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Neste trabalho focalizamos o modo como jovens 
alunos/as de uma escola pública se posicionam diante 
de questões relativas à sexualidade e saúde reprodutiva, 
como parte de um diagnóstico da realidade de vida 
destes/as. Ele se atém a primeira etapa de execução de 
projeto de extensão, em que temos como objetivo 
central formar jovens estudantes de escolas públicas em 
conteúdos relativos a tais questões e agentes 
multiplicadores destas junto aos seus colegas e 
companheiros de trabalho, comunidade e famílias.

Os/as jovens se encontram, em princípio, numa etapa 
de iniciação/experimentação na esfera dos afetos e da 
sexualidade, sendo significativas, neste sentido, 
conotações relativas ao gênero, que imiscuem visões e 
perspectivas diferenciadas no que diz respeito ao 
masculino e ao feminino (HEIBORN, 1999; 2006). É 
importante levar em conta, considerando tal marcador 
social, contextos e problemas com que os/as jovens 
particularmente, se deparam, a exemplo do risco de 
infecção por ISTs/AIDS e “gravidez na adolescência”. 

A diminuição da divulgação na mídia de campanhas 
De prevenção em relação ao HIV-AIDS, e de
estatísticas sobre estas, tão freqüentes nos anos 80 e 90, 
invisibilizam/ocultam índices crescentes desta (e de 
outras ISTS) entre grupos populares no contexto 
brasileiro e local, tendo em vista que  representações 
sócio-culturais por trás da disseminação e dos entraves 
à prevenção perpetuam-se; entre os quais, aqueles que 
se relacionam à assimetria entre os gêneros e a 
homofobia (PARKER, GALVÃO e 
BESSA,1999;BRUSCHINI & UNBEHAUM, 2002; 
PARKER & CORREA, 2003).

A ocorrência de “gravidez na adolescência” tem 
estado no foco da mídia, enfatizando-se em linhas 
gerais os aspectos negativos que cercariam tal 
fenômeno, representado como uma ruptura abrupta no 

curso de vida dos/as jovens, notadamente, das moças, que 
supostamente teriam outro/melhor destino, não fora “tal 
infortúnio”. Embora vários estudos acadêmicos apresentem 
similar direção, nas Ciências Sociais, principalmente, 
desenvolvem-se análise que buscam apreender os contextos 
e seus significados para os atores e atrizes envolvidos/as, 
assim como as formas como se lida com a gravidez na 
adolescência/juventude, a exemplo das redes sociais que 
são construídas e das relações que se forjam em torno 
desta. Tais ocorrências nem sempre podem ser entendidas, 
segundo estes, como experiências precoces ou não 
planejadas (HEIBORN, 1999, 2006; SCOTT, 2007).

Ouvir os/as jovens, suas necessidades e interesses,
estabelecendo um diálogo que busque informar e 
sensibilizar em relação às temáticas desenvolvidas pode 
representar, pensamos nós, um recurso significativo para 
apoiar as comunidades em relação à forma de lidar com as 
mesmas em sua complexidade. 

Trabalhamos com jovens, considerando o que os une 
enquanto juventude, assim como as divisões e diferenças 
internas que leva a pensá-los no plural. Entre as divisões 
que levamos em consideração, destacamos particularmente: 
gênero, diferenças entre e intra-classe social, de raça/etnia,
pluralidades religiosas, participação em movimentos ou 
quaisquer atividades de cunho político e artístico (ALVIN, 
2007; NOVAES, 2005ABRAMO, 2005). 

Material e métodos

Visando conhecer a realidade dos/as jovens, suas 
vivencias e percepções acerca das temáticas: sexualidade e 
saúde reprodutiva, foram aplicadas técnicas de natureza 
qualitativa e quantitativa. Foi realizado um grupo focal e 
aplicado um questionário, cujos dados preliminares serão 
aqui apresentados.

Os/as interlocutores/as são jovens de ambos os sexos, 
que cursam a 8. série de uma escola situada na comunidade 



de Sítio dos Pintos, no bairro de Dois 
Irmãos/Recife/PE. Tem idade entre 14 e 18 anos, e 
integram as camadas populares da população. O 
trabalho de coleta de dados foi realizado por bolsistas 
de Extensão do Curso de Economia Doméstica, nos 
meses de agosto e setembro de 2009.

Resultados e Discussão

Os/as jovens, em sua maioria, convivem numa 
família nuclear, com mais de quatro integrantes, 
tendendo a afirmar que esta é “rigorosa”: “quando a 
gente pede pra sair e recebe um não, é não e pronto”. 
Eles/as Preferem a companhia de amigos a da família 
nas horas de lazer, relatando a participação em shows, 
onde paqueram e por vezes “ficam”, longe dos olhares 
dos pais. Seu tempo livre apresenta um vazio de 
atividades de lazer e de trabalho, conforme relatam, o 
que mantém relação com a sua condição de jovens da 
periferia.

Eles e elas, que em sua maioria, estão a mais de três 
anos na escola, avaliam-na como regular, afirmando a 
existência de preconceitos neste contexto, notadamente 
em relação à cor/raça. Chama a atenção tal perspectiva, 
uma vez que tal questão costuma ser negada. É possível 
que a discussão sobre políticas raciais crescente na 
mídia, em ONGS e movimentos populares favoreça 
uma maior sensibilização neste sentido. 

Moças e rapazes apresentam queixas quanto à forma 
como são vistos e tratados mutuamente no contexto 
escolar: enquanto elas consideram que os rapazes não 
lhes devotem a devida consideração, não tratando-as 
com  diferenciação pelo fato de serem mulheres, os 
rapazes alegam que “as meninas” os tratam de maneira 
inferior ou tendem acusá-los por algum erro pelo fato 
de “serem homens”. 

Observa-se uma performance “jocosa”de competição 
entre os sexos, na exacerbação de “posturas machistas 
dos rapazes, que afirmam que se tivessem filhas elas 
começariam a namorar aos 22 anos de idade – alegando 
o cuidado de pai, e, que, caso fossem meninos, eles 
poderiam namorar desde “pequenos”. Já o 
posicionamento das meninas é diferente, segundo elas: 
“se as meninas só pudessem namorar com 22, os 
meninos que fossem namorar com elas também teriam 
que ter a mesma idade”. 

Eles e elas, em sua maioria, afirma ter tido algum 
tipo de relacionamento, preferindo o ficar ao namorar. 
Quando questionados/as sobre quem deve tomar
iniciativa para começar um namoro os rapazes alegam 
que são os protagonistas, enquanto as moças afirmam 
que isto deve ser algo dependente da situação. 

Ambos enxergam o namoro como uma relação 
dinâmica, na qual ora se está bem com o/a 
companheiro/a, ora está se passando por “momentos de 
crise”. Elas, mais que eles, relatam sobre 
relacionamentos (de outras) em que se verifica 
“dominação”. Os rapazes afirmam não sofrerem 

pressão para terem a primeira relação sexual, já as moças,
em sua grande maioria, dizem ser pressionadas pelos 
rapazes. Ambos preferem conversar com os amigos/as, que 
com os pais a respeito de questões que se atém a sua vida 
pessoal e sexualidade. 

Eles e elas conhecem o preservativo, tendendo a 
enfatizar sua eficácia em relação a proteção a gravidez e 
ISTS, principalmente, prevalecendo num segundo plano, a 
gravidez e em último, as ISTs. Consideram a gravidez na 
adolescência uma questão comum à comunidade e na 
escola e que, para a maioria traz ônus para as jovens, 
principalmente. Os rapazes em contraste com as moças
tendem a achar que os/as jovens (de ambos os sexos) se 
previnem. Embora, em sua maioria, afirmem ter 
informações sobre IST/AIDS, consideram que precisam 
saber mais e gostariam de fazer a formação proposta.

Para o futuro, trabalho e estudo vêm antes dos filhos 
para ambos, que tendem a apresentar uma perspectiva 
negativa dos/as jovens de hoje: “não tem emprego”, “só 
sabem fazer filhos pra passar fome”, “não sabem o que 
querem”, o que mantém relação com o contexto de 
incerteza e inseguridade em que vivem cotidianamente.

Considerações Finais

Os/as jovens convivem com valores tradicionais, que se 
imbricam com valores modernos (HEIBORN, 2006), no 
que diz respeito às visões e práticas que se atém à família, 
às relações de gênero, e a vivencia da sexualidade e saúde 
reprodutiva. Sua condição de classe e gênero favorece 
vulnerabilidades, o que pode ser constatado na visão 
negativa sobre o futuro da juventude, mas relativizado, 
considerando os conhecimentos que detém e adquirem no 
contexto escolar, familiar e comunitário, a crítica que 
apresentam acerca da realidade vivida e o que projetam 
para o seu futuro.

Reiteramos a importância no departamento e para a 
Universidade, da abordagem e atuação em relação a tais 
temáticas e campos de conhecimento, que tem se 
desenvolvido de modo crescente dentro das Ciências 
Sociais e da Saúde nos últimos anos. Especialmente, a 
possibilidade de formar agentes multiplicadores para lidar 
em comunidades de baixa renda, e qualificar bolsistas numa 
área que carece de especialistas. 
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