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RESUMO

Estudamos a percepção dos adolescentes a respeito do cuidado como um processo de 

construção do entendimento destes para o autocuidado em manter a vida e o bem-estar na 

vivência da sex uai idade, numa abordagem de Educação em Saúde à luz da teoria de Orem, 

para a apreensão do objeto de estudo. Objetivamos compreender o sentido e o desejo dos 

adolescentes em relação a sua disposição para o autocuidado, no que diz respeito à 

sexualidade, investigar, a partir do cotidiano do adolescente, a percepção para o 

autocuidado em relação ã sexualidade nas dimensões biológica, sociocultural e emocional; 

bem como identificar as formas do autocuidado cotidiano dos adolescentes em suas 

relações (biológica, social e emocional). Utilizamos, para a coleta de dados, grupo focal, 

observação participante e entrevista semi-estruturada, com perguntas abertas a 30 

adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos de uma escola pública de Fortaleza, 

Verificamos que os adolescentes entendem o significado de autocuidado como capacidade 

humana para realizar a higiene corporal, associada à auto-imagem e auto-estima, bem como 

ao tratamento e cura de doenças, numa perspectiva predominantemente biológica e de 

cuidado com a aparência. Neste sentido, construímos o significado desse cuidado 

caminhando até o enfoque de entendimento na questão da vivência da sexualidade, 

desvelando que os adolescentes associam a sexualidade também na dominância biologicista 

e reprodutora. Consideramos esse estudo um ensaio de investigação dentro do universo 

cultural (família, escola, comunidade e serviços) que envolve os adolescentes, quando se 

trata de sexualidade, e recomendamos mais investigações nessa área, utilizando Orem para 

a busca de respostas, soluções ou minimização nas questões que tornam esse grupo ainda 

tão vulnerável em suas percepções de autocuidado em relação à sexualidade.



Herein we study the perception of adolescents regarding the care required as a process in 

the construction oftheir understanding in order to have self-care for maintain life and their 

well-being in the area oftheir sexuality. The approach is in a setting of health education in 

the light of OrenTs theory in the understanding (conception) of the object of the study. We 

airn to investigate, the adolescents’ perception of self-care, regarding sexuality in the 

biological, socio-cultural and emotional aspects, from the daily activities ofthe adolescent. 

We aim to discover the forms of self-care of the adolescents in their relatíonships 

(biological, social and emotional - as well as understanding the meaning and their desires 

regarding their willingness to care for themselves in the area of sexuality). We use, for 

collecting data, the focus group, participative observation and a semi-structured íntervíew 

with open ended questions, with 30 adolescents between the ages of 10 and .19 in a public 

school in Fortaleza. We verified that the adolescents understanding the meaníng ofself-care 

as a human capacity for maintaíning corporal hygiene, associated with self-image and self- 

esteem, as well as in the treatment and cure of illnesses. Their perspective is primarily 

biological and care with appearance. In this manner we constructed the meaníng of the care 

moving to the focus of the understanding of the questions of living as a sexual being, 

showing that the adolescents associate sexuality primarily with biological and reproductive 

aspects of living. We consider this study to be only the beginning of investigations within 

the cultural universe (family, school, community and Services) which involves adolescents 

when dealing with sexuality. We recommend that further studies be conducted in this area 

usíng Orem in the search for answers, Solutions, orminímizing the issues which make this 

group so vulnerable in their perceptions of self-care regarding sexuality.
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1,1 Inserção do pesquisador no tema do estudo

Interessamo-nos por em estudar o tema adolescência e sexualidade pela 

experiência da mestranda como bolsista de pesquisa nesta área. Quando 

estudante de graduação em Enfermagem, ela realizava oficinas educativas 

para os adolescentes em uma escola pública da periferia de Fortaleza, com o 

objetivo de ajudá-los a prevenir as doenças sexualmente transmissíveis e a 

síndrome da imunodeficiência adqui.rida(DST’s/aids).

Durante esse tempo, pode se aproximar dos diversos conflitos 

biopsícossociais manifestos durante a fase dos adolescentes participantes das 

atividades que eram promovidas na época. Refletindo sobre esta situação, a 

inquietava o fato de ver aqueles jovens com a possibilidade de iniciar uma 

vida sexual precoce e envolverem-se com situações como serem pais 

precoces, ou pior, talvez adquirirem alguma doença sexualmente 

transmissível principalmente a aids. Outro fato que chamou-nos atenção foi a 

ausência de um trabalho educativo regular e contínuo na escola, bem como, 

segundo alguns adolescentes, depoimentos relativos a dificuldades na família 

para orientá-los de forma mais efetiva no conhecimento acerca da sexualidade 

e do sexo e de como lidar com tais aspectos para melhor se cuidarem.

Por isso nosso interesse se tornou ainda mais direcionado para a 

promoção da saúde do adolescente, principalmente no sentido de ajudá-los no 

modo como lidam com a sexualidade para o autocuidado em saúde.

Pensando nisso, acreditamos no trabalho contínuo e sistemático de 

educação em saúde na escola como condição primordial para o autocuidado 

em saúdefTORRES, D A VIM & ALMEIDA, 1999).
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A relevância de mais investigações tem se mostrado em decorrência do 

aumento no número de casos de DST’s/aids em populações jovens e da 

gravidez na adolescência, o que sugere número incontável de atividade sexual 

sem proteção.

Outro aspecto que vale lembrar discussão sobre comportamento é a 

influência dos determinantes socioculturais na decisão do autocuidado. No 

mundo do adolescente, uma rede de influências de grupos diferentes compete 

entre si, transmitindo conhecimentos, valores e crenças em relação à 

sexualidade e ao sexo, que podem repercutir e.m diversas formas de 

compreender, fazer escolhas e adotar comportamento sexual.

1.2 Objeto do estudo e delimitação do problema

A educação sexual é um tema polêmico, sendo hoje reconhecido como 

de grande relevância que se assegure aos adolescentes este direito diante do 

atual contexto da sociedade. Todavia, tradicionalmente, a educação sexual era 

realizada somente pela família, igreja ou amigos, não esclarecendo as muitas 

dúvidas manifestadas pelos adolescentes, em virtude dos tabus existentes em 

torno do assunto, haja vista que as informações recebidas pela família não têm 

ainda conseguido reduzir ou eliminar problemas para a vida sexual dos jovens 

no que se refere às doenças sexualmente transmissíveis/aids, como relatam os 

estudos de RJBEIRO(1998) e JESUS(1999). Ambos mostram que ainda hoje 

há dificuldades para a conversa franca e aberta entre pais e adolescentes na 

família, decorrente de vários fatores, incluindo uma educação repressora que é 

repassada para os filhos, em que por não terem desfrutado de liberdade de 

expressão em casa, repetem a atitude, e por sua vez os filhos cobram dos pais 

maior abertura nos relacionamentos, reivindicando respeito e diálogo. O 
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estudo de RÍbeiro( 1998) relatou dados importantes no que se refere à questão 

de quem os pais consideram responsáveis pela educação das crianças e 

adolescentes a respeito de sexualidade e aids e responderam respectivamente: 

em primeiro lugar, a família(96,47%), em segundo a escola(75,29%) e em 

terceiro, os médicos(42,35%). Sobre aids, 95,29% dos pais acreditam que é a 

família, (75,29%) acham que é a escola e (62,25%) os meios de comunicação. 

Ao todo foram pesquisadas 85 famílias na cidade de Brasília no ano de 1996.

Vimos que nas últimas décadas a sociedade tem apelado para profundas 

mudanças acerca do assunto, estimulando uma postura democrática e aberta 

para o assunto dado ao desenvolvimento social e cultural por que passa a 

cultura ocidental, revelando a importância crucial da educação sexual não só 

na família, mas também na escola.

O Ministério da Saúde, Brasil(200.1) tem chamado atenção da sociedade 

e dos profissionais de saúde quanto à necessidade de empreender maiores 

esforços no controle das DSTs/aids na adolescência. A aids, por exemplo, 

tem atingido um número total de 5352 e 4505, respectivamente, em pessoas 

do sexo masculino e feminino na faixa etária de 13 a menos de 25 anos, 

considerando todas as formas de contágio, o que ilustra a relevância de 

estudos que envolvam sexualidade e adolescência com enfoque na promoção e 

educação em saúde a partir da percepção dos adolescentes para o 

autocuidado.

Outras evidências ilustram a vulnerabilidade a que os jovens dentro 

dessas condições sociais estão expostos. A saúde pública mundial tem alertado 

a comunidade cientifica para o agravante problema, principalmente no que se 

refere aos adolescentes de classes sociais mais pobres, em razão dos escassos 

recursos sociais de apoio e acesso á informação que podem dificultar a adoção 

destes para um comportamento saudável. Barroso, Pinheiro e Silveira(2000)
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enfatizam, dizendo que a baixa renda tem sido uma das formas associadas ao 

crescimento da doença na população feminina em geral, ou seja, tanto 

mulheres adultas quanto adolescentes, em virtude da maior vulnerabilidade de 

exposição aos riscos de contaminação das DST's/aids. No que se refere às 

adolescentes mulheres, estas estão mais expostas em razão do início de 

atividade sexual precoce que se depara com uma defesa de imunidade baixa 

das mucosas genitais por ainda estarem numa fase de crescimento e 

desenvolvimento corporal. Segundo Vitiello(2003), a idade de iniciação 

sexual nas adolescentes brasileiras tem sido entre 15 e 17 anos, e o meninos 

entre 17 e 18 anos de idade.

Adolescência é transição, inconstância. E uma fase da vida em que 

muitos de forma precoce se iniciam sexualmente, se expondo aos fatores de 

riscos na contaminação pelas DSTN e/ou infecções nos órgãos 

genitais(FERREIRA et al, 2000).

Santos & Santos( 1999:216) destacam que anualmente 4 milhões de 

jovens se tomam sexualmente ativos no Brasil, e comentam também que:

O início precoce da vida sexual pode ser considerado um 
agravante para o comportamento de risco frente ao 
HIV/AIDS. Os adolescentes, de uma maneira geral, 
necessitam ter conhecimentos e habilidades que os auxiliem 
na adoção de comportamentos que previnam a infecção das 
DST’s edoHIV.

Taquette(2001) e Brasil( 1999b) relatam que não se conhece a 

incidência de DSTN no Brasil, mas é estimado que estas estão entre os 

principais meios que corroboram a infecção pelo HIV. Vale lembrar, só a 

título de informação, o número de casos de aids na faixa etária de 13 a 19 anos 

de 1997 a 2001 em ambos os sexos é de 1609(Brasil, 1997), e ainda o número 

de casos de adolescentes grávidas no Brasil que atualmente está estimado

BBIWtSIDADt FEDERAL DO CEARA 
BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA SA0B6
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entre 23 a 30%(BRASIL, 2003).Tal fato alertar ainda .mais para a efetivação 

de um trabalho educativo de promoção da saúde entre os adolescentes para o 

autocuidado.

Consideramos também que, embora exista abertura para a exposição do 

tema pela mídia, Castro(l997) diz que esta fonte de informação não tem sido 

uma aliada saudável, pois muitas vezes ela se transforma numa incentivadora 

inconsequente do sexo precoce. Para a mesma autora e Lopes(1993), esta 

influencia fortemente na formação de opinião das pessoas e sobremodo dos 

adolescentes, quando veicula de forma frequentemente contraditória 

mensagens sobre sexo e sexualidade, vendendo o sexo como mercadoria, 

como se fosse um produto consumível. Isto leva a crer em poucos resultados 

no sentido de gerar mudança de comportamento. Um estudo de Fraga et 

al(l999) sobre mudanças de comportamento através da televisão, 

principal mente com faixa etária de 14 a menos de 25 anos representando um 

percentual de 30% dos sujeitos pesquisados, chegaram ao resultado de que, 

apesar de esse ser o principal meio de obter informações a respeito de 

prevenção da aids, não tem gerado mudança de comportamento de risco.

Por isso concordamos com Foucault( 1999 a: 100) quando diz que a 

sexualidade parece ser uma grande rede de superfície em que a estimulação 

dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a aquisição 

dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências encadeiam-se 

uns nos outros segundo algumas estratégias de saber e de poder que regem o 

modo de viver a sexualidade humana.

Vale destacarmos um estudo sobre sexualidade na adolescência 

realizado na Argentina, verificando que Sin duda, la abstinência la 

postergación de la iniciación sexual son las conducias preventivas más 
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eficaces. Peru también son las menos frecue ntes por estos días(B\JRRUêZA, 

2000:01).

Diante do exposto, o governo brasileiro, na tentativa de encontrar 

respostas para a problemática das consequências da iniciação sexual precoce 

dos adolescentes e contribuir com a redução das estatísticas de DST’s/aids e 

gravidez na adolescência, elaborou proposta de incluir no currículo da escola a 

orientação sexual como disciplina. Esta proposta surgiu, através dos 

parâmetros curriculares nacionais(PCN) do Ministério da Educação e 

Cultura(MEC). como uma base para o trabalho educativo nas escolas. Nestes 

parâmetros, encontramos um roteiro de orientação sexual direcionada aos 

escolares para auxiliar os educadores como abordar sexualidade, DSTs/aids, 

questão de gênero, saúde, dentre outros, em sala de aula, desde as primeiras 

séries escolares. /X idéia é viabilizar sessões educativas a respeito da temática, 

compreendendo que somente a informação não é suficiente para gerar a 

adoção de mudança de comportamento preventivo no adolescente(BRASIL, 

1997),

Mesmo entendendo o avanço que a proposta trouxe sobre o tema para 

dentro da escola, devemos ter cuidado de desenvolver ações educativas que 

incluam experiências dos educandos dentro de suas realidade* pois a expressão 

orientação sexual pode ser confundida, como lembramos o estudo de 

Lima( 1998:30) quando crítica sobre a expressão abordada nos parâmetros 

curriculares nacionais, preferindo a expressão “educação sexual” porque esta 

incorpora a experiência pessoal ao conjunto de valores transmitidos pela 

família e ambiente social nas questões relativas à sexualidade. Já “orientação 

sexual” é individualizada e formalizada no ambiente escolar na figura do 

professor,

18



Neste entendimento, a educação é um processo atuante no contexto das 

relações humanas, que são regidas por uma ordem social, visando a 

intervenções concretas na realidade. O que se advoga para a educação, em 

particular para a educação sexual, é que considere o educando um ser 

inacabado e que a aquisição do saber sobre sexualidade e modos de se cuidar o 

tome capaz de refletir o caminho da mudança.

Para Freiref 1993), significa que o educador deve estimular os 

educandos a serem sujeitos da ação, adquirindo consciência crítica da 

dimensão social onde estão culturalmente inseridos.

No caso dos adolescentes, Patrício(2000) adverte para o fato de que 

quem deseja compreender um adolescente deve começar percebendo o que o 

motiva ou desmotiva, o seu jeito de ser e de estar no mundo social e 

individual, para, então, ajudá-lo a transcender na tomada de decisões pessoais 

para o autocuidadofgn/ò nosso), por meio do que lhe é oferecido e 

reproduzido em sua mente quando da transmissão cultural do meio onde está 

inserido.

Assim perseguimos conhecer o significado de como o adolescente vê- 

se dentro da sua realidade social, lidando com seu corpo, prazeres, 

descobertas, sentimentos e desejos na vivência da sexualidade, estimulando 

trabalhos que promovam a educação sexual para o autocuidado, tanto no seio 

da família quanto no âmbito escolar.

Nosso propósito neste estudo foi desvelar essa dimensão social e 

cultural dos adolescentes e suas implicações no modo de perceber e lidar com 

as práticas cotidianas de autocuidado, estendendo-se à sua compreensão como 

um ser sexual, com desejos e sentimentos e suas consequências no 

autocuidado.
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Por isso nossa atenção centrou-se na percepção do autocuidado do 

adolescente em relação à sexualidade nos diversos contextos do seu mundo: 

biológico(corpo/'sexualídade), social (família, escola, amigos) e 

emocionalfauto-estima, auto-imagem).

Os estudos de enfermagem que tratam de adolescente têm dado ênfase a 

comportamento, conhecimento de DST’s, aids, gravidez na adolescência, 

drogas.Há entretanto, poucos estudos que enfocam a percepção do 

cuidado/autocuidado do adolescente, ou seja, na compreensão de como ele 

age sobre o seu cuidado/autocuidado numa perspectiva de construção desse 

cuidado para a elaboração de estratégias educativas que vão ao encontro das 

suas motivações.

Conforme E.rdmann( 1998:59) autocuidado seria o meu sistema pessoal 

processando o cuidado de por si próprio, alimen tado por fatores que podem 

fugir do meu controle mas que mostra um potencial de força/energia que está 

presente no transcurso da vida pessoal.

Teixeira e Figueredo(2001) pesquisaram sobre o desejo(motivação) e a 

necessidade do cuidado com o corpo, e apresentaram esse desejo e 

necessidade no cuidado com o corpo como fortes influenciadores na forma 

como o corpo recebe este cuidado. Eles dizem que a pessoa simplesmente é 

impulsionada a cuidar do seu corpo apenas por um desejo de tornar-se 

atraente, belo e não para zelar por sua saúde. Este fato frequentemente parece 

acontecer com os adolescentes, dado que estes demonstram grande 

preocupação com a auto-imagem, influenciando diretamente na auto-estima e 

conseqüentemente no modo de cuidarem da aparência.

As argumentações apresentadas até aqui demonstram que o interesse do 

estudo enfoca adolescentes, suas concepções e decisões no que diz respeito ar 

autocuidado, a partir dos procedimentos mais simples do cotidiano à atitude 
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comportamental frente à sexualidade, bem como a necessidade e desejo de 

cuidado do corpo nos diversos domínios de suas relações, biológica, social e 

emocional

O estudo teve relevância, por pretender contribuir com os profissionais 

que necessitam lidar cotidianamente com temas sobre sexualidade, sexo e 

adolescência, para que possam cada vez mais buscar melhorar seus 

conhecimentos científicos e avançar além das fronteiras do mundo do ser 

adolescente mergulhando profundamente nas questões que envolvem 

adolescência e sexualidade e a percepção para o autocuidado.
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1.3. Objetivos

O e r a I

- Compreender o sentido e o desejo dos adolescentes em relação a sua 

disposição para o autocuidado no que diz respeito à sexualidade.

- Investigar, a partir do cotidiano do adolescente, a percepção para o 

autocuidado em relação à sexualidade nas dimensões biológica, 

sociocultural e emocional.

Identificar as formas do autocuidado cotidiano dos adolescentes em suas 

relações (biológica, social e emocional).
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Esta sessão apresenta os diversos autores que subsidiaram nosso estudo 

com os ado Í esc entes. Abordaremos principalmente adolescência, sexualidade, 

cultura e família, bem como a importância da educação em saúde como 

grande articuladora, mediadora e inspiradora do autocuidado dos adolescentes.

E fato a preocupação do governo brasileiro com a população jovem em 

torno da saúde sexual e suas escolhas na tomada de decisões, direcionando e 

implementando diretrizes para programas específicos de atenção à saúde do 

adolescente. Estes programas são tanto de nível internacional(UNICEF- 

Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância, OMS - Organização 

Mundial da Saúde), quanto nacionalÇMinístério da Saúde com o PROSAD- 

Programa saúde do adolescente. Ministério da Educação e Cultura-MEC, 

Organizações Não Governamentais (ONG’s), dentre outros, todos voltados 

para o adolescente, mostrando que há estratégias e ações direcionadas para a 

saúde do público jovem. Graham(2000) também diz que vários governos 

mundiais têm priorizado a saúde das pessoas jovens, desenvolvendo trabalhos 

de impacto tentando mudar comportamento.

Os estudos de Dias(1997); Bueno(1997); Oliveira(1997) e

Ferre ira(2000), abordando a questão da sexualidade na adolescência e o 

conhecimento das DST’s/AIDS, mostram a importância do trabalho 

preventivo junto a estes, podendo ser executado tanto no plano individual 

quanto coletivo. Neste caso destacaram a escola como espaço primordial na 

formação do indivíduo. A escola é um importante local de aprendizagem 

acerca da educação sexual para o adolescente, porém não nos esqueçamos de 

que a família também é fundamental nesse processo, por ser o primeiro /ocus 

de aprendizagem e formação social, haja vista a herança cultural passada dos 



pais para os filhos. Isso tende a ilustrar a idéia de que os jovens apreendem 

seus conceitos já no seio da família.

Gomes e Casagrande(2002) falando sobre a escola na contextualizaçao 

de hoje afirmam que ela está situada dentro de uma gama de fatores sociais, 

políticos, econômicos, éticos, religiosos, culturais, e muitos outros, que a 

tornam lerda e lenta para acompanhar a velocidade de mudanças da sociedade 

pós-moderna,

Os autores chamam atenção para o fato de que cada pessoa vem de um 

diferente meio e tem maneira diversa de entender um mesmo conceito em 

virtude das imagens e noções que variam de pessoa para pessoa, considerando 

as especifícidades de cada um.

Muitos problemas a respeito da população jovem estão em tomo da sua 

exposição a riscos,drogas, álcool, iniciação sexual precoce, gravidez na 

adolescência, tendo-se acentuado(Graham, 2000) desde a liberação que a 

sociedade pós-industrial trouxe para a atualidade.

Acrescentamos que é fundamental ajudar os adolescentes no processo 

de compreensão do autocuidado em relação à vivência da sexualidade, 

valorizando-os como sujeitos da sua história.

Neste sentido entendemos ser de suma importância destacar alguns 

conceitos no conhecimento do tema e no aprimoramento do ensino para 

compreensão da sexualidade do adolescente e o desejo(vontade, motivação) 

para o autocuidado.

A partir de então enfocaremos alguns conceitos que consideramos 

importantes para a formulação do estudo, como adolescência, sexualidade, 

família, cultura(incluiudo crenças e valores) auto-estima e motivação.

24



2.1 Adolescência, sexualidade e cultura

Adolescência é o período da vida humana que começa com a 

puberdade e tem como característica principal as mudanças corporais e 

psicológicas, compreendida na faixa etária dos 12 aos 20 anos(Holanda, 

2000:18). Para o estudo estamos considerando a faixa etária de 10 a 19 anos 

conforme o Ministério da Saúde(BRASIl, 1999).

O conceito de adolescência está difundido no mundo e, de acordo com o 

Fundo de Populações das Nações Unidas, surgiu com a industrialização e o 

crescimento das cidades urbanas no século XVII(CEARÁ, 1997a).

Em seu estudo, Günther( 1999:86) cita um dos conceitos mais antigos 

apresentado por Aristóteles, na Grécia Antiga, ao referir-se aos adolescentes 

como: Apaixonados, irascíveis, capazes de serem arrebatados por seus 

próprios impulsos... Mas o fato é que tal conceito tem se ampliado.

Para Patrício(2000), o adolescente é um ser biológico, animal, social, 

situado no real, totalmente humano, cheio de sonhos, expectativas, ansiedades, 

necessidades, crenças, valores, conhecimentos, temores, tristezas, alegrias e 

energias peculiares. Diz, ainda, que o adolescente é um ser coletivo, afinal está 

inserido num macrosistema interativo em que a sua visão se transforma de 

acordo com a dinâmica das interações com o meio social. Reforçamos a idéia 

da compreensão dos diversos contextos biopsicossoiais por que passam os 

adolescentes e os jovens em geral.

Talvez em razão das próprias características da fase, eles sejam tão 

vulneráveis. Do ponto de vista psicológico, essa vulnerabilidade é percebida 

nas seguintes características: onipotência pubertária; necessidade de buscar o 

novo; transgredir; dificuldade de escolher; conflito entre razão e 

sentimento(negação); urgência temporal; dificuldade de administrar esperas;

«amitSIOADf FEDERAI DO CEAlft 
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suscetibilidade a pressões grupais e à moda; dependência econômica; medo de 

se expor; insegurança; elaboração fantasiosa das primeiras atividades 

sexuais(CAVASIN & ARRUDA, 1998).

Nas idas e vindas do desenvolvimento do adolescente, convém também 

ressaltar um outro aspecto a ser considerado, o senso de pertença (grupo de 

pares). Segundo os estudiosos do ser adolescente, este é um sentimento 

decorrente da necessidade que ele tem de identificação e aceitação com um 

determinado grupo, no qual deseja inserir-se. A razão de escolha do grupo 

pode variar desde o estilo de vestir até outros modos de identificação como a 

fala e os gestos que variam de acordo com o seu momento atual. O 

adolescente faz isso para se sentir pertencente ao mundo e melhorar a auto- 

estima(CAVASIN & ARRUDAJ.998).

A adolescência é também uma fase de mudanças biológicas, que 

acontece para alguns, já a partir dos 11 anos por influência hormonal. Essa 

produção de hormônios acontece quando o cérebro(hipotálamo) envia 

mensagens para a hipófise que secreta respectivamente os hormônios 

luteotrófico nos meninos e o folículo estimulante nas meninas; agem através 

da corrente sanguínea, respectivamente nos testículos e nos ovários; e logo 

começam a aparecer as características sexuais secundárias nos meninos e nas 

meninas. Nos meninos, aparecem pêlos na região pubiana, a voz se altera e já 

começa a ocorrer ejaculação. Nas meninas, surge a primeira 

menstruação(menarca) e o corpo vai tomando formas mais arredondadas. 

Nesta fase já pode acontecer a geração de filhos, caso haja uma relação sexual 

sem uso de contraceptivo( CEARÁ, 1997a).

As diferenças de gênero, também são visíveis no amadurecimento dos 

meninos e meninas. A menina geralmente amadurece mais cedo, é vista como 

mais emocional. Já os meninos são criados para serem mais racionais, 
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machões. Dessa forma, percebemos como o gênero parece influenciar 

diretamente na forma dos adolescentes se descobrirem como seres sexuais e 

no modo de lidarem com a sexualidade(CEARÁ, 1997b).

A sexualidade começa a aflorar na mente do jovem, mesmo que ele não 

tenha vida sexual ativa. Os meninos passam a agir como caçadores, tentam 

persuadir, conquistar as meninas e estas, no geral, protelam por mais tempo a 

primeira relação sexual(MALDONADO, 1995). Por outro lado, Vitiello(2003) 

diz que cada vez mais a iniciação sexual nas adolescentes brasileiras é mais 

cedo, entre 15 e 17 anos; já nos meninos é de 17 e 18 anos,

A preocupação inicial dos adolescentes parece estar na busca de um 

relacionamento com outro sexo como forma de aceitação e de identificação 

sexual. A adolescência é a melhor fase da vida para se solidificar a identidade 

sexual da vida adulta(CEARÁ, 1997b).

A formação da identidade do adolescente é importante no estudo sobre 

sexualidade. A partir de Freud, vários teóricos desenvolveram teorias sobre a 

identidade do adolescente. Um dos mais famosos é Èri.kson( 1902). De acordo 

com ele as pe rsonal idades se formam na medida que as pessoas progridem 

por estágios psicossociais, através da vida. Acrescenta que a busca da 

identidade revela o porquê de muitos padrões de comportamento do 

adolescentefDAVIDOFF, APUD ER1KSON, 1983:530).

Para Lopes( 1993:26), de uma forma mais genérica, sexualidade é estar 

na vida e de uma forma mais simplista, é como o prazer proporcionado por 

todo o corpo. E reforça a crítica de que ela não está restrita à genitália. 

Complementamos que esse entendimento para os adolescentes sobre 

sexualidade como algo não restrito à genitália pode ser um importante fator 

que contribua para a vivência da sexualidade sem riscos.



Segundo Gondim(2000:28)

Sexualidade é a maneira de se comunicar com o mundo pelos gestos e 
ações na vivência de si próprio.E um elemento fundamental da 
personalidade que determina no indivíduo a maneira de ser, de se 
expressar e viver situações amorosas, que varia de acordo com a 
cultura e a sociedade, além das formas determinadas pelas diferenças 
biológicas.

Os conhecimentos dos adolescentes apreendidos através da sua 

realidade socioculturak formando seus conceitos, são chamados de “senso 

comum” e são entendidos como fortes influenciadores na vivência da 

sexualidade.

Os adolescentes também constroem seus conceitos através dos sentidos 

e da linguagem no seu mundo cultural. Dentro desse contexto, de interações 

dos sujeitos e objetos, constroem “verdades” que para eles são absolutas e 

produzem sentidos, podendo a partir daí derivar comportamentos ou tomada 

de decisões apressadas e de riscos.

Vemos como de extrema importância considerarmos o contexto 

sociocultural no estudo da percepção dos adolescentes em relação ao cuidado 

de si na vivência da sexualidade, pois a cultura envolve a vida do adolescente 

e é inseparável da sua visão de mundo.

Caridade( 1999: 206) confirma este fato, quando diz que:

Na realidade não se pode separar o sujeito da cultura. Há uma 
profunda interação entre ambos. Por mais que os teóricos digam do 
adolescente conto um ser em crise, teremos sempre de compreendê-lo, 
situando-o em seu tempo, em sua cultura.

Cultura, segundo Laraia(1996) é a maneira de se ver o mundo e no 

mundo, com suas apreciações morais e valorativas em torno dos diferentes 
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comportamentos sociais e condutas individuais resultantes de uma herança 

cultural.

Acreditamos na cultura como uma bagagem de crenças, valores, 

hábitos e costumes pelo ser humano de forma “enrica”, ou seja de dentro para 

fora. Aquilo no que ele crer é o que ele é, faz, valoriza e transmite para o meio 

cultural em que está inserido.

Ainda Caridade( 1999) relata o adolescente como um ser que vive sua 

sexualidade de acordo com o contexto cultural onde se encontra, indicando 

uma linguagem e valores vigentes nessa época como permeadores do sentido 

da sexualidade para o adolescente e não há nada firmado como definitivo.

Os adolescentes são seres que não nasceram prontos. São resultado de 

todo um mundo passado que transitou para eles através dos 

adultos(CORTELA,20()0).

Nesta compreensão, podemos dizer que a vivência da sexualidade pelo 

adolescente é permeada por diversos fatores, tanto sociais(realidade cultural) 

quanto biológicos(hormonais) e emocionais. Dentro dessa diversidade de 

acontecimentos, eles se deparam com o ser existencial do processo de 

adolescer. Esses fatores indicam uma passagem biopsicossocial não somente 

biológica para a “vida adulta’1 em torno dos valores culturais apreendidos do 

meio, principalmente na família(PATRÍCIO, 2000).

Entendemos que a família é o locus onde o adolescente vê seus 

principais exemplos de vida. Geralmente o menino se vê no pai e a menina se 

espelha na mãe ou naquela pessoa que para ele ou ela é um referencial de vida 

porque convivem diariamente com eles. Desse modo, os adolescentes podem 

ser influenciados positiva ou negativamente(CEARA, 1997b).

Ribeiro( 1998) comenta que a comunicação familiar é fundamental na 

socialização sexual do adolescente, pois é no ambiente social da família que 
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esse processo se inicia e onde ele aprende seus primeiros atos de autocuidado. 

Percebemos que a família é o local principal de formação do caráter de uma 

pessoa e que o canal de comunicação deve ser bem desenvolvido por esta, 

para que haja inter-relaçao e consequentemente segurança de aceitação e 

compreensão do jovem sobre o seu meio. Ela destaca a necessidade de maior 

atenção da família na educação sexual dos filhos. Também Jesus(l999), 

estudando o significado da educação sexual na relação pais e adolescentes, diz 

que estes consideram os pais ótimos em outros assuntos, porém sobre 

sexualidade continuam omissos, no sentido de não conversarem abertamente 

sobre isso.

A Constituição do Brasil de 1988, no Capítulo VII sobre a Família, a 

Criança, o Adolescente assegura no Artigo 227 que:

E dever da família, da sociedade e do Estado assegurar o direito à 
vida, à alimentação, ã educação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
lib erdade, e á con vivên cia fa m iliar e com un i tá ria, a l ém d e colocá-las 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

No Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 19, das disposições 

gerais, diz que Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 

educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitáriafâvasèX,, 1990),

Como relata Demo(1997), a família, mais do que ninguém, educa todo 

dia, toda hora, sendo a instância mais responsável pelas condições de 

emancipação das decisões dos filhos.

A família deve focalizar no diálogo( entendimento) as estratégias de 

ajudar os adolescentes para que possam lidar com a sexualidade de forma 

saudável e livre de riscos, não se esquecendo de que o diálogo é apenas um 

aspecto da comunicação.
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Para Maldonadof 1995), existem várias formas facilitadoras em um 

processo de comunicação, que, quando empregadas corretamente, ajudam na 

compreensão do cotidiano do adolescente. Estas formas são reflexão de 

sentimentos: aprender a sintonizar; auto-expressao: dizer o que sentimos; 

confronto: a aprendizagem das consequências; e colocar limites: o que pode 

e o que não pode, sendo a principal delas a reflexão de sentimentos e da qual 

dependem todas as outras. Isto porque é um modo excelente de tentar entrar 

em sintonia com o mundo interior de uma pessoa, e dessa forma, poder 

transmitir aceitação e compreensão.

Todas essas formas de comunicação entendemos como diretamente 

relacionadas com a auto-estima, motivação e vontade dos adolescentes para a 

percepção do autocuidado. Por isso, definimos também tais conceitos.

De acordo com Briggs(2000:4) que escreveu sobre a auto-estima dos 

filhos, auto-estima é a maneira pela qual uma pessoa se sente em relação a si 

mesma. E o quanto a pessoa gosta de si mesma, um sentimento do próprio 

valor. Ou seja, ou a pessoa se dá um alto valor(alta auto-estima) ou se dá um 

baixo valoríbaixa auto-estima).

Já motivação, conforme Boruchovitch & Bzuneck(2001), é o motivo 

que move uma pessoa a pôr em ação uma idéia, fazendo-a mudar de curso. 

Concordamos com Forte( 1998:13), quando complementa com a palavra 

vontade a sua definição de motivação. A autora diz que esta é a vontade de 

executar ou perseguir uma determinada meta.

Segundo FIolanda(2000:717), é a faculdade de representar mentalmente 

um ato que pode ser ou não praticado em obediência a um impulso ou a 

motivos ditados pela razão. E a capacidade de escolha, de decisão.

Entendemos que estes conceitos ora referidos ajudarão no processo de 

ajuda aos adolescentes não só em conhecimento, mas principalmente, no
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desejo de tomada de decisões para o autocuidado em relação a viverem uma 

sexualidade saudável

Reiteramos, portanto, a importância de ajudar os adolescentes a 

vivenciar e lidar com sua sexualidade, de forma que não venha a trazer 

prejuízos para sua saude. O profissional da saúde, e do ensino também, tem 

um papel fundamental na promoção da saúde sexual do adolescente. Como diz 

Pinto(2000), isso é um processo que, se tiver características de dominação e 

opressão, não produzirá resultados em tempo e espaços almejados.

2,2 A Educação em saúde para o autocuidado

Constatamos, pesquisando em estudos, como o do autor a seguir, que a 

educação em saúde no geral tem sido bastante explorada nas pesquisas 

científicas da enfermagem, porém, no que se refere à população adolescente e 

â saúde, tem sido pouco expressivos, haja vista que Corrêa & Ferriani(2002), 

realizando um estudo bibliográfico acerca da produção de artigos científicos 

da enfermagem sobre a saúde da população adolescente brasileira nos anos 

1990. verificaram que, especificamente em relação á temática, foram 

constatados 47 estudos, sendo 12 referentes a teses de doutorado e 35 a 

dissertações de mestrado até 1998, excluindo-se o ano de 1999, ano em que 

não houve contabilização desses em virtude de não estarem sistematizados. 

As autoras consideraram a produção baixa, devido ao fato de que apenas 

4,93% desses estudos sistematizados pelo CEPEN- Centro de Estudos e 

Pesquisa em Enfermagem e ABEN- Associação Brasileira de Enfermagem, 

representam a totalidade desses trabalhos. Concluem, reconhecendo a 

tendência do crescimento dessa produção. Assim, consideramos importante a 

produção desse estudo.
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O enfrentamento dos desafios cotidianos de quem opta por trabalhar na 

linha da educação em saúde tem mostrado, através da história de trabalhos 

desenvolvidos, o reconhecimento da necessidade de se instrumentalizar 

indivíduos e/ou grupos a partir da criticidade da realidade, descobrindo e 

desenvolvendo potenciais através do trabalho conjunto(Alonso, 1999). Esse 

trabalho conjunto envolve uma parceria naturalmente interligada da saúde 

com a educação, haja vista serem duas questões cruciais para a vida do ser 

humano. Assim, tanto a saúde quanto a educação constituem necessidades 

sociais de alta relevância e essenciais para o exercício pleno da. 

cidadaniaÇVIEIRA, 1999; e COSTA; FUSCELLA, 1999).

Para Costa;Fuscella( 1999), é preciso estabelecer essa interligação da 

educação com a saúde de forma integrada à sociedade, contribuindo para o 

crescimento coletivo. Neste sentido, as autoras comentam que, à medida que 

as pessoas crescem coletivamente, aprendem e também ensinam, tornam-se 

multiplícadoras e promovem saúde.

Mello(2000) faz uma crítica aos profissionais que usam a expressão 

promoção da saúde inadeqiiadamente, reduzindo-a a práticas de prevenção 

e/ou educação para a saúde, como se a pessoa depois de educado atingisse 

saúde.

A proposta da Educação em Saúde é bem diferente disso, pois engloba 

o ser de forma holística, inseparável da sua cultura. Está alinhada a uma 

prática de construção crítica reflexiva que faz as pessoas problematizarem e 

refletirem seu contexto como ensinam os princípios educativos de Paulo 

Freire(MELLO,2000). É sob esta perspectiva que situamos entendimento da 

Educação em Saúde para o autocuidado do adolescente na vivência da 

sexualidade.
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Para isso, é necessário também, além de ações nas escolas, família e 

comunidade desenvolvendo os potenciais de habilidades das pessoas, uma 

reorientaçao dos serviços de saúde no sentido de incluir nos seus 

planejamentos, a escola como espaço de promoção da saúde(SERRA; 

CANNON, 1999),

Por isso, há necessidade de profissionais comprometidos com o seu 

papel social para que haja mudança na sociedade, causando impacto e 

transformando vidas, 01iveira(2000) advoga o papel social das escolas, 

quando afirma da sua responsabilidade de formar cidadãos conscientes a fim 

de vislumbrar o futuro e não somente ministrar um ensino de matérias 

repetitivas desligadas do mundo.

Nesse sentido, reiteramos o papel do enfermeiro como importante 

facilitador da promoção da saúde para os adolescentes, reconhecendo a 

importante missão da família como unidade e co~participante do cuidado 

merecedora de nossa atenção buscando conhecer a percepção e a realidade 

vivenciada pela família nas determinadas situações da vida 

cotidmuKi(MOKrElRO e BARROSO, 2002:19).

Só assim, talvez se possa vislumbrar o futuro de um mundo melhor 

para o público jovem. E educando que se transforma o mundo.
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3J Características do estudo

liste estudo é de natureza qualitativa por dar suporte á construção de 

dados a partir da experiência dos adolescentes em seus diversos contextos do 

cotidiano, como o biológico, social e emocional. Acreditamos que estes 

aspectos a serem investigados, possivelmente, revelarão sentimentos e 

percepções individuais dos adolescentes acerca do autocuidado em relação à 

sexualidade.

O estudo teve como eixo teórico-metodológico a Teoria do Autocuidado 

de Dorothea Orem, que tem como conceito básico a prática de atividades 

executadas pelo indivíduo, em seu benefício, para a manutenção da vida, da 

saúde e do bem-estar. Orem identifica como requisitos de autocuidado, além 

do cuidado geral das pessoas, a prevenção de riscos à vida humana para o 

funcionamento e bem-estar humanos(GEORGE,2000). A estrutura dessa 

teoria é classificada em três sistemas denominados, respectivamente, sistema 

compensatório, sistema parcialmente compensatório e sistema de apoio 

educação. O primeiro é caracterizado pela situação na qual a pessoa está 

incapacitada de exercer a ação de autocuidado ou é rigorosamente proibida, 

por prescrição, de praticar a ação de cuidado, como, por exemplo, a 

deambulação, estando por isso socialmente dependente dos outros. No 

sistema parcialmente compensatório, enquadra-se a pessoa que desempenha 

juntamente com a ajuda da enfermeira as medidas de cuidados ou ações outras 

que envolvam manipulação e deambulação. Neste sistema, tanto o cliente 

quanto a enfermeira podem desempenhar o papel principal na execução das 

medidas de cuidado, como no caso de uma cirurgia abdominal recente em que 
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este paciente talvez possa ser capaz de realizar sua higiene bucal, porém 

necessita da presença da enfermeira para deambular e trocar o curativo 

cirúrgico. E, fínalmente, o sistema de apoio educação, definindo que a pessoa 

é capaz de desempenhar, ou pode e deve aprender a desempenhar, as medidas 

exigidas pelo autocuidado.(George, 2000). Neste sistema, o paciente realiza 

todo o autocuidado, sendo por isso também conhecido como sistema de apoio 

“desenvolvimentar.

Orem diz também que as medidas para ajudar a pessoa estão confinadas 

à tomada de decisão, ao controle do comportamento e à aquisição de 

conhecimentos e habilidades(GEORGE, 2000).

Ainda, ela publicou seus conceitos, primeiramente com ênfase no 

indivíduo e depois incluiu a família, grupos e comunidade. Por isso, 

entendemos que esta teoria se adequa ao presente estudo, em virtude do 

objeto de pesquisa ser o adolescente, e que, como tal necessita ser estimulado 

para o autocuidado, devido às circunstâncias biossociais e emocionais que 

envolvem o processo de adolescer, principalmente nos comportamentos 

relacionados a sexualidade/sexo, e que o papel da enfermeira é o de promover 

o paciente a ser um agente do autocuidadofGEORGE, 2000).

Outra razão que nos levou a optar por esta teoria nesse estudo está no 

fato de haver poucos estudos, como os de Slusher(1999), Aguiar(1999) que 

utilizaram a teoria de Orem para um estudo com adolescentes. O primeiro 

autor, por exemplo, realizou seu estudo com adolescentes entre 14 e 19 anos e 

chegou à conclusão de que a teoria do autocuidado responde às necessidades 

específicas desse grupo, principalmente no que se refere às características 

comportamentais dos adolescentes sobre o autocuidado.

Para Orem, entender a teoria do autocuidado requer o conhecimento de 

alguns conceitos. Para o estudo, tomamos os conceitos de autocuidado, ação
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de autocuidado e sistema de apoio-educação. Estes expressam ou revelam 

atitudes c ou comportamentos apreendidos nas relações sociais dos 

adolescentes, família, amigos, escola. Neste sentido, entendemos que o 

autocuidado do adolescente deve ser conhecido e reforçado para que ele/ela 

possa ser fortalecido com práticas de autocuidado que requer decisões mais 

firmes, como, por exemplo, a atividade sexual com proteção.

O sistema de apoio-educação, neste estudo, refere-se à busca da rede 

social de apoio desses adolescentes, locus de aprendizado do autocuidado, 

família, escola e grupos. Envolve conhecimento de habilidades e capacidade 

de decisão para o exercício do cuidado independente.

Autocuidado é a prática de atividades que as pessoas iniciam, 

pessoalmente, e realizam em seu próprio benefício, de modo a manter a vida, a 

saúde e o bem-estar(GEORGE, 2000). Esta aprendizagem não acontece no 

vazio, pois é resultado da herança de cultura, crenças e valores de cada grupo, 

implica características próprias no modo de agir dos adolescentes.

Cultura, conforme Brandão( 1999:201), é o modo especifico de 

sentir.pensa e agir das classes e categorias sociais, porém não é algo estático 

diante da realidade e sim é o modo de sentir,pensar e agir, diante das 

situações.

O sistema de apoio-educação dado por Orem é quando a pessoa é capaz 

de desempenhar, ou pode e deve aprender a desempenhar, as medidas exigidas 

pelo autocuidado. As exigências de ajuda do cliente estão voltadas à tomada 

de decisão, ao controle do comportamento e à aquisição de conhecimento e 

liabilidadesíGEORGE, 2000:88). A escola e a família fazem parte do sistema 

de apoio-educação dos adolescentes, pois ambas podem e devem criar espaços 

que promovam situações em que a pessoa seja capaz de aprender sobre 

autocuidado c conseguir pôr em prática esse conhecimento.
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Neste sentido, entendemos o papel da enfermeira como o de promover o 

adolescente a ser um agente do autocuidado através do sistema de apoio- 

educação,

Por isso, o sistema de apoio-educaçào(diagrama a seguir que terá as 

propostas de intervenções relacionadas no tópico n° 5.1, que trata das 

reflexões do estudo) é o que mais se enquadra ao estudo, por visar à 

apreensão do autocuidado pelos adolescentes na aquisição de conhecimentos 

e habilidades para o autocuidado, na compreensão dos fatores que os 

impulsionam na tomada de decisões, como suas crenças e valores, e na 

identificação dos mecanismos de controle do comportamento em saúde com 

relação à sexualidade. De posse desses dados, buscamos identificar através das 

categorias propostas pela teoria, ações da enfermeira na promoção da saúde do 

adolescente.

.Assim, os estudos citados de Slusherí 1999) e Aguilarf 1999) ilustraram 

a amplitude e a versatilidade dessa estrutura teórica, na qual este estudo vem a 

contribuir de forma inovadora nesse conhecimento.
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3.Ll.Diagrama n° 1: Sistema de Apoio-Educação para o autocuidado

rSl^fEMA'D¥APOlO-EDLCAÇAO AO ADOLESCÊNTEP/AUTOCUIDADO

AÇÃO DO ÃDOLESCÈNfEWAUTOCUtDAbÒ

PERCEPÇÃO DO ADOLESCENTE
PARA O AUTOCUIDADO

O ADOLESCENTE DESENVOLVE 
ATIVIDADES PARA O AUTOCUIDADO

PROPOSTAS DE ATUAÇÃO DA
íENFERMAEIRA JUNTO À
TROMOÇÃO DA SAÚDE DO
'ADOLESCENTE NA ESCOLA

O ADOLESCENTE PODERÁ:

* CONSCIENTIZAR-SE CRITICAMENTE DOS 
RESULTADOS DE UM COMPORTAMENTO 
SEXUAL DE RISCO;

APRENDER SOBRE PREVENÇÃO DE
RISCOS À VIDA HUMANA E DAS
CONDIÇÕES E ESTADOS QUE
PROMOVEM UM ESTILO DE VIDA
SAUDÁVEL E 5JE TORNE UM
MULTIPLICADOR.

» DESENVOLVER HABILIDADES PARA O 
AUTOCLTDADO NA VIVÊNCIA DA 
SEXUALIDADE
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3,2 Espaço do estudo

Desenvolvemos o estudo em uma escola pública de ensino fundamental 

e médio da cidade de Fortaleza. A escola está situada na área da Secretaria 

Regional III. A escola pertence a uma rede estadual de ensino público, sendo 

importante informar que a pesquisadora estabeleceu um contato prévio com o 

campo através da realização de oficinas educativas com os adolescentes pelo 

projeto AIDS: Educação e prevenção da Universidade Federal do Ceará. A 

escola é um local que nos chama bastante atenção, principalmente no que se 

refere à população adolescente.

Desde as primeiras disciplinas do mestrado, aconteceu a oportunidade 

de conhecer a escola onde iríamos construir esse estudo, através, 

primeiramente, do acompanhamento de acadêmicos do curso de Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará, cumprindo o estágio de docência 

obrigatório aos bolsistas da CAPES, como uma prévia para a inserção 

propriamente dita da pesquisadora no campo. Nesta ocasião, tivemos a 

confirmação de que essa escola apresentava as condições para a realização do 

estudo, visto que nela, não somente havia a matéria prima do nosso interesse 

(os adolescentes) como também era adequada por se tratar de uma escola 

pública beneficiada pela presença dos acadêmicos de Enfermagem da UFC 

que já realizavam atividades práticas com as crianças e os adolescentes, 

facilitando assim a inserção da pesquisadora no campo e, também, por 

conseguinte, o fato de os alunos serem adolescentes procedentes de famílias 

de baixa renda, perfil que nos interessava para a realização da pesquisa, dada a 

importância social que os resultados deste estudo vieram a revelar para a re- 

orientaçao dos programas destinados a este público.
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O Ministério da Saúde considera que a fase escolar é sobremodo 

importante para o trabalho de educação em saúde porque, nesta fase, as 

crianças e jovens que estão nas escolas podem mudar ou rever seus hábitos e 

atitudes, dependendo da idade e do tipo de abordagem. Este reconhece que a 

escola não tem somente função pedagógica, mas também social e política 

com poder transformador relacionado ao exercício da cidadania por abrir 

oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Estas razões dão suporte 

para justificar iniciativas de trabalho com a comunidade escolar, no intuito de 

dar concretização às propostas de promoção da saúde(BRASIL, 2002).

3,3 Sujeitos do Estudo

Os sujeitos do estudo são adolescentes de ambos os sexos na faixa etária 

de 11 a 17 anosíos dados foram coletados no período diurno), matriculados 

nas escola, A maioria dos adolescentes do estudo pertencem a famílias de 

baixa renda, ou seja, vivem com até meio salário mínimo por pessoa, 

conforme dados do IBGE(2002). Esses adolescentes também participam das 

atividades promovidas pelo projeto AIDS: Educação e Prevenção, da 

Universidade Federal do Ceará.

Participaram do estudo os adolescentes que voluntariamente aderiram 

como sujeitos da investigação. A princípio compomos um total de 30 

participantes, porém ficou em aberto, considerando que podería haver um 

maior número de voluntários na pesquisa, o que de fato ocorreu, porém não 

acatamos todas as entrevistas em virtude da saturação dos dados ter sido 

identificada à partir da vigésima primeira entrevista. A saturação dos dados 

da coleta teve como referência as repetidas fa.!as(identificadas com nomes 

fictícios para assegurar o anonimato) e sentidos construídos durante a 
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pesquisa. Entendemos, então, que era o momento de nos retirarmos da fase 

de coleta e procedemos à descrição e análise.

3*4 Procedimentos e instrumentos para coleta e análise dos dados

Os dados foram coletados no período de fevereiro a setembro de 2002, 

através de grupo focal como técnica de apoio combinado também com 

observação participante e entrevista semi-estruturada individual. Dito por 

alguns autores, como, Carlini-Cotrin(1996); Westpphal et al (1996); Soares et 

al(2000); Iervolino e Pelicioni(2001), essas técnicas têm sido muito utilizadas 

combinadas entre si em pesquisas qualitativas auxiliando no processo de 

coleta de dados.

Entendemos grupo focal como foro facílitador da expressão de 

características psicossocioíógicas e culturais(WESTPHAL et al, 1996:473). 

Por isso acreditamos que a estratégia metodológica do grupo focal nos ajudou 

na obtenção de dados relevantes ao presente estudo investigativo para o 

autocudiado dos adolescentes em relação à sexualidade porque permitiu 

promover um ambiente descontraído e permissivo da expressão de idéias.

Para Iervolino e Pelicioní(2001), esta técnica deve acontecer com um 

número máximo de dez participantes em reunião e no mínimo seis. O grupo 

focal foí estabelecido através de encontros previamente marcados com os 

adolescentes nas escolas, não ultrapassando os números referidos,

A entrevista constou de perguntas abertas aos adolescentes e gravadas 

com autorização dos pais e dos adolescentesíanexo 2). Consideramos 

importante salientar que o roteiro de questões da entrevista(Anexo 1) teve 

flexibilidade. apesar de estar previamente formulado.Em virtude disso, 

consideraremos as falas na íntegra, por entendermos que as respostas contêm 
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vários aspectos peculiares ao cotidiano dos adolescentes, importantes para 

conhecermos essa população. O roteiro da entrevista foi norteado também 

pelos questionamentos emergidos no campo, como resultado de interação da 

pesquisadora com a escola, que pode também construir outras perguntas 

pertinentes à investigação, estando, portanto, aberta a algum outro aspecto 

essencial para o estudo. O instrumento foi sujeito à validação, através da 

realização de um pré-teste.

Após a realização das entrevistas, os dados coletados serviram para uma 

pré-análise. em que foram identificados temas para serem aprofundados na 

fase de coleta posterior, utilizando a estratégia metodológica do grupo focal 

com os adolescentes e observação participante devidamente registrada e.m 

diário de campo.

Para Minayoí 1994:57), a entrevista é o momento de uma comunicação 

verbal a dois, entre pesquisador e pesquisado no campo, que reforça a 

importância da linguagem e do significado da fala, servindo também como um 

meio de coletar informações a respeito do tema da pesquisa.

A análise dos dados foi centralizada nas falas dos adolescentes da 

entrevista individual e observação participante realizada durante a realização 

da técnica de grupo focal.

Novamente Minayo( 1994:59) refere observação participante como o 

contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, a fim de colher 

informações sobre a realidade dos participantes dentro do seu contexto social. 

A observação participante foi fundamental como apoio no processo do estudo, 

como dizem Streubert e Carpenter(1999), um método muito usado em 

pesquisa qualitativa. Acreditamos que esta permite ao pesquisador, mesmo no 

início do estudo, uma aproximação gradativa do fenômeno que se deseja 

investigar.
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Esses métodos de coleta de dados constituíram-se nos principais 

instrumentos dessa pesquisa, por viabilizarem a busca de respostas subjetivas 

dos adolescentes sobre qualquer tema, mesmo que estes fossem complexos, 

como falar de sexualidade.

Neste sentido, buscamos desenvolver uma interpretação de dados que 

nos permitiu uma visualização esclarecedora do estudo analisando o material 

resultante das entrevistas, discussões de grupos, textos, tomando como base a 

teoria do autocuidado de Orem, como já explicado. Essa análise do material 

não foi categórica e impositiva em classificar a priori as tematizações, pois 

elas foram emergindo à medida que a análise dos resultados foi tomando 

forma. A descrição e análise obedeceram a um agrupamento de idéias ou 

temas semelhantes a partir dos dados coletados. Procedemsó; assim; com a 

análise em comunicação com a literatura pertinente e identificamos os temas, 

categorias e subcategorias dos dados em associação com a Teoria de Orem, 

sobremodo dirigida para o sistema de apoio-educação. Reconhecemos que 

esse processo foi construído no andamento da pesquisa desde a revisão de 

literatura e o contato inicial com a escola e os adolescentes.

3.5 Descrição das técnicas de interação com os adolescentes

Serão descritas aqui as dinâmicas que foram importantíssimas na 

realização dos grupos focais como pontes de aproximação com os 

adolescentes do estudo, antes da execução das entrevistas. As dinâmicas 

foram: 3.5.1, Sou adolescente e gosto ou não gosto de; 3.5.2. Como me 

relaciono com a família, a escola, os amigos, ou outra pessoa, e, 

fmalmente, 3.5.3. Conversando sobre sexualidade na adolescência. Essas 
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dinâmicas foram criadas a fim de atingirmos de forma mais contundente a 

realidade desses adolescentes e inovarmos na pesquisa.

3.5.1 Sou adolescente e gosto ou não gosto de

Esta dinâmica foi realizada duas vezes com grupos diferentes de 

adolescentes, ou seja, um dia com os alunos da 5a série , outro dia com os 

alunos da 7;i e 8a séries. Tudo isso no intuito de construirmos urna prévia 

aproximação com o objeto de estudo para o posterior processo de realização 

das entrevistas, como dito anteriormente, haja vista que toda pesquisa 

qualitativa exige uma aproximação cuidadosa do seu objeto de estudo, 

construindo, de forma lenta mas objetivamente, o contato com a população 

que se deseja pesquisar(MINAYO,1994; HAGUETE, 1997).

Durante a execução do estudo, também contamos com a valiosa 

colaboração da professora desses adolescentes, registrando a dinâmica através 

de fíImagem e de fotos, com a devida autorização da escola, dos pais e dos 

próprios adolescentes.

O primeiro encontro com alguns desses adolescentes aconteceu no dia 

em que foi realizada essa dinâmica. Nesse, dia participaram voluntariamente 

dezenovef’divididos em duas sessões, um grupo de dez e um grupo de nove) 

adolescentes da 8a série com faixa etária de 15 a 16 anos.

A segunda oportunidade de realização dessa dinâmica aconteceu em 

dois dias consecutivos, cada dia com 10 participantes,para facilitar e melhor 

interagir com os adolescentes. Os dois dias foram com a turma da 5a série, 

faixa etária predominante de 11 a 13 anos. Todos participaram 

voluntariamente, ouvindo e interagindo uns com os outros.
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Prime ira mente buscamos uma aproximação descontraída através das 

dinâmicas de apresentação, onde todos ficavam em círculo e diziam seus 

nomes e do que mais gostavam de fazer, ao som de uma música alegre, dando 

um toque todo especial ao momento. Logo depois, eram formados grupos de 

três e no máximo de quatro adolescentes, para conversarmos a respeito do que 

é ser adolescente, seus gostos, preferências e também o que não gostavam, 

Para isto, foram distribuídas revistas por grupo, cola, tesoura e cartolinas para 

que construíssem um painel cortl figuras sobre o tema abordado. Mais uma 

vez, os adolescentes foram bastante participativos, confeccionaram os painéis; 

todos foram fotografados, com gravuras que expressavam o que mais 

gostavam e o que não gostavam. Ao final, cada grupo apresentou seu painel, 

surgindo uma pequena discussão sobre as gravuras comentadas. Na 

oportunidade, muitos puderam expressar seus pensamentos ainda que de 

Forma tímida.

3,5.2 Como me relaciono com: família, escola, amigos, outra pessoa

Essa técnica foi realizada no mesmo período de execução das 

entrevistas, tempo em que os adolescentes já estavam bastante familiarizados 

com a pesquisadora e puderam externar alguns sentimentos e emoções com 

relação a estes aspectos trabalhados nessa dinâmica, que aconteceu em dois 

dias alternados, cada dia com um total de 10 adolescentes. Tivemos como 

objetivo coletar dados a respeito de como esses adolescentes se relacionavam 

com a família, a escola, os amigos ou qualquer outra pessoa( deixamos eles 

imaginarem quem seria essa outra pessoa) a fim de conhecermos tais aspectos 

e relacioná-los no contexto da pesquisa, entendendo que o cotidiano das 

relações dos adolescentes é essencial para compreendê-los.

46



Antes da dinâmica, era realizado um momento de aquecimento, com 

brincadeiras de interação, ao som de uma música dançante, como, por 

exemplo, a brincadeira de circular em volta das cadeiras em que no final 

ficava apenas um para pagar uma prenda, para descontrair ainda mais os 

participantes. Era sempre muito divertido tanto para a pesquisadora, esta fazia 

questão de participar, quanto para os adolescentes.

A dinâmica Como me relaciono consistiu primeiramente na 

apresentação de um painel com quatro bonecos unidos dois a dois, fixados na 

parede da sala como se fosse um diagrama, mostrando pessoas se 

"relacionando” nestes referidos aspectos citados anteriormente. Pedimos, 

então, que os adolescentes se visualizassem como se fossem esses bonecos e 

descrevessem em um papel que distribuímos a cada um com a réplica desse 

painel, tendo eles como o centro de onde partiam todas as formas de relação 

vivenciadas pelos adolescentes com a família, a escola, os amigos e outra 

pessoa. Essa outra pessoa podería ser imaginada e definida por eles para ser 

por exemplo um namorado, uma namorada, uma paquera etc. A partir daí, 

poderíam descrever essas relações de acordo com a realidade deles. Os 

resultados desse momento estão descritos no diagrama n° 3, mostrado adiante 

nos resultados.

3.5.3 Conversando sobre sexualidade na adolescência

Este momento aconteceu com dez adolescentes de 14 a 16 anos. 

Entendemos que este momento foi o início de uma conversa sobre o tema e 

que as respostas apresentadas a seguir talvez tenham surgido para o leitor 

como dados não relevantes para o estudo. Entretanto, entendemos que estas 

não invalidam o estudo, pois seguimos exatamente os passos da pesquisa 
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qualitativa, de conhecermos primeiramente nosso objeto e então 

prosseguirmos aprofundando nas entrevistas.

Na oportunidade, os adolescentes puderam expor suas dúvidas e noções 

a respeito de sexualidade, que foram agrupadas nas seguintes categorias: 

Sexualidade como uma “coisa” normal; Sexualidade mesmo que sexo; 

Sexualidade como emoção; Não sabe o que é sexualidade. Apresentaremos 

a discussão desses dados com detalhes nos itens 4.3.5 e 4.3.6 dos resultados, 

que tratam sobre a percepção e entendimento da sexualidade para o 

autocuidado.

3.6 Organização os dados das entrevistas

Antes de dizemos como foi realizada a organização dos achados das 

entrevistas, queremos referir um pouco sobre o que é trabalhar Educação em 

Saúde numa época tão conturbada como a atual, no que se refere à sexualidade 

na adolescência, trazendo, principalmente, para a concepção de autocuidado,

A Educação em Saúde vem sendo a cada dia mais e mais explorada no 

nosso meio como a grande vedete das pesquisas científicas da Enfermagem. 

Vem demonstrando, assim, um poder transformador nos vários setores da 

profissão, desde o trabalho da enfermeira no cuidado hospitalar ao da 

enfermeira da saúde da comunidade, apesar de todos reconhecerem que o 

processo educativo traz resultados em longo prazo.

No que se refere ao âmbito escolar, a educação em saúde tem ocorrido a 

passos muito lentos, entretanto podemos constatar, através de vários estudos 

de Lima(l998); Bueno(l997), dentre outros anteriormente citados, ser este 

um locus bastante influenciador no cotidiano do adolescente quando se trata 

do aspecto sexualidade.
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Nas entrevistas com os adolescentes, percebemos que os conceitos e 

noções de cuidado evidenciados foram bastante abrangentes, incluindo desde 

os aspectos de higiene corporal como primeiro entendimento de cuidado, a 

outros mais subjetivos e emocionais. A seguir mostro um diagrama com a 

organização geral dos dados para posterior análise: Noção de cuidado para o 

adolescente; Como o adolescente se cuida; Por que o adolescente se cuida; 

Com quem o adolescente aprendeu a se cuidar; Significado do cuidado 

com o corpo para o adolescente; Percepção do adolescente sobre 

sexualidade. A distribuição foi procedida assim para melhor visualização dos 

dados.

3.6.1 Diagrama 2: Organização dos dados para análise

Auto- ..
sstima Alltocu,d
X^DUCAÇAO em saüdE

/^CACAOEMS^\
/ Adolescência e Sexualidade

ílMIVERSIDAOt FEDERAL DO CEARA 
«IBLIOTEC* de CIÊNCIAS DA SAOM
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3/7 Procedimentos éticos da pesquisa

Apresentamos os princípios éticos que nortearam esta investigação com 

a finalidade de mostrar os caminhos adotados e o cumprimento de tais 

princípios através do compromisso assumido pela pesquisadora em assegurar 

a efetivação desses princípios.

Na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde estão definidas as Diretrizes e Normas Regulamentadoras para 

realização de pesquisas envolvendo seres humanos. Esta esclarece as 

atribuições, bem como as responsabilidades éticas do pesquisador, não 

somente no início do estudo, como também durante todo processo da 

investigação(BR.ASIL, 1996 b).

Nesse estudo, foram salientados a observância dos seguintes 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não-maleficência, beneficência e 

justiça. Entendemos que estes enquadram com fídedignidade os direitos e 

deveres assegurados na Resolução 196/96, os quais tratam da comunidade 

científica, dos sujeitos da pesquisa e também do Estado.

Cumprimos a observância da autonomia, através do devido 

esclarecimento prévio aos sujeitos de que a anuência à pesquisa dar-se-Ía, 

somente, com o consentimento em participar e, ainda, do direito de afastarem- 

se no momento que tivessem vontade, ficando totalmente livres de 

comprometimento de qualquer natureza.

Não foi atribuído aos sujeitos nenhum julgamento de valor a respeito 

de suas respostas interpretadas diante dos dados coletados. A participação 

voluntária formalizou-se através do consentimento dos sujeitos, sendo 

garantido o anonimato.
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No momento da condução das entrevistas, nos comprometemos em 

assegurar uma conversa informal, de maneira que as perguntas norteadoras 

não causassem qualquer constrangimento aos sujeitos. Para isso foram 

devidamente esclarecidas todas as perguntas, deixando os adolescentes livres 

de induções. A gravação da entrevista também foi formalizada com a 

anuência do informante, cumprindo com o requisito de não-maleficência.

Quanto ao princípio da beneficência, acreditamos que este estudo trará 

uma colaboração aos profissionais que lidam com adolescentes e 

principalmente para Enfermagem, no sentido de aprimorar as decisões que 

ajudarão os adolescentes no cuidado de si em relação à sexualidade. 

Pensamos, então, que a investigação proporcionou benefícios para os sujeitos 

já durante o processo investigativo.

Consideramos, pelo princípio do referencial de justiça, que é 

responsabilidade total do pesquisador garantir o anonimato e respeitar a 

individualidade dos sujeitos, assegurando a transcrição fiel dos dados 

coletados e a não-utilizaçao destes em outros fíns diferentes dos estabelecidos 

no termo de consentimento, o que foi cumprido.

Salientamos que este estudo foi submetido à Comissão de Ética da 

Universidade Federal do Ceará ~ UFC em janeiro de 2002, havendo recebido 

aprovação.
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4 APREENSÃO DAS PERCEPÇÕES NA DISCUSSÃO E ANÁLISE 

DOS DADOS

Relembrando os objetivos e as questões que nortearam este estudo, 

enfocamos a interpretação e discussão das informações apreendidas.As 

categorias analíticas mostradas adiante têm as seguintes denominações: Perfil 

dos adolescentes do estudo; Conhecendo o cotidiano(como pensam) os 

adolescentes do estudo; Noção de autocuidado; Motivação para o 

autocuidadofcomo, por que e com quem); auto-imagem corporal; Percepção 

da sexualidade.

4.1 Perfil dos adolescentes do estudo

Para melhor compreensão da pesquisa, consideramos de suma 

importância mostrar o perfil dos adolescentes do estudo, no intuito de que o 

leitor possa perceber da forma mais clara possível as facetas que envolvem o 

cotidiano desses adolescentes, articulando aos problemas ou dificuldades que 

permeiam suas vidas dentro e fora da escola e que podem afetar suas 

percepções sobre o autocuidado. Abaixo podemos verificar no diagrama 2, um 

complexo de fatores presentes no cotidiano dos adolescentes do estudo e como 

essa interação pode influenciar como facilitadora ou limitante na percepção e 

apreensão do autocuidado.
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4.1.1 Diagrama 3: percepção do autocuidado dos adolescentes do estudo sob 

vários aspectos(familiar, social e emocional)

Apoio da
escola, amigos, Motivação

e família.

Auto- 
imagem/

Auto-estima

Acesso à 
escola

Acesso aos 
serviços 
de saúde

PÉRC^ÇÂÓ'.
■•iütocuiSOõ.'-.

Percepção de 
um problema 
/necessidade

Baixo poder 
aquisitivo

Alguns dos aspectos destacados nesse diagrama residem no fato de que 

a maioria dos adolescentes do estudo mora na circunvizinhança da escola, 

onde há serviços de saúde. Esta situação tem como conseqüência as limitações 

das condições de acesso aos bens de serviço. Todos os adolescentes do estudo 

pertencem a famílias de baixo poder aquisitivo, recebendo em tomo de um a 

’/■> salários mínimos, moram em casas alugadas e muitos com pais 

desempregados ou até presos. Além do baixo poder aquisitivo, essas famílias 

também se caracterizam pela baixa escolaridade, em que, no máximo, 

cursaram o Io grau incompleto, tanto o pai quanto a mãe e outros que apenas 

sabem escrever o nome.

O contexto de pobreza pode ser um forte influenciador no modo no 

entendimento do adolescente para a percepção do autocuidado, visto que, 
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como ilustrado no diagrama anterior, sugere um encadeamento com as 

necessidades básicas da pessoa que, se não supridas, poderão ocasionar 

problemas, tanto de ordem familiar, relacionai, quanto emocional, no que diz 

respeito à auto-estima.

Os dados da pesquisa estão de acordo com o estudo de Hoga(1997), 

quando considera que realizar educação em saúde com adolescentesnum 

contexto de pobrezafen/b nosso), requer do pesquisador muita sensibilidade e 

adequação à realidade social do ambiente que se está investigando. Dessa 

forma, talvez os adolescentes possam ser ajudados a tomar consciência crítica 

da sua condição. A partir disso, começamos a interagir com o mundo desses 

adolescentes, reconhecendo que, para atuar sobre ele, precisamos ser capazes 

de nos tornarmos parte integrante desse mundo, e como diz Cadete (1994) 

sermos elos imprescindíveis na construção de um mundo melhor.

Destacamos também nos dados, principalmente os que se referem à 

manutenção da vida e sistema de apoio-educaçao, nos quais as necessidades 

são geradas. Essa relação também foi evidenciada em estudos de Soares et al 

(2000) quando falam sobre as necessidades de saúde como referentes ao 

período da vida que a pessoa está transitando, acarretando, invariavelmente, 

influências próprias de suas famílias e revelando a heterogeneidade dos 

problemas que os adolescentes do estudo em particular enfrentam ou podem 

enfrentar em decorrência da baixa condição econômica e social.

Por ísso, entendemos por bem continuarmos cada vez mais avançando 

no conhecimento e percepção do mundo do ser adolescente, em singular 

importância, os provenientes de famílias de baixa renda. Entendemos também 

que o contexto de pobreza poderá dificultar o acesso desses adolescentes aos 

serviços de saúde, pela falta de dinheiro, acarretando precária alimentação, o 

que pode afetar também o rendimento escolar. Essa íntima relação da baixa 
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renda com os demais fatores relacionados ao traçado do perfil dos 

adolescentes do estudo também poderá afetar suas motivações para o 

autocuidado. Pela leitura do panorama desse perfil, a questão do apoio das 

relações sociais internas(família) e externasí escola, amigos, comunidade) se 

destaca como forte influenciadora no mundo do adolescente e no desejo do 

autocuidado.

Percebemos que talvez essa motivação esteja ligada ao modo como os 

adolescentes se veem, sua auto-estima e auto-ímagem como necessidade 

importantes para a vida deles. Muitas vezes perguntavam: Tô bonita tia; 

Gostou da minha roupa? Essa necessidade de reconhecimento e 

supervalorização da aparência externa e da imagem pelos outros parece 

acontecer constantemente com os adolescentes, sugerindo afirmar para si 

próprios a idéias de que são aceitos, motivando seus interesses para o 

autocuidado.

4.1.2 Relação familiar dos adolescentes

Quanto à relação familiar, quase todos os adolescentes disseram ter pais 

separados, outros moram com os avós ou somente com a mãe. Há ainda outro 

ponto importante a relembrar: é que alguns desses adolescentes têm um dos 

pais na prisão e outro que diz respeito a ter sofrido algum tipo de violência 

doméstica (surras) por parte do pai, mãe ou familiares. Consideramos a idéia 

de que esta evidência poderá causar danos emocionais do tipo comportamento 

agressivo com os colegas, baixo rendimento escolar e baixa auto-estima.

Varela(2002:15) diz que os cenários atuais da sociedade têm produzido 

novos e complexos problemas, como violência em vários aspectos, perda do 
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sentido da vi da(depressão, suicídio), individualismo, busca do prazer, dentre 

outros.

Peío exposto, compreendemos que esses adolescentes vêm de um 

cotidiano repleto de cadeias complexas nas diversas ordensíbiopsicossocial, 

cultural econômica e emocionai). Porém, poderão se tornar fortes e capazes 

de decisões que contribuam para o desejo do autocuidado em relação à 

vivência da sexualidade, desde que sejam trabalhados os aspectos 

ameaçadores que envolvem o cotidiano deles, através da arma processual de 

educação em saúde, tanto individual quanto coletivamente. O aspecto 

motivação mostrado no diagrama continuará a ser contemplado na discussão 

da apreensão e análise dos dados nas categorias emergidas das entrevistas 

individuaisfanexo 1), mais adiante.

4,2 Apreensão dos resultados dos grupos focais

Smeke e Oliveira(2001:128) dizem que, a partir do compartilhar e 

explorar crenças e valores e da discussão de suas implicações práticas, pode 

acontecer a reformulação de informações apreendidas antes, e talvez 

desenvolvimento, disseminação e atuação de novos conhecimentos na 

sociedade.

No que se refere ao âmbito escolar, a Educação em Saúde tem ocorrido 

a passos lentos, entretanto podemos constatar através de estudos como o de 

L.ima(1998) que este é um locus bastante ínfluenciador no cotidiano do 

adolescente quando se trata do aspecto sexualidade e que por isso deve 

continuar a ser pesquisado. Conhecendo e concordando com isso é que 

entendemos por bem trabalhar o grupo focal com os participantes do estudo 

para inferimos algumas abordagens importantes no trato com os adolescentes 
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a fim cie nos aproximarmos antes da realização das entrevistas, de forma 

gradativa, A partir de então começamos o processo de construção do cuidado, 

como será visto ao longo da apresentação dos dados.

Nesse entendimento, iniciamos esse momento a partir da discussão 

sobre o que mais apreciavam, pedindo para os adolescentes confeccionarem 

um painel com gravuras, Intencionarmos com isso uma aproximação 

descontraída para melhor interargir e compor o objeto de estudo.

Do painel confeccionado por eles, surgiram algumas gravuras, dentre as 

quais fotos de jogadores de futebol; surfistas; mulheres; homens; artistas 

famosos; roupas etc, dentro da categoria de apreciação. Já nas gravuras do 

que não apreciavam, surgiram fotos de: cerveja, copos de bebida alcoólica; 

violência em estádios etc. Mostramos também vários fatores, como, por 

exemplo, formas de lazer como peculiares às suas vivências cotidianas como 

adolescentes, por considerarmos importantes no que se refere ao 

reconhecimento desses adolescentes como pessoas singulares, advindos de um 

contexto cultural todo próprio.
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4,2.1 Diagrama n° 4: Sou adolescente e gosto ou não gosto de

Através do diagrama n° 4 notamos que os adolescentes do estudo 

destacaram paz e amor como principais aspectos referentes ao gostar de, 

seguidos de brincar, viver , família e namorar. Esses resultados nos levam a 

inferir que a razão dos adolescentes enfatizarem a paz e o amor como 

atributos importantes em suas vidas, decorre de suas constantes 

exposições a meios em que acontecem atos de violência, principalmente 

brigas entre gangues rivais existentes nos bairros onde moram. Outro aspecto 
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importante no estudo foi a repulsa(não gostam de) ao uso indevido de 

drogas, associada com a violência, bem como, particularmente, as drogas.

Com redação aos fatores bebida, violência etc, a maioria dos 

adolescentes expressaram a mesma opinião de que não gostavam e não 

apoiavam essas escolhas. Vale destacar um desses adolescentes que foi 

contrário aos demais, porque, de vez em quando, ele bebe. Descobrimos isso 

quando vimos a gravura que ele colou no painel do seu grupo uma garrafa de 

cerveja. Quando conversamos com ele a respeito, dando toda a liberdade de 

expressão sem causar constrangimento, ele não confirmou publicamente na 

sala, mas confirmou para a pesquisadora breve mente, dizendo: Eu bebo todo 

fim de semana cerveja, meu pai me dá (J onas, 13 anos). Durante a atividade do 

grupo, ele estava bastante inquieto, mas participava. Nesse sentido, vemos 

como esta população é vulnerável e precisa de ajuda para compreender a 

dimensão dos problemas que podem acarretar para suas vidas ao fazerem 

escolhas, a princípio tão inocentes, mas que poderão afetá-los profundamente 

no futuro.

Entendemos que os dados revelam que os adolescentes estão atentos ao 

que acontece ao redor e não compactum com o que vêem, porém são 

vulneráveis. Durante a nossa convivência na escola, soubemos de casos de 

violência envolvendo os adolescentes da escola através da própria direção. E 

preocupante esses acontecimentos, dado que estes representam um processo 

de socialização negativo para a sociedade. Para Bezerra Jr( 1999:138), a 

sociedade põe à disposição de seus novos membros, modelos identificadores e 

objetos de investimento que compõem um leque de possibilidades, por meio do 

qual cada indivíduo se construirá como um sujeito.

Nesse entendimento, começamos a abordar alguns aspectos em relação 

a como os adolescentes vivenciam suas relações, para investigarmos e 
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compreendermos como os adolescentes se relacionavam na família, escola, 

amigos e outra pessoa/*’, pois consideramos estes aspectos importantes na 

compreensão e composição do presente estudo.

No diagrama que segue, destacamos a apreensão desse momento de 

interação com os adolescentes através do grupo focal denominado “Como me 

relaciono com: família, escola, amigos, outra pessoa”.

4.2.2 Diagrama n° 5: Como os adolescentes se relacionam

~ Vergonha(2):. Brigas(2):
- Muito bem(09); Ciúmes(l)
- Conhecendo melhor(3)

Rebeldia x obcdiência(ó) 
Muito bcm(l I)i 
Mau humor(l)

n

Conílitos(9)
Diversão e afetividade( 13)

-CCOMOSEl
RELACIONAM

- Minto bcm( 10)
- Não gosto da escola (3)

- Conversando na sa!a( I) 
~ Mc batem (2 )

’ [■ alguém com quem eles tivessem algum sentimento aieúvof paixão.píiqucra, namorado).
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Elias; Tobias; Friedlander(2001) referem-se às relações afetuosas, 

partindo do princípio de que somos seres sociais e que, a partir daí, são 

desencadeadas as relações que podem ser negativas ou positivas, dependendo 

dos valores apreendidos do meio. Destacamos neste caso, a família, como a 

que pode desempenhar papel importante como ajudadores nesse processo de 

socialização e repasse de valores, à medida que os filhos crescem e aprendem 

a participar de uma relação de afetiva.

Pelo exposto no diagrama, percebemos que essas áreas de construção de 

relacionamentos ainda são superficiais, com respostas rápidas, como muito 

bem, por exe/wp/o. Entretanto, esse momento tem o seu valor no 

desenvolvimento do estudo, no sentido da captação da valorização dos 

adolescentes em conviver com o seu meio, construindo relações positivas 

dentro e fora da família. Compreendemos que esse momento foi essencial para 

o entendimento dos adolescentes sobre a importância de se conviver com o 

meio através da construção de relações saudáveis.

Nesse sentido, combinamos esses aspectos na tentativa de compreender 

um pouco, dado o tempo de realização do estudo, de que maneira os 

adolescentes constroem seus laços afetivos e sociais, para que então 

pudéssemos continuar caminhando com eles na construção do estudo.

Pelo diagrama, podemos observar as expressões diretas e 

monossilábicas de algumas respostas dos adolescentes. Entretanto, essa 

superficialidade pode representar o fato de que talvez essas relações realmente 

sejam superficiais, dado que eles estão numa fase de desapego, mas a essência 

de verdade dessas relações parece saltar nas respostas, como por exemplo, 

quando revelam a presença de rebeldia, conflitos/afetividade e não 

gostarem da escola.
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Eu me relaciono muito bem com os meus cimigos entre 

aspas. 7 em alguns que seio muito legais. Eu adoro quase 
todos (Vítor, 1 I anos).

Eu rw; sou muito quieta, mas obedeço meus pais, as 
vezes sou rebelde e fico com raiva(J7N\&, 12 anos).

Na escola eu brinco muito e sou danado, aí a professora 

me pede pra voltar só no próximo bimestre 

( João, 13 anos).

/í escola é chata, algumas vezes legal ( Paula, 13 anos).

Ao mesmo tempo que dizem, também negam quando referem gostar da 

escola, que é bom estudar, gostam da família, que se divertem com seus 

amigos apesar das brigas e conflitos.

Me relaciono com amigos às vezes chatos, às vezes legal 

(Paula, 13 anos).

Na gosto de todos os meus amigos, professores, diretor, 

etc (Vítor, 1 1 anos).

Nem sempre bem, eles implicam comigo mas a gente 
logo se entende.(Paula, 13 anos).

As falas revelam que a essência dos relacionamentos dos adolescentes 

está condicionada por uma série de atitudes recíprocasfHOLANDA, 

2000:594). Eíssas atitudes reciprocas de revidar situações podem, sob a visão 
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da Enfermagem, ser reconstruídas pelo sistema de autocuidado e cuidar do 

outro; não se esquecendo de articular esse cuidado aos sentimentos, como 

sugerem Elias; Tobias; FnendIander(2001), uma boa dosagem de amor, bom 

humor, firmeza e laços afetivos pode ser feita para abastecer os adolescentes 

como jovens conscientes do mundo que os cerca rumo às mudanças do novo 

milênio, sem prejuízo para suas vidas,

A discussão com os adolescentes em grupo favorecem isso como 

Alonso(l999) comenta, dizendo que os processos educativos em saúde na 

perspectiva grupai valorizam a aproximação informal das pessoas e ainda 

favorecem e fortalecem as potencialidades do indivíduo como ser singular 

para a valorização da saúde através dos recursos apostos e do exercício pleno 

da cidadania.

4.3 Noção dos adolescentes sobre cuidado

Nas entrevistas com os adolescentes, percebemos que os conceitos e 

noções de cuidado evidenciados foram bastante abrangentes, incluindo 

cuidados gerais com o corpo, higiene corporal, como primeiro entendimento 

de cuidado, a outros como tratamento de doenças, preventivo e 

emocionalfauto-estima). Pelo que podemos ver no diagrama 6, adiante, e nas 

respostas, esses aspectos são, principalmente; Higiene corporal, tratamento, 

evitar doenças, recusar drogas, atenção e auto-estima. Pela teoria do 

autocuidado. ei o t amos que essa noção de cuidado inferida para esses aspectos 

parece mostrar adolescentes que reconhecerem- os fatores facilitatores e 

dificultadores para o autocuidado, no que diz respeito à capacidade humana 

de aprender e realizar o autocuidado, principalmente as noções apreendidas 

no ambiente familiar.
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4.3.1 Diagrama n° 6: Apreensão da noção de cuidado pelos adolescentes

A partir da noção de cuidado referida pelos adolescentes do estudo, 

notamos através das respostas, que muitos fatores são mencionados como 

definidores de cuidado. As subcategorias extraídas dos significados das 

respostasf conforme o diagrama 6) serão relacionadas a seguir, com suas 

respectivas falas mais significativas, na íntegra, por compreendermos que se 

referem a muitos outros fatores intrínsecos de cada adolescente do estudo, 

fatores estes que podem revelar minúcias do seu cotidiano e da sua cultura, 

importantes para o contexto geral da pesquisa.
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HIGIENE CORPORAL

Cuidado é manter o 
corpo limpo, bldo andar com o 
corpo sujo. Ter bastcmie 
cuidado com o seu corpo e ndo 
ficar o tempo todo se sujando, E 
andar como pente

(Regina, 13 anos)

O

cai acho que cuidado é a 
gente cuidar do nosso corpo, da 
saúde, da higiene. Porque tem 
gente que nem liga pra tomar 
banho. Tem uma menina que vem 
pro colégio de qualquer jeito, 
ndo toma banho, assanhada,

(Lia, 12 anos)

Na apresentação das falas podemos entender que os adolescentes do 

estudo se reportam à palavra cuidado como higiene corporal, revelando assim 

a associação que eles fazem com a higiene pessoal. Tal fato tende a ilustrar a 

idéia de que os hábitos higiênicos têm um papel extremamente importante na 

percepção dos adolescentes como uma primeira habilidade para o 

a a toc ui dado, portanto, já estão aptos a desempenhar as medidas exigidas no 

terceiro sistema de Orem, o de apoio-educação.

Segundo Potter e Perry( 1998), ter habilidade ou capacidade de cuidar 

de si mesmo é essencial para a auto-estirna. Isto aparece nas respostas a seguir 

com ênfase para a auto-estima e a auto-imagem pelos adolescentes, quando 

falam de cuidado, como sendo a habilidade de cuidar de si mesmo para 

melhorar a auto-estima, esta surgindo para os adolescentes como segundo 

fator importante que motiva a realização das atividades de cuidado.
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Por que é bom você cuidar de 
você mesma. Até porque fica 
sendo bem vista pela sociedade 
(Bruna. 15 anos.)

Cuidado Is se preocupar comigo 
e tentar melhorar se tiver 
ruim(§<\Viár?u 13 anos).

Pra não ficar suja, desarrumada 
c o povo não pensar que a gente 
não tem wwt’(Natascha. 13 anos ).

A Cuidar de você próprio, cuidar 
de uma amizade, andar bem 
vestida, pe rfumada(Jcuuãi. 15 
anos).

Cuidado ê ter responsabilidade 
com as outras pessoas e com 
suas coisas. A também cuidar 
de você mesma, no sentido de 
responsabilidade afeto por 
vo cê mesma (G i L 12 anos).

Me cuido pra me manter bem, 
para não passar vergonha. Meus 
amigos nao dizerem que eu to 
fedorenta. Me cuido pra mim. 
pra me sentir bemi Débora. 14 
anos).

o
o

Também apareceram respostas reportando-se aos modelos biomédíco de 

tratamento e cura de doenças como noção de cuidado pelos adolescentes, 

demonstrando a preponderância desse modelo quando se fala de cuidado. 

Visto dessa forma pelos adolescentes do estudo, o cuidado pode se apresentar 

a eles apenas com uma condição de estar doente e necessitar de tratamento ou 

cura. Isto pode ser resultado da visão distorcida da noção de saúde, como 

oposição à doença, muitas vezes reforçada na escola, na família ou serviço. 

Neste sentido de compreensão de cuidado, notamos que devemos ampliar essa 

noção dos adolescentes, no intuito de mudarem ou reverem as concepções de 
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cuidado, ou seja, ampliar do curativo para o preventivo e promoção da saúde. 

Os adolescentes ainda abordaram o cuidado como a prevenção e recusa de 

drogas lícitas(fumo, álcool) e ilícitas(maconha). É o que inferimos das falas 

abaixo:
TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

v

Cuidado é uma pessoa que 
cuida de outra pessoa. Cuidar è 
assim, quando tiver doente, 
levar ao médico. E cuidar 
çmefMirtes.. 14 anos).

outras

Cuidado c bom. Tem que se 
cuidar pra não pegar doença. 
Tem que se. tratar(C<i\sc>, .15 
anos).

ter cuidado com as 
torcidas quando Jòr pro estádio. 
Ter cuidado com a violência se 
nao c arriscado 
morrer. Cuidado é

até 
usar 

camisinha, mc prevenir pra não 
pegar doençudMarcelo. 15 anos)

Cuidado é ter cuidado com seu 
corpo, da su a mente, se 
prevenindo de várias doença. E 
cuidado com tudo o seu bem- 
estar. nâo fisicamente coma 
mcntalmcnte.{fcf\<\ue. !4 anos)

O

RECUSAR DROGAS

/ Cuidado é me proteger
I não se drogar. Já me ofereceram 
t c irog a. mu is nunca usei. I lm rapaz 

de 23 anos me ofereceu. Quando 
eu tinha oito anos ele me chamou 
pra sair com ele. eu fui. e era pra 

( comprar maconhalFCípc. 13 anos)

/ Cuidado é não passar dos
I limites. Não chegar a ponto de 
' interferir na confiança da pessoa.

Cor exemplo fumar. Eu não tenho 
vontade. E influência dos amigos.

_ En mc cuida fazendo por amor a 
minha mãe e também por 
m/7??(Lydiane, 15 anos).



Para Collièrif 1 999:306,322), cuidar é mobilizar em alguém tudo o que 

vire. Nesse entendimento, cuidado reflete também mobilização de forças, no 

sentido de gerar compreensão do autocuidado. minimizando ou prevenindo 

possíveis problemas futuros para o ser humano, em particular, os 

adolescentes.

A noção de cuidado dos adolescentes apresentadas parece estar em 

íntima associação com a realidade cotidiana deles. Neste sentido, a interação 

durante a investigação mobilizou forças para os adolescentes do estudo 

perceberem a noção de cuidado e assim contribuir para a compreensão destes 

sobre autocuídado.
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4.3,2 Diagrama 7: Ação de autocuidado dos adolescentes para a manutenção 

da \ ida

A/t’ cuido também pra mim.
Pra me sentir bem. ...lenho medo de pegar alguma 

coisa; eu acho que vou morrer..

làimando maconha
E eu posso picar doente 
Do pulmão .>■

Me cuido tomando 
Banho, escovo os dentes

...me alimento, bebo mudo 
suco. água., faço esporte

POR QUE

X'; ■ <.-v-.C'-ícaa^'"'

A pa r en c sa K
•irC, í í>'A

y \íiíeí?y

«Wís-YAV-).,

J

Pra se manter hem. nao 
passar vergonha

A
d

COMO 
SE CUIDA

Eu procuro sempre as melhores amizades. 
Na o ji i mo. n do bebo...

O diagrama a seguir apresenta as subcategorias formuladas a partir das 

respostas dos adolescentes sobre o significado do cuidado com o corpo, 

demonstrando uma relação entre elas, em que uma interdepende da outra, 

todas girando em torno dos cuidados advindos e apreendidos pelos 

adolescentes do meio em que estes estão inseridos, principaknente do 

ambiente familiar como bases fortes de entendimento para a realização do 

cuidado A seguir mostramos algumas dessas respostas em suas respectivas 

categorias:
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4.3.3 Diagrama n 8: Significado do cuidado com o corpo para os adolescentes 

do estudo

Responsabilidade

No contexto do significado do corpo para o adolescente, verificamos 

muitas expectativas a respeito das várias mudanças que ocorrem nessa fase da 

vida. Pelo diagrama, vemos que 100% dos adolescentes referem gostar de 

cuidar do corpo, como um significado positivo de autocuidado.

Além das razões já aduzidas a respeito do porquê do cuidado dos 

adolescentes com o corpo, estes significados mostrados no diagrama 

apareceram no processo de investigação entre a pesquisadora e os
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pesquisados na medida em que a interação evoluiu, tais como: vaidade, 

descobertas, sensação de felicidade, auto-imagem etc. Aparecem como 

atributos essenciais para gostar de cuidar do corpo. Dada a importância desses 

atributos citados pelos adolescentes, para nós isso quer indicar a necessidade 

de incluir estes atributos citados nas atividades de educação em saúde com os 

adolescentes para o autocuidado.

A auto-imagem faz parte do mundo emocional das pessoas e nela estão 

inclusos sentimentos e atitudes. A maneira como as pessoas se vêem, seu 

autoconceito, compreende a auto-imagem(POTTER e PERRY, 1998). As falas 

a seguir demonstram a preocupação que os adolescentes do estudo têm acerca 

da auto-imagem como forte influenciadora no modo como e por que se 

cuidam.

Uma coisa que eu não gosto

oe a gente não gostar da gente, 
qnem é que vai gostar nê? Tem 
partes do corpo que a gente 
não gosta. 'Todo mundo tem 
defeito. Um que eu não gsoto, é 
meu problema de coluna, fico 
sem pescoço. E antes eu era 
muito magra (Vilma. 14 anos).

Cuidar do corpo faz parte de 
tudo. Agora eu to mais magra, 
me sinto mais feliz As vezes eu 
fico pra baixo; quando me. 
sinto mau começo a comer.

(Liz, 16 anos )

Isso já 
minha. Eu 
tem que 

j anos).

Pra mim poder ser bonita, 
cu idar de m i m. (A na, 16 anos)

é uma vaidade 
acha que ct pessoa 
se ciiidar(Bdi, 15

è de ficar gordo. Faço
caminhada, treino futebol 
no centro comunitário 
porque eu gosto. Quando eu 
tiver maior quero ser 
jogador de Ji i te boi. (Re n a to, 
16 anos).
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DESCOBERTAS

/
CHidíldí.!, 

descobertas,
, quando a 

çc/nc. ucjci/i/i c que tu se 
desenvolvendo, a gente tem que 
saber o canto, o local, como, 
onde, Eu já descobri pelos, senti 
dores nos peitos, já senti uma bola 
aaui no neiio{ Lísãa. í 2 anos) 

x

Hllll /(?

7X1 c

rs as assim, 
descobre t

l.u acho que se cu náo cuidar 
vai dar algum problema, vai 
atrasar alguma coisa que 
ainda n ão cresc en. (D i an a. 13 
anos)

/ x

\

/ 
/

Sobre a referência dos adolescentes no tocante à sexualidade, nas falas 

acima, como uma fase de descobertas do corpo, em que começam a perceber 

as mudanças corporaisfsurgimento do pelos pubianos e crescimento dos 

seios), percebemos que eles sabem identificar a fase pubertária do corpo, 

associada às mudanças biológicas deste. Entretanto, os seus requisitos de 

autocuidado em relação ao significado de cuidado com o corpo estão 

associados à valorização exterior da auto-ímagem associada a expectativa da 

vivência do sexo e não da sexualidade. Aguilar(1999) considera ser necessário 

mais estudos utilizando a teoria do autocuidado para mais investigações com 

os adolescentes no tocante à sexualidade, a fim de ajudá-los de forma mais 

completa na formação de suas opiniões e suas escolhas na vivência da 

sexualidade.

4.4 Percepção e entendimento sobre sexualidade

A seguir apresentamos os resultados do terceiro grupo focal sobre 

sexualidade que foi realizado antes da execução das entrevistas, para 
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mostrarmos. como eles pensavam antes das entrevistas, e como isso não 

mudou no momento individual com a pesquisadora.

As falas a seguir foram devidamente categorizadas dentro do 

significado mais aproximado das respostas. Pelas expressões das frases ditas 

pelos adolescentes durante essa conversa em grupa! sobre sexualidade, 

percebemos que a maioria ainda não sabe diferenciar sexo de sexualidade. 

Sexualidade para eles é viver o sexo, de forma puramente biológica.

Sexualidade como uma “coisa” normal

Eh acho unia coisa normal. Não tenho nenhum preconceito; 

Eu acho normal isso, não tenho preconceito e nem acho isso 

do outro mundo. E também queria saber outras coisas, 

conhecer mais sobre sexualidade: Eu acho normal e não 

tenho preconceito.

Sexualidade é o mesmo que sexo

Eu acho que é as pessoas terem intimidade uma com a 

outra; Eu acho que é as pessoa ter intimidade; E normal, 

mas não é pra chegar e ir fazendo. Devemos ir com calma; 

Eu acho uma coisa normal, mas eu queria aprender mais 

sobre isso. Sexo só com camisinha; Eu penso que hoje é 

normal. Porque hoje, os adolescentes perde a virgindade 

muito cedo demais. Pra mim sexo só com amor e 



setitimcnto: IO nào faria sexo só par fazer: Sexo com 

camisinha.

Sexualidade como emoção

Os sentimentos que eu acho que se envolve na sexualidade é 

o carinho, o respeito, a amizade.

Não sabe o que é sexualidade

Ndo sei o que é isso.

Com isso, construímos o diagrama a seguir, ilustrando as categorias 

formuladas a partir das respostas dos adolescentes sobre sexualidade, que 

surgiram, tanto do grupo focal quanto das entrevistas individuais. Pudemos 

apreender através das falas especificadas que, em relação ao quesito 

entendimento e percepção da sexualidade, as expressões dominantes estão na 

concepção biológica/formas de reprodução e mesmo que sexo, seguidas de 

explosão de hormônios e respeito, amor e carinho como expressão da 

sexualidade de forma mais subjetiva, porém em menor proporção, e não 

restrita à genítália. Pelo sistema de apoio-educaçao, podemos inferir que os 

conceitos ora referidos sobre sexualidade pelos adolescentes, de uma geral, 

são ainda bastante direcionados à concepção física e biológica, mostrando a 

necessidade de se trabalhar esses conceitos de forma contínua e sistemática 

na escola, família e comunidade, no sentido de desenvolver conhecimentos e 

habilidades para o auto cuidado e manutenção da vida. No diagrama n° 9, 
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apresentamos a exposição desses conceitos para melhor visualização das 

respostas.

4.4,1 Diagrama n'? 9: Compreendendo a percepção dos adolescentes sobre 

sexualidade

>ZÍ
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Os adolescentes do estudo mostraram suas várias noções a respeito de 

sexualidade e demonstraram certa abertura para falar sobre o assunto, dado 

que alguns no momento da pergunta sobre sexualidade ainda riam, com um 

pouco de constrangimento e timidez no momento das entrevistas individuais. 

Entretanto, algum tempo depois, falavam com tranqüilidade sobre o assunto. 

Foulcault( 1997) relata que esse dualismo no comportamento humano quando 
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fala sobre sexualidade., ora escondendo, ora aparecendo, está enraizado na 

natureza humana, às vezes preferindo a clandestinidade.

A dificuldade de conversar sobre um tema tão polêmico, como também 

consideram Funchal e ,Makita( 1995), e um fato. O que podemos continuar 

fazendo para romper com os tabus em torno da conversa franca e aberta sobre 

sexualidade? Esses tabus necessitam ser rompidos, trazendo os adolescentes 

para a compreensão da realidade que os cerca. Acreditamos que, a utilização 

do sistema de apoio-educaçao, realizando atividades grupais de exposição de 

idéias de uma forma descontraída, poderá facilitar uma aproximação com o 

mundo dos adolescentes, valorizando-os como agentes que pensam e agem de 

maneira diferenciada dos adultos; e portanto, carentes de atenção, sobremodo, 

no que diz respeito aos conflitos na área da sexualidade. As falas abaixo 

ilustram um pouco mais sobre essas considerações inferidas.

CONCEPÇÃO BIOLÓGICA/ FORMA DE REPRODUÇÃO

/I tia nunca falou sobre isso. Ela 
só fala de menstruação, os 
órgãos da mulher. Tem no nosso 
livro de ciências. zló' meninas da 
classe fica falando que é das 
coisas que o homem faz com a 
mulher. Elas assistem o filme e

azem filhos, só isso. Eles usam só

sexualidade são diferentes, mas não

Já foi falado na sala de aula só que
eu não ligo muito não. Não tenho
interesse, curiosidade. Coisas sobre
sexo, os homens, as mulheres, eles

por prazer, mas, é uma forma de
reprodução. Eu acho que sexo e

sei explicar (Michele, 12 anos).
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MESMO QUE SEXO

mesma coísaUco. 1? anos)

Usar camisinha. Ter cuidado 
pra não engravidar. Eu acho 
que é igual, porque sexo e 
sexualidade é quase palavras 
iguais. Porque se a gente vai 
pra cama, eu acho que ê a

Sexualidade é amor, paixão, 
lesão. prazer. Ouvi falar nos 
livros, na televisão, na escola. 
Pra mim sexualidade e sexo 
são a mesma coisa{Pedro, 15 
anos)

EXPLOSÃO DE HORMÔNIOS

/í7Sí?

entende.
Sexualidade
sitperqtteníe.

Sexo é diferente de sexualidade.

tudo, sobre o ser humano, o que

anos).

Principalmente na adolescência
que voce sempre pensa em sexo.

Sexo e so prazer que você sente,
sexualidade não. já fala sobre

e, e o que ele senteíAlex, 16

RESPEITO, CARINHO, AMOR

Antes eu achava que sexualidade 
era do ser homem e mulher, 
masculino e feminino. Uma coisa 
totalmente errada. Depois fiquei 
sabendo que é uma forma de 
carinho, respeito, amor de 
homem e de mulher, por você 
mesma, como quando eu cuido 
do meu corpo. (Milena. 15 anos)

E ter carinho. A mulher é mais 
carinhosa do que o homem. O 
homem só pensa em transar ?1 
mulher não. pede pra esperar. 
Sexualidade é amor, não é só 
sexo. (Paula, 14 anos)
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Em pleno novo milênio, esse assunto ainda causa desconforto, 

principalmente quando se trata de exposição grupai, em que os adolescentes 

ficam pouco à vontade para expor suas idéias, caso nao sintam recepção dos 

colegas para isso. Já no contexto individual, demonstram maior confiança para 

falar seus questionamentos, o que parece concorrer para a direção do 

entendimento de que o adolescente traz diferentes concepções a respeito do 

assunto advindas do seu contexto familiar e sociocultural. Ribeiro( 1998), 

Jestisf 1998), Sprovieri( 1998) chamam atenção para o fato de que devemos dar 

suporte às famílias e escolas nesse processo de vivência da sexualidade. 

Acrescentamos que esse trabalho necessita estar centralizado na Educação em 

Saúde para o autocuidado, fazendo uso do sistema de apoio-educação como 

meio de trazer para a escolas e a família um suporte educacional voltado para 

a saúde do adolescentes; e, ainda, permitir continuarmos na busca de respostas 

para uma melhor compreensão da necessidade de se construírem pontes ou 

elos com os adolescentes e seu meio familiar, escolar e sociocultural, para 

romper com os tabus no que diz respeito à sexualidade.

A presença notória de maior referência à concepção biológica e 

reprodutora sobre o entendimento e percepção dos adolescentes em relação à 

sexualidade em detrimento dos demais aspectos referentes a respeito, amor, 

carinho vieram demonstrar para nós que os adolescentes vivem o sexo e não a 

sexualidade.

Por isso, entendemos que todos necessitamos continuar investigando em 

torno desse assunto junto aos adolescentes, à família, escola e comunidade, 

trazendo questionamentos e reflexões para estes a respeito dos demais 

aspectos, citados anteriormente, que envolvem esse tema. Isto, porque 

compreendemos que a pequena margem de adolescentes que citou a 

sexualidade como algo além do ato sexual é minoria absoluta, e isso é 
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preocupante porque, na nossa perspectiva, está privando os adolescentes que 

nao compreendem dessa forma. de viverem a sexualidade de maneira 

completa e saudável,

Neste sentido, compreendemos que o trabalho educativo, em pequenos 

grupos, contínuo e sistemático com os adolescentes, família, escola e 

comunidade abrange as experiências, enseja compreensão cultural, emocional 

e familiar do mundo do adolescente, correspondendo ao nosso interesse de 

continuar buscando respostas e soluções para essa problemática em torno do 

real significado de viver a sexualidade para o autocuidado à luz da teoria de 

Orem; utilizando, para isso, o sistema de apoio-educação como base 

empreendedora e sustentadora na implementação e execução das estratégias 

grupais com os adolescentes na escola, família, comunidade e serviços.
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O caráter dinâmico com que tentamos apresentar as discussões e 

construção das idéias-dos adolescentes em relação ao au toou i dado em saúde 

nos impede de considerar este trabalho encerrado ou concluído. Entendemos 

que o tipo de abordagem escolhida, nos confere a liberdade para abrir 

possibilidade de discussões cada vez mais aprofundadas acerca da temática 

aqui tratada. Por isso concordamos que não cabe fechá-lo em forma de 

conclusão e sim de reflexão.

Refletindo sobre o estudo, consideramos ser necessária a participação 

da escola(Sprovieri, 1998; Oliveira, .1997; Poland el al(2000) na melhor 

compreensão da adolescência e o entendimento da sexualidade, não apenas 

no conhecimento biológico, como se vê nos parâmetros curriculares 

nacionais(Brasíl, 1997), mas principalmente numa abordagem globalizada de 

entendimento do ser adolescente, seu modo de agir e pensar, indissociável da 

sua cultura. Matheus et al (2002) também compreendem que a arte de cuidar 

de um ser depende da nossa capacidade de entender este ser como um todo e 

não em partes.

Ao longo do estudo, pudemos perceber o predomínio da concepção 

biológica para viver sexualidade, reduzida somente ao ato sexual em 

detrimento do amor, do respeito, da responsabilidade com o outro e consigo. 

Isso nos alertou ainda mais para a importância de compreender o adolescente 

de forma holística, tentando enxergar o que o faz continuar pensando dessa 

maneira em pleno novo milênio. Talvez, isso decorra do repasse de 

informações dentro do contexto da família, que passa para seus membros os 

conceitos de suas vivências, da educação repressora e distante do diálogo. No 

ambiente escolar, a história parece se repetir, haja vista as dificuldades da 



escola para abordar os questionamentos e mudanças da fase da adolescência, 

muitas vezes deixando-os sem resposta.

Reconhecemos a necessidade de mais estudos qualitativos envolvendo 

os adolescentes, a família, a escola, a comunidade e os serviços, na busca de 

soluções que possam intervir nas questões ligadas à sexualidade, minimizando 

as barreiras e construindo uma base de entendimento pautada no respeito e 

consideração às opiniões dos adolescentes.

Nós, profissionais de branco, na maioria das vezes, não conhecemos os 

adolescentes, não valorizamos suas opiniões, nem sabemos lidar com suas 

inquietações. Precisamos, primeiramente, saber ouvir seus apelos, para, então, 

cuidar com qualidade desse ser; não trazendo respostas prontas nem 

imperativas, como se fôssemos detentores do saber e da moral, pois assim não 

alcançaremos êxito para adentrar o mundo do ser adolescente e podermos 

executar medidas de educação em saúde que miniminizem os riscos e agravos 

à saúde, principalmente na vivência da sexualidade. E necessário atingirmos 

todos os espaços de relações dos adolescentes, família, escola, comunidade e 

serviços, num esforço conjunto e gradativo de conscientização desses grupos, 

tendo como elo entre eles a Enfermagem. Porém, uma enfermagem nao 

somente tecnicamente preparada, com saberes acadêmicos, mas sobremodo, 

sensível para despertar e agir em todos os aspectos que envolvem cuidar da 

saúde da população adolescente. Muitas vezes, profissionais se esquivam do 

trabalho educativo no serviço alegando falta de tempo, não-identificação, 

isentando-se da responsabilidade que lhes cabe como um agente capacitado a 

informar e multiplicar conhecimentos e habilidades na promoção da saúde.

E necessário começarmos isso, conscientizando os profissionais nos 

bancos da academia de Enfermagem e dos demais profissionais da saúde. 

Esses futuros profissionais devem ter a oportunidade de realizar atividades 
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práticas e sistemáticas de conscientização através da Educação em Saúde com 

os adolescentes, nas escolas, famílias e comunidade, alertando-os para a 

importância dessa experiência na futura vida profissional para aprender como 

pensam e agem os adolescentes.

Nossa experiência com trabalho educativo com adolescentes nos diz que 

melhores resultados poderão ser vislumbrados na medida em que o pensar e o 

agir do adolescente for respeitado. Entendemos os adolescentes não somente 

como seres biológicos em transformação corporal no laboratório da sociedade, 

expostos a todos os tipos de riscos por ela; eles são seres humanos que 

necessitam de apoio técnico e profissional qualificado para entendê-los. Isso 

vai além do que aparentemente representam para a família, escola e sociedade, 

ou seja, corpos em metamorfose, sem opinião própria, incapazes de fazer 

escolhas a partir do que lhes é apresentado. E estar sensível a isso é 

fundamental no processo de conscientização dos adolescentes, a fim de 

aprenderem e desenvolverem suas habilidades cognitivas para o entendimento 

da importância de execução do autocuidado na vivência da sexualidade, de 

maneira crítica, transformadora e multiplicadora, nos seus mais diversos 

meios de relações.

Nesse sentido, salientamos que a parceria primordial para o alcance das 

sugestões desse estudo talvez esteja centrada no trabalho contínuo e 

sistemático nos diversos níveis das relações dos adolescentes(família, escola, 

comunidade), bem como com os serviços de saúde, para um processo de 

construção de elos fortes de suporte no crescimento e desenvolvimento dos 

adolescentes, principalmente na questão da vivência da sexualidade para o 

autocuidado, numa perspectiva da Educação em Saúde, valorizando as 

experiências e bagagens culturais trazidas por estes do seu cotidiano.
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Através desse estudo, percebemos como os adolescentes se cuidam e 

são cuidados, apenas num processo preliminar de investigação, que ao nosso 

ver abre espaço para explorar ainda mais esse entendimento, a fim de 

construir, a partir daí, as bases de sustentação para trabalhos educativos 

proeminentemente fortes, no sentido produzir mudança de comportamento na 

vivência da sexulidade/sexo. Corroborando com esse pensamento, está o 

sistema de apoio-educação( diagrama n° 10 do item 5.1) da Teoria do 

Autocuidado, facilitando o papel da enfermagem na construção do processo de 

conscientização problematizadora, crítica e reflexiva do autocuidado, na 

promoção da saúde dos adolescentes em relação à vivência da sexualidade, 

suas escolhas e caminhos de mudança, também sob a óptica dos princípios 

educativos de Paulo Freire.
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5.1 Diagrama n" 10: Propostas para a enfermagem atuar com adolescente
SISTEMA DE APOIO-EDUCAÇÂO AO ADOLESCENTE PZ AUTOCUIDADO

AÇÃO DO ADOLESCENTE PZ AUTOCUIDADO

O ADOLESCENTE DESENVOLVE 
ATIVIDADES PARA O AUTOCUIDADO

PERCEPÇÃO DO ADOLESCENTE 
PARA O AUTOCUIDADO

ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA 
JUNTO À PROMOÇÃO DA SAÚDE 

DO ADOLESCENTE

AUTO-EST1MA

AUTO-IMAGEM

HIGIENE CORPORAL

APARÊNCIA

EVITAR DOENÇAS

TRATAMENTO

CONCEPÇÃO BIOLÓGICA

DA SEXUALIDADE

• Trabalhar sistematicamente na escola, 
família e comunidade, desenvolvendo 
consciência critica e reflexiva sobre o 
autocuidado a partir da compreensão de si 
mesmo c do mundo, de forma gradativa, 
estabelecendo confiança entre profissional 
e clientes.

• Facilitar a exposição dos valores pessoais 
e socioculturais dos adolescentes, 
construindo o conhecimento e habilidades 
para o autocuidado pelo que o adolescente 
pensa, crer e vive, os tabus e preconceitos 
existentes em volta da sexualidade.

Utilizar pequenos grupos como estratégia 
informal para melhor atingir os
adolescentes

O ADOLESCENTE PODERÁ

CONSCIENTIZAR-SE criticamente dos resultados de um comportamento sexual de risco;
APRENDER sobre a prevenção de riscos à vida humana c das condições e estados que promovam 
estilo de vida saudável, e façam multiplicação;
DESENVOLVER habilidades para o autocuidado na vivência da sexualidade.

AUTOCUIDADO

fllWEfiSIDADtt FEtOM CEW 
mbüotfca oe ciEscms n»
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ANEXO 1

ENTREVISTA

Dados de identificação

Idade:____ ____  E' scolaridade______ _    Ocupação:

N° de Irmãos:_ __  __ Renda Familiar _ _____  _

Escolaridade dos pais:...... ........ ... Com quem vive_____

Pais:______ _ _____ __ _ _ Responsável: _ __ _ _

Roteiro da Entrevista:

1, O que você entende por cuidado?

2, Como você se cuida?

3, Por que motivo você se cuida?

4, Com quem você aprendeu a se cuidar?

5, Você gosta de cuidar do seu corpo? Porquê?

6, O que significa para você cuidar do seu corpo?

7, O que você entende por sexualidade?



ANEXO 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOLOGIA E ENFERMAGEM 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

TERMO DE CONSENTIMENTO

Senhores pais on responsáveis

Sou enfermeira e aluna cio curso de Mestrado em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará. No momento estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o cuidado dos 

adolescentes em relação a sexualidade. Por esse motivo solicito a permissão para realizar 

entrevista com seu(a) filho(a) sobre esse tema. Garanto que todas as informações prestadas 

serão sigilosas, bem como o direito de deixar de participar da pesquisa a qualquer 

momento. A fim de dispensar maior atenção no processo da entrevista, solicito também sua 

autorização para que esta possa ser gravada.

Apresentarei os dados do trabalho no curso de Mestrado em Enfermagem. Estes 

serão também divulgados â Comunidade acadêmica com o devido respeito e em carater 

confidencial de identidade. A participação do seu(a) filho(a) é muito importante nessa 

pesquisa e para melhor atender os adolescentes em suas necessidades de saúde. Desde já 

agradeço.

Maria de Fátima Cardoso Marques 

Mestranda em Enfermagem

Ass. dos pais ou responsáveis:...... ... . ........ . ~ ......... ......... .... ...... ....... .............

Ass. c!o(a) Adolescente:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÀO/MESTRADO
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA ESCOLA

Prezado Sr Diretor

Venho por meio desta soilcitar de V.Sia. autorização para o levantamento de dados 

do Projeto de Dissertação de Mestrado intitulado: .Adolescência e sexualidade: educação 

em saúde para o autocuidado, que deverá ser realizado com adolescentes matriculados 

nesta escola. O estudo tem como objetivos: Investigar, a partir do cotidiano do adolescente, 

a percepção para o autocuidado em relação à sexualidade nas dimensões biológica, 

sociocultural e emocional, bem como conhecer as formas do autocuidado cotidiano dos 

adolescentes em suas relações(biológica, social e emocional e compreender o sentido e o 

desejo dos adolescentes em relação a sua disposição para o autocuidado no que diz 

respeito 'a sexualidade. A coleta de dados será realizada através de entrevista semi- 

estruturada mediante o consentimento dos pais ou responsáveis e do próprio adolescente.

Esta escola foi escolhida por ser campo de prática da disciplina Enfermagem no 

processo de Cuidar I da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da ETC. Com 

esta finalidade, solicito o consentimento para realizar o estudo.

Reitero que serão garantidos a ética e o caráter confidencial das informações, e 

ainda a total liberdade dos participantes na execução da pesquisa.

Informo também que os resultados serão repassados para a escola como 

contribuição. Agradeço desde já a compreensão.



Universidade Federal do Ceará
Comitê ck Etierr cm Pesquisa

O£ N" 35/02 Fortaleza, 0 I de março de 2002
Protocolo do COMEPE n° .14/02
Pesquisador responsável: Maria de Fátima Cardoso Marques
Depf ./Serviço: Departamento de Enfermagem/UFC
Título do Projeto: “Adolescente e sexualidade - decisões no cuidado de si':

Levamos ao conhecimento de V.SL que o Comitê de Etica em Pesquisa e 
do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará.  COMEPE, dentro
das normas que regulamentam a pesquisa em seres humanos, do Conselho 
Nacional de Saúde. Ministério da Saúde, Resolução n°196 de 10 de outubro de
1996 e Resolução n° 251 de 07 de agosto de 1997, publicadas no Diário Oficial, 
em 16 de outubro de 1996 e 23 de setembro de 1997, respectivamente, aprovou o 
projeto supracitado na reunião do dia 28 de fevereiro de 2002,

Atenciosamente.
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