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O Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo
Limpo (CDHEP) é uma organização não governamental que atua há mais
de 30 anos na região do Campo Limpo e do Capão Redondo, tendo em
vista a defesa dos direitos humanos, combate à desigualdade e formação
de sujeitos políticos (moradores, lideranças comunitárias, profissionais
que atuam nas políticas sociais e instituições da sociedade civil) a fim de
fortalecer a articulação nesta região do município de São Paulo.
Atualmente o CDHEP está dividido em duas frentes de atuação:
Perdão e Justiça Restaurativa, e Infância e Juventude. Na área da
Infância e Juventude, nosso trabalho é embasado pelas seguintes
diretrizes: permanente diálogo com as políticas para juventude a fim
de discutir e problematizar possíveis avanços e fragilidades; visão
dos/as jovens como sujeitos de direitos, considerando suas opiniões,
escolhas, sentimentos e percepções; diversidade da juventude marcada
sobretudo por diferenças de raça, gênero, sexualidade e classe; noção
de juventude enquanto um conceito histórico e politicamente situado;
importância da corporalidade nas diversas experiências sociais
(o corpo é considerado um possível local de intersecção entre o
subjetivo e o social); justiça Restaurativa e formação política como
eixos transversais de todas as ações.
O projeto que deu origem a esta cartilha está situado nesta
área de atuação. Ele foi pensado como uma possibilidade de enfrentar
as desigualdades de gênero existentes no território, as quais são
potencializadas tendo em vista a invisibilidade experimentada por
jovens mães: elas não são alvo de políticas públicas eficazes, estão
fora dos equipamentos e serviços públicos oferecidos (tais como
educação, assistência social, entre outros. Mesmo na saúde, estão
inseridas enquanto mães, uma vez que isso se deu através do prénatal), muitas vezes vivem relacionamentos marcados pela violência
(que não é apenas física) e não possuem possibilidades de escolhas
no que diz respeito aos seus projetos de futuro. Neste sentido, o
projeto surge como uma oportunidade de discutir e refletir junto com
as jovens sobre questões ligadas à desigualdade gênero, aos direitos
sexuais e reprodutivos e possibilidades de se inserir na comunidade e
na sociedade como um todo através de outros papéis, não somente
como mãe, mas como mulher, trabalhadora, estudante, articuladora,
enfim... Pensar possibilidades de interferir de forma positiva em sua
própria história e na comunidade onde vivem.
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http://www.clam.org.br/
Site do CLAM (Centro Latino Americano em
Sexualidade e Direitos Humanos) temos acesso a
diversas publicações, pesquisas e notícias sobre
questões relacionadas à sexualidade, gênero e
direitos sexuais e reprodutivos.
http://institutopapai.blogspot.com.br/
Site do Instituto Papai, que luta pelo envolvimento
dos homens nas questões relativas à sexualidade e
à reprodução. Diversos materiais estão disponíveis.
http://www.pagu.unicamp.br/
Site do PAGU (Núcleo de Estudos de Gênero da
UNICAMP), no qual podemos ter acesso às pesquisas
e publicações do núcleo.
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DO PROJETO
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Há diversos sites nos quais podemos nos
aprofundar nas questões trazidas por esta cartilha,
segue o endereço de alguns deles para que todas/
os possamos começar nossas pesquisas!

Jardim
Macedônia

http://www.spm.gov.br/
Site da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres onde é possível obter notícias sobre a
situação das mulheres no Brasil, informações sobre
políticas públicas e legislação sobre o tema.
http://www.ecos.org.br/index2.asp
Site da ECOS (Comunicação em sexualidade), há
diversos materiais que tratam do tema sexualidade
e juventude.

CAPÃO
REDONDO

http://vimeo.com/channels/105987
Canal no site VIMEO que traz diversos vídeos sobre
o tema do feminismo e da desigualdade de gênero.
h t t p : / / w w w . p r o m u n d o . o r g . b r / m a n u a i s - p a ra trabalhar-com-jovens-e-adultos/
No site do Promundo, ONG cuja missão é promover
masculinidades não violentas e relações de gênero
equitativas, é possível encontrar diversas cartilhas e
apostilas sobre estes temas.
PARA SABER
MAIS
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A presente cartilha foi desenvolvida a partir
do projeto “Construindo uma nova narrativa com
jovens mães moradoras do Capão Redondo:
empoderamento, ação comunitária e educação em Direitos
Sexuais e Reprodutivos”, realizado
no Jardim Macedônia, distrito do
Capão Redondo, pelo CDHEP
– Centro de Direitos Humanos
e
Educação
Popular
do
Campo Limpo e subsidiado pela
Secretaria
Especial
de
Políticas para as Mulheres do
Governo Federal.
O principal objetivo do Projeto foi
construir um espaço de diálogo onde jovens
mães com idade entre 14 e 24 anos pudessem
refletir sobre seus projetos de vidas e construir
ações de difusão sobre a garantia dos Direitos
Sexuais e Reprodutivos no território em que vivem.
As ações foram articuladas a partir de dois
eixos: o território entendido como local de
exclusão e vulnerabilidade sócio-econômica
e civil, bem como lugar de vivência, portanto
produtor de subjetividades e de resistência.

PERCURSO
DO PROJETO
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O segundo eixo é o recorte de gênero e populacional
- mulheres jovens e mães. Reconhecemos, portanto,
que o território não é homogêneo e que parte da
população está em situação de maior vulnerabilidade
gerada pelas relações assimétricas de gênero e
etária.
Neste percurso foram realizadas diversas
ações: Formação em Direitos Sexuais e Reprodutivos; Formação em Pesquisa Participativa; Oficinas
de Multiplicação; Diálogo sobre Projeto de Vida.

O objetivo desta cartilha é compartilhar
algumas
discussões
feitas
durante
o
desenvolvimento
do
projeto,
a
fim
de
possibilitar que a comunidade reflita sobre
relações de gênero e gravidez na adolescência;
conheça os seus direitos sexuais e reprodutivos;
e apresentar os resultados da pesquisa participativa
realizada pelas jovens na comunidade.

8
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Entretanto quando separamos por sexo biológico
o resultado é um pouco diferente para meninos
e meninas: os garotos estão mais interessados
em informações sobre namoro (26%), já a maior
preocupação das garotas é em relação a prevenção
da gravidez (22%). Em ambos os casos, a prevenção
das DSTs/Aids aparece como a terceira preocupação
(16% para as meninas e 11% para os meninos).
Como já salientamos, esta pesquisa teve
como principal objetivo a possibilidade de as
jovens participantes do projeto poderem entender
a comunidade onde vivem a partir de outro viés,
mas também contribuir de forma mais propositiva
na esfera coletiva através da ampliação do debate
sobre os direitos sexuais e reprodutivos das/os
jovens moradores da região.
Nossa intenção é que através dos dados
coletados, jovens, mães, pais, serviços de saúde,
educação e assistência social possam cada vez mais
buscar estratégias de empoderamento, criar espaços
de confiança e escuta para que as possibilidades de
projetos futuros de cada jovem moradora possam
ampliadas e as desigualdades de direito entre os
gêneros minimizadas.
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Mas afinal, no que consistiram as ações do projeto?
Formação em Direitos Sexuais e Reprodutivos
Nesta etapa do projeto foram abordados os
seguintes conteúdos:
1. Sexualidade e gênero: elementos
conceituais para a compreensão das
relações de gênero;
2. Conceito de direitos sexuais e reprodutivos
e contracepção como direito sexual e
reprodutivo;
3. Conceito de Humanização e sua efetivação
quanto aos Direitos Sexuais e Reprodutivos;
4. Adolescência e Políticas públicas;
5. Sexualidade da Adolescência;
6. Informação sobre as DSTs / AIDS e
apresentação dos métodos contraceptivos;
7. Violência Sexual como uma das
expressões da violência de gênero:
elementos conceituais e a intervenção no
campo da saúde pública.

PERCURSO
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Formação em Pesquisa Participativa
A formação foi baseada na metodologia
NEPSO – Nossa Escola Pesquisa sua Opinião,
do Instituto Paulo Montenegro/Ação Educativa.
O objetivo da pesquisa realizada pelas jovens
participantes do projeto foi analisar se existe
conversa entre jovens e pais sobre sexualidade.
Em caso positivo, entender quem conversa com
os/as jovens, sobre o que conversa e quais são
as principais preocupações dos pais e também
dos/filhos. Em caso negativo, buscar os motivos
que levam a não haver o diálogo.

Cabe pensar o modo como o tema vem sendo
tratado e mais ainda de que maneira os serviços de
saúde têm feito o acolhimento de jovens residentes
em sua área de atuação.
Também perguntamos que tipo de informação
o/a jovem mais procura acerca da sexualidade:
Pergunta: Que tipo de informação você acha que
esses/as jovens procuram?

Oficinas de Multiplicação
Tiveram como objetivo difundir os resultados
da pesquisa para outros jovens da comunidade
através de oficinas realizadas nos mais diversos
espaços da região.

Diálogo sobre Projeto de Vida
Foram realizados encontros voltados para a
reflexão e a (re) construção dos Projetos de Vida
individuais e coletivos.
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No geral são as questões relacionadas
ao namoro e aos relacionamentos as que mais
preocupam as/os jovens, seguido pela prevenção da
gravidez e em seguida a prevenção das DSTs/Aids.

RESULTADOS
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E aonde as/os jovens buscam informações, uma
vez que em casa essa a conversa sobre sexualidade
não acontece cotidianamente?
Pergunta: Aonde você acha que os/as jovens
procuram informação sobre sexualidade?

A internet é o principal meio no qual as/os
jovens, de modo geral, buscam informação, seguido
pelas/os amigas/os e escola. A família está em
quarto lugar juntamente com as revistas. Quando
analisamos somente os meninos percebemos que é
a internet e os amigos que têm mais peso. Já entre
as meninas, a internet está empatada com as amigas,
em seguida a escola aparece de forma importante
e as revistas também. É importante notar que entre
todas/os as/os jovens entrevistadas/os, apenas 1
menina citou o serviço de saúde como espaço no
qual poderia buscar informações sobre sexualidade.
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Pergunta: Na sua opinião, os/as filhos/as costumam
contar para os pais quando estão namorando?

Entre os meninos, as repostas foram bem
divididas: 50% disse que contam e 47,4% responderam
que não contam. Esse cenário muda em relação às
meninas: 56,7% disseram que não contam para mãe
e para o pai quando estão namorando e apenas
29,7% disseram que conversam em casa sobre isso.
Essa disparidade é mais uma das consequências dos
padrões de gênero existentes em nossa sociedade,
na qual é muito mais fácil para os meninos
compartilharem o início de sua vida afetiva/sexual
com os familiares uma vez que é esperado que os
eles tenham namoradas durante a adolescência. O
mesmo não acontece com as garotas.

RESULTADOS
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Como é possível ter um diálogo com a/a filha/o
quando ninguém fez isso com as mães e pais quando
elas/es eram jovens? Entre os pais, o percentual
dos que nunca tiveram esse tipo de conversa em
casa é 93,4%, já entre as mães esse número cai
para 72,1% mas ainda é considerado extremamente
alto. Fica nítida a necessidade que esse assunto seja
tratado também com as mães e os pais para que
elas/es possam romper essa barreira que impede a
aproximação desse tema com filhas e filhos.

Não é de hoje que garotas consideradas
“novas” ficam grávidas. Até bem pouco tempo
atrás era comum que as meninas se casassem
cedo e começassem a ter filhas/os, basta relembrar
algumas histórias familiares para perceber este
fato. Entretanto a partir dos anos 1980 houve uma
mudança na percepção social e expectativas
quanto a juventude de modo que a gravidez numa
determinada faixa etária tornou-se um problema.
Por que será que isso aconteceu?

Uma das consequências dessa falta de diálogo
é a falta de confiança que as/os jovens sentem
para compartilhar determinados acontecimentos
relacionados ao afeto e à sexualidade, o que gera
falta de apoio frente aos desafios que meninas e
meninos enfrentam com relação a sua vida afetiva e
sexual. Quando questionadas/os se contam para os
pais e mães quando estão namorando, a maioria das
meninas respondeu que não.

A juventude ganhou um novo significado,
principalmente no que diz respeito ao prolongamento
dos anos dedicados ao estudo, assim a transição para
a vida adulta tornou-se mais longa e uma gravidez
neste período quebraria expectativas
sobre o desenvolvimento intelectual
e profissional do/a jovem. A gravidez
na juventude então transformase em um tema tabu uma vez
que confirma a atividade sexual de
meninos e meninas numa fase
na qual estão descobrindo seus
corpos e desejos.
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Por esta razão estimula o surgimento da extrema
preocupação de mães/pais e educadoras/es que
tentam de todo modo vigiar esta esfera da vida para
a qual as/os jovens começam a ter maior autonomia.
É interessante destacarmos que o projeto
de futuro que diz respeito ao prolongamento dos
estudos durante a juventude está muito ligado a um
pensamento vigente na classe média do nosso país,
na qual as/os jovens possuem maiores oportunidades
de dedicarem-se somente à formação profissional,
adiando sua entrada no mercado de trabalho e
conseguindo melhores colocações no momento em
que buscam uma inserção no mesmo. Já a realidade
para famílias pobres que vivem nas periferias é
muito diferente. Desde cedo muitas moças e
rapazes devem ajudar no orçamento familiar o
que os obriga a entrar no mercado de trabalho, na
maioria das vezes de forma precarizada. Também
devemos levar em conta a situação da educação
pública em nosso país, onde temos uma escola que
muitas vezes não “faz sentido” para estas/es jovens,
o que dificulta seu envolvimento com o processo
educativo formal.

14
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Conversar sobre sexualidade com as/os filhas/
os não é tarefa fácil para a maioria das mães e dos
pais. Vergonha, não saber como tocar no assunto, não
ter informações necessárias, tudo isso dificulta que
o diálogo aconteça. A sexualidade, embora a grande
maioria das pessoas a vivencie de alguma forma ao
longo da vida, ainda é um assunto tabu em nossa
sociedade. Grande parte dos pais e mães entrevistados/
as não teve nenhum tipo de orientação quando era
jovem:
Pergunta: Seus pais conversaram com você sobre
sexualidade?

RESULTADOS
da PESQUISA
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45,6% dos pais e mães conversam com os filhos
porque têm medo de que eles sejam pais jovens,
esse número cai para 32,8% com relação às meninas.
Esse resultado foi surpreendente a primeira vista,
entretanto, a partir de uma análise mais detida e da
comparação com outras pesquisas realizadas acerca
da gravidez na adolescência pudemos perceber que
ser mãe é um projeto viável para muitas garotas,
sendo muitas vezes considerado como algo “natural”
em contextos como pesquisado, no qual as meninas
geralmente engravidam e os pais de seus filhos são
mais velhos do que elas. Ser mãe é algo valorizado
pela sociedade de modo que se torna uma maneira
da garota ter um papel social na comunidade onde
vive. Outro fator determinante para a preocupação
dos pais e mães de garotos quanto uma possível
gravidez na adolescência é a questão financeira:
uma vez que o jovem em questão ainda não tem
independência financeira, quem teria que arcar no
auxílio dos custos que uma criança traz são os avós
paternos, situação esta que é corriqueiramente
judicializada, o que pode trazer consequências em
caso de não pagamento da pensão alimentícia, por
exemplo.
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A maternidade é um valor muito importante
na nossa sociedade e esse cuidado com a criança
é considerado um papel feminino e o pai quando
muito, “ajuda” em algumas tarefas. Um fator
sintomático desta “divisão” de tarefas é o fato de que
as discussões sobre gravidez de uma forma geral,
mas sobretudo na adolescência, giram em torno da
figura feminina; a paternidade é invisibilizada, como
se não houvesse grandes consequências para a vida
do jovem, e de fato não há se compararmos com
as mudanças que ocorrem na rotina de uma jovem
mãe. Aqui mais uma vez as desigualdades de gênero
aparecem com força.
Ao mesmo tempo em que os discursos
“especializados” tratam a gravidez na adolescência
enquanto um problema social, muitas vezes não se
leva em conta o lugar social ocupado por estas/
es jovens em suas famílias e comunidades. Tornarse mãe ou pai pode ser a oportunidade de ser
visto como “alguém”, pode ser a chance de fazer
parte do mundo adulto e ser respeitada/o, pode
ser a única oportunidade que muitas/os jovens
encontram para terem sua própria família ou lar.
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São muitas variáveis possíveis e nos discursos sobre
as causas e consequências da gravidez na adolescência frequentemente a/o jovem não é levado em
conta enquanto um sujeito que pode tomar decisões.
Com isto não estamos dizendo que todas/os
as/os jovens devam ter filhas/os, mas sim que este
evento pode não ser o “fim do mundo” como os
discursos alarmistas querem nos fazer acreditar.
Será necessário mais planejamento e esforço para
que se possam alcançar metas em outros âmbitos
da vida, mas muitas vezes um filho/a pode resignificar a vida da/o jovem.
O mais importante nesta discussão é que
ser mãe ou pai não seja o único projeto possível
para esta menina ou menino. O direito à educação
de qualidade, à saúde, ao acesso ao mercado de
trabalho formal... Tudo isso deve ser garantido pelo
Estado e exigido pela comunidade. Nossa luta é para
que as jovens mães possam se ver em outros papéis na sociedade para além da maternidade: como
mulheres, como estudantes, como profissionais e
principalmente, como sujeitos capazes de construir
sua própria história e intervir na sua comunidade.
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Pergunta: Por que as mães e os pais conversam
sobre sexualidade com as meninas?

Pergunta: Por que as mães e os pais conversam
sobre sexualidade com os meninos?

Enquanto 26,4% dos pais e mães se sentem
responsáveis pelos garotos, esse número sobe para
43,1% quando fizemos a mesma pergunta em relação
às meninas. As mães se sentem mais responsáveis que
os pais independente do sexo biológico da/o filha/o.
RESULTADOS
da PESQUISA
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Pergunta: Quem costuma conversar sobre sexualidade com os filhOS MENINOS?

Quando comparamos porque as mães e os pais
conversam com suas/seus filhas/os percebemos que
elas/es se sentem mais responsáveis pelas meninas,
entretanto têm mais medo de que seus filhos sejam
pais na adolescência do que suas filhas seja mães.

^
genero
e
sexualidade
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Pergunta: Se sim, quem costuma conversar?

Aqui temos mais uma vez um recorte de gênero:
mães devem conversar sobre “esses assuntos” com
as garotas, uma vez que elas seriam mais delicadas,
meigas e os pais não teriam condições de estabelecer
esse diálogo com elas. Já com os meninos, embora
ainda haja uma divisão de gênero com o pai sendo
o principal interlocutor, a responsabilidade para esta
conversa é dividida de forma mais equilibrada:
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Pergunta: Você acha que os pais e as mães conversam com suas filhAS MENINAS sobre sexualidade?

Fica nítido que quem deve ter essas conversas
com as meninas são as mães na grande maioria das
vezes e quando muito, os dois juntos (mãe e pai). É
interessante observar que as mães se responsabilizam
muito mais (80% acha que é a mãe que costuma
conversar com as meninas e apenas 16,7% diz que
o pai também participa dessas conversas). Nenhum
pai respondeu que essa responsabilidade cabe a ele
(59,1% respondeu que é a mãe que conversa com as
meninas e 40,9% acha que a mãe e o pai conversam
juntos).
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Geralmente quando pensamos em meninas
logo lembramos que elas usam cor de rosa, brincam
de boneca, são delicadas, quietinhas... Quando elas
crescem devem “se preservar”, “se dar ao respeito”,
envolverem-se por amor, casar e ter filhos... Ou
seja, seriam as princesinhas da casa... Já quando
pensamos em meninos nos vem à cabeça a cor azul,
carrinhos, lutinhas e futebol. Os rapazes possuem
maior liberdade no que diz respeito às saídas, podem
chegar em casa mais tarde e é até esperado que
tenham uma vida sexual ativa “o quanto antes”.
É difícil pensarmos sobre isto, mas essas
diferenças não são naturais! Elas são construídas
muito antes do nascimento. Vamos imaginar um
casal grávido: até eles saberem o sexo do bebê,
este é apenas um feto e as roupinhas compradas
normalmente são de cores “neutras”. Ao sair o
resultado da ultrassonografia, qual a primeira coisa
que a família faz? É menino? Todas as roupinhas
dali em diante serão azuis (ou pelo menos a
maioria). É menina? Todo o enxoval é rosa e
delicado!
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Agora, vamos imaginar que este bebê nasceu:
o pai está todo orgulhoso, mas a reação dele será
diferente de acordo com o sexo do bebê: nasceu
uma menina, grande e gordinha, ele vai pegá-la no
braço e dizer: olha minha princesinha, tão delicada!
Mas imaginemos que nasceu um menino, pequenininho e magrinho, o pai provavelmente vai dizer: Olha
meu meninão!
Por mais que os órgãos genitais sejam
diferentes em homens e mulheres – e não se pode
negar esta distinção biológica – todas as outras
diferenças entre os dois sexos são CONSTRUÍDAS
SOCIALMENTE.

Essas

construções

estão

tão

arraigadas em nossa sociedade que muitas vezes
achamos que elas são naturais, o que dificulta nossa
reflexão sobre elas e uma necessária mudança.
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Quando perguntadas/os sobre o motivo dessa
conversa ser diferente de acordo com o sexo
biológico da/o filha/o, as mães e pais se utilizam
de estereótipos de gênero arraigados em nossa
sociedade: meninas devem se preservar; meninas
são mais delicadas; meninas são mais sentimentais
e sensíveis; meninas devem se dar ao respeito;
meninas e meninos pensam muito diferente; temos
que ter mais cuidado com as meninas...
É interessante notar que apenas as meninas
aparecem nas justificativas. Podemos perceber que
a sexualidade feminina ainda é mais controlada,
como se a vivência sexual do garoto fosse algo
“natural”, de modo que são as meninas que devem
“se proteger” e “se preservar”. Como já discutimos
anteriormente este tipo de pensamento construído
histórico e socialmente traz diversas consequências
negativas para a vivência, sobretudo das meninas e
mulheres do nosso país.
Embora de uma maneira geral as mães e os
pais achem que se costuma conversar com as filhas
meninas sobre sexualidade:
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Pergunta: De modo geral, a maneira de conversar
sobre sexualidade com as meninas é diferente da
forma de conversar com os meninos?

Podemos perceber que cerca de 60% das
mães/pais entrevistadas/os acham que a maneira
de conversar difere de acordo com o sexo biológico
da/o filha/o. É interessante notar que as mães ficam
mais divididas (58,1% acham que é diferente e 41,9%
acham que é igual), já a grande maioria dos pais
respondeu que é diferente (73,3%) e apenas 23,3%
dizem que é igual.
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Para essas construções sociais damos o nome
de diferenças de gênero, ou seja, as expectativas
de comportamento que nossa sociedade tem
para homens e mulheres. A família, amigos, mídia
e comunidade ensinam desde cedo às meninas
e meninos como eles devem se comportar para
serem bem sucedidos dentro destes padrões préestabelecidos.
O problema é que esses padrões são muito
desiguais para homens e mulheres e muitas pessoas
não se encaixam neles. Um exemplo: um garoto
que goste de dançar e queria fazer aulas de balé
possivelmente sofrerá preconceito de algumas
pessoas com as quais convive. A sociedade na
qual vivemos não apoia esse tipo de aptidão para
os meninos... Muitas/os falariam que é coisa de
“mariquinha”, de “bicha”, de “viado”... Mas será que
já paramos para nos perguntar o porquê disso?
Não há nenhuma causa biológica que impeça os
garotos de dançarem balé, de modo que podemos
chegar a conclusão de que o tabu quanto a certos
comportamentos que são tidos como apenas
femininos ou masculinos é puramente social.
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Muitas vezes os pais e as mães podem
pensar que estão protegendo suas filhas seguindo
este padrão que é estabelecido, afinal uma moça
de família deve ser bem comportada e se “dar ao
respeito”. Entretanto por trás deste pensamento está uma estrutura de sociedade extremamente
machista e opressora, sobre a qual acabamos não
refletindo uma vez que “sempre foi assim”. As
meninas não são ensinadas sobre um dos seus
direitos mais básicos: o direito sobre seus próprios
corpos! Assim sendo, fica muito difícil negociar o uso
da camisinha com o parceiro, por exemplo.
Essas normas de gênero também estão presentes no que diz respeito à sexualidade: meninos
que “ficam” com muitas garotas são considerados
como “pegadores”, o que para muitos deles é tido
como elogio. Já uma menina que venha a “ficar”
com quantos garotos desejar é vista como “galinha”,
“periguete” entre outros adjetivos pejorativos. Isso
gera o que se chama de DUPLO PADRÃO DE MORALIDADE, ou seja, existem dois padrões morais:
um para os meninos e outro para as meninas.
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Foram aplicados questionários nas imediações
da Associação de Moradores do Jardim Sete
Lagos, local no qual as atividades do projeto foram
realizadas. As jovens saíram às ruas, entrevistando
80 pais e mães que tivessem filhas/os acima de
12 anos, ou seja, que pudessem ter algum tipo de
conversa sobre sexualidade, e 75 jovens (meninas e
meninos) com idade entre 12 e 16 anos, público alvo
selecionado por elas.
O que apresentamos aqui são alguns resultados
encontrados após a tabulação dos dados em excel,
análise e discussão.
Uma das principais hipóteses das jovens foi
confirmada. Nas discussões iniciais imaginamos
que a forma como os pais e mães conversavam
sobre sexualidade com os meninos é diferente da
forma como conversam com as meninas e os dados
analisados nos mostram exatamente isso no gráfico
a seguir:
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Após os debates, o objetivo da pesquisa foi
delimitado: analisar se entre as famílias residentes
no Jardim Eledy há conversas entre mães/pais e
filhas/os no que diz respeito à sexualidade. Em
caso positivo, entender quem conversa com as/os
jovens, sobre o que conversa e quais são as principais preocupações das mães/pais e também das/os
filhas/os. Em caso negativo, buscar os motivos que
levam a não haver o diálogo. As jovens construíram o questionário que foi aplicado na comunidade.
É interessante destacar que embora a intenção da
pesquisa fosse um processo de aprendizado, e não
necessariamente a busca por um resultado com validação científica, ela trouxe interessantes pontos para
discussão e reflexão. O principal deles é uma nova
percepção de que as jovens tiveram sobre a sua
própria comunidade a partir da investigação. Assim,
puderam adquirir um outro olhar para seu local
cotidiano.

Fazemos o convite para que todos/as nós possamos pensar sobre o quanto essa lógica de gênero
que nos cerca é prejudicial e impede que meninas e
meninos tenham uma vida sem preconceitos.
Uma menina que não se sente segura de que
tem os mesmos direitos dos garotos no que diz respeito ao afeto e à sexualidade não consegue subverter
essa lógica machista que nos cerca. O garoto pede
uma “prova de amor”, a menina acaba transando sem
camisinha (apesar de toda informação disponível em
vários locais). E no caso de uma eventual gravidez?
Quem arca com a maioria da responsabilidade sobre
a criança? Quem normal-mente para de estudar e
deve ficar responsável pelo cuidado com o bebê? A
garota, claro!

38

RESULTADOS
DA PESQUISA

^
GENERO
E
SEXUALIDADE

23

Não são apenas as meninas que sofrem
diariamente com as consequências destes estereótipos: os meninos também devem estar dentro de um
padrão, o qual para eles é o de virilidade (ou seja,
serem “machões”, fortes e “pegadores”) e os muitos
deles que não se adequam a este ideal são tidos
como “menos homens”.
Esses

preconceitos

também

atingem

os

gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e
assexuados, ou seja, todas/os aquelas/es que não
se encaixam no padrão heterossexual. Para estar
dentro das normas de gênero, além de ter as

O projeto previa a realização pelas jovens
mães participantes, de uma pesquisa quantitativa
sobre algum aspecto da vida da comunidade em que
vivem que lhes chamasse atenção e tivesse relação
com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos.
Houve alguns encontros nos quais pudemos
levantar possibilidades acerca de temas, chegamos
à questão do diálogo entre mães/pais e filhas/os no
que diz respeito à sexualidade. Esse era um tema
caro para as jovens, uma vez que elas vivenciaram
este impasse dentro de suas famílias.
Definido o tema, as jovens passaram por uma
formação do projeto NEPSO (Nossa Escola Pesquisa
Sua Opinião) oferecida pela Ação Educativa¹, oportunidade na qual puderam dialogar sobre todos os
passos necessários para realização da pesquisa.

características atribuídas ao seu sexo biológico, o
indivíduo deve ser heterossexual, ter seu afeto e
desejo amoroso/sexual direcionado para alguém do
sexo oposto.
¹Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação – www.acaoeducativa.org.br
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Para resumir:

Sexo
Refere-se às características
biológicas que identificam uma
pessoa como mulher ou homem.

GENERO
Refere-se à forma como somos
educadas/os. Ou seja como nossas
atitudes podem acabar sendo moldadas
pelas expectativas que a sociedade tem
sobre o que é ser mulher ou homem.

SexUALIDADE
Refere-se aos nossos sentimentos
e desejos. Nada tem a ver com
o sexo biológico. Cada individuo
pode ter seus sentimentos
voltados para pessoas do mesmo
sexo, do sexo oposto, os dois
sexos ou mesmo não ter
desejo sexual.

^
GENERO
E
SEXUALIDADE

25

HETEROSSEXUAL
Aquelas/es que possuem afeto e/
ou desejo sexual por pessoas do
sexo biológico oposto.

Homossexual
Aquelas/es que possuem afeto e/
ou desejo sexual por pessoas do
mesmo sexo biológico.

bissexual
Aquelas/es que possuem afeto e/
ou desejo sexual por pessoas de
ambos os sexos biológicos.

assexuados
Aquelas/es que não têm interesse
pela atividade sexual. Eles podem
ter interesse na formação de
laços amorosos, mas não sexuais.
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Como podemos saber se estes direitos estão respeitados em nossa comunidade se muitas
vezes nem imaginamos que eles existem? A informação é a primeira arma para que possamos exigir
atendimento de qualidade nos serviços públicos e
respeito nas nossas relações. Entretanto, devido
às desigualdades de gênero sobre as quais já falamos, muitas vezes os direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres lhes são negados. Como uma jovem
pode viver sua sexualidade de forma responsável e
livre de preconceitos numa sociedade que a ensina
condutas repressivas desde criança?
Pensando a partir deste exemplo podemos
perceber que a diferenciação geralmente feita nos
ensinamentos e conselhos dados a meninos e
meninas favorece uma situação de violação de
direitos, principalmente das meninas.

lesbicas

l Mulheres que se relacionam
Homens que se relacionam
afetivo/sexualmente
afetivo/sexualmente com
e
com outras mulheres.
outros homens.
t
r
transexuais
que possui uma identidade de gênero diferente do “sexo”
i Pessoa
biológico de nascimento. Homens e mulheres transexuais podem
o desejo de submeterem-se a intervenções cirúrgicas
n manifestar
para realizarem as adequações que julgam necessárias.
h
o que e´
A travesti
homofobia?
que nasce do “sexo”
s Pessoa
masculino ou feminino, mas
que tem sua identidade
de gênero oposta ao seu
sexo biológico, assumindo
papéis de gênero diferentes
daqueles impostos pela
sociedade. Vestem-se
como o “sexo” oposto ao
biológico, mas não querem
fazer intervenções cirúrgicas
em seus corpos.
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gays

Pode ser definida como o
medo, a aversão ou o ódio
irracional aos homossexuais,
e por extensão, a toda/os que
manifestem orientação sexual
diferentes da heterossexualidade.
Consiste em um problema social
e político muito grave pois é
o principal motivo de muitas
atitudes violentas contra os
homossexuais, lésbicas, travestis,
transexuais entre outras/os.
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VOCE^ SABIA QUE
No Brasil, a cada 7 segundos
uma mulher é agredida
no seu próprio lar
(Fundação Perseu Abramo).
A violência doméstica é a
principal causa de morte e
deficiência entre mulheres de
16 a 44 anos e mata mais do
que câncer a acidentes de
tráfego (Conselho da Europa).
Cerca de 70% das vítimas de
assassinato do “sexo”
feminino foram mortas
por seus maridos ou
companheiros (OMS).
Pelo menos uma a cada três
mulheres ao redor do mundo
sofre algum tipo de violência
durante a sua vida (Anistia
Internacional).
Em 2012 dez brasileiras
foram estupradas por um
desconhecido a cada
24 horas (OMS).
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As brasileiras recebem, em
média, cerca de 34% menos
do que os homens para
desempenhar uma mesma
função (IBGE).
No mercado de trabalho, as
mulheres ocupam apenas
13% dos postos de chefia
(Organização Internacional
do Trabalho – OIT)
Enquanto 51,7% dos homens
dizem cuidar dos afazeres
domésticos, 90,6% das
mulheres afirmam
fazê-lo (PNAD)
Entre as pessoas que
vivem abaixo da linha de
pobreza no mundo, 70%
são mulheres (ONU)
Apenas 9% dos
representantes no
Congresso brasileiro são
mulheres (2010), apesar de
constituírem cerca de
51% da população.

©© Direito de expressar livremente sua orientação
sexual: homossexual, bissexual, assexual,
heterossexual, entre outras.
©© Direito a ter relação sexual
independentemente da reprodução.
©© Direito ao sexo seguro para prevenção da
gravidez indesejada e das DST/HIV/Aids.
©© Direito a serviços de saúde que garantam a
privacidade, sigilo e atendimento de qualidade,
sem discriminação.
Direitos Reprodutivos:
©© Direito das pessoas de decidir, de forma livre
e responsável, se querem ou não ter filhos,
quantos filhos desejam e em que momento de
suas vidas.
©© Direito a informação, meios e métodos para
ter ou não filhos, de acordo com sua vontade.
©© Direito de exercer a sexualidade e a
reprodução livre de discriminações,
imposições e violência.
©© Direito à informação e à educação sexual e
reprodutiva.
©© Direito à saúde sexual e reprodutiva.
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Mas, afinal, o que são os direitos sexuais e reprodutivos? Os direitos sexuais estão relacionados
a uma vida sexual com prazer, livre e sem discriminação. Já os direitos reprodutivos são os direitos
básicos de todo casal e de todo o indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter
informações e meios de assim o fazer e o direito de
gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e
reprodutiva.
Direitos Sexuais:
©© Direito de viver e expressar livremente a
sexualidade sem violência, discriminações e
imposições e com respeito pleno pelo corpo
do/a parceiro/a.
©© Direito de escolher o/a parceiro/a sexual.
©© Direito de viver plenamente a sexualidade,
sem medo, vergonha e culpa.
©© Direito de viver a sexualidade com
responsabilidade, independentemente do
estado civil, idade ou condição física.
©© Direito de escolher se quer ou não ter relação
sexual.
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direitos sexuais
e reprodutivos

Todos nós temos diversos direitos: à educação,
à saúde, à moradia, à segurança, ao trabalho digno,
à liberdade, à igualdade perante à lei... Idealmente
sabemos que temos estes direitos e mesmo assim,
muitas vezes eles nos são negados. O que pouca
gente sabe é que nossos direitos não se esgotam aí,
existem os chamados direitos sexuais e reprodutivos.
Você já ouviu falar sobre isso?
São eles que apontam quais são os direitos de
todos os indivíduos no que diz respeito à sexualidade
e à saúde reprodutiva. O movimento de mulheres
(feminista) foi muito importante para que esse tema
pudesse começar a ganhar destaque nas discussões acerca dos direitos. A partir da década de 1980
começaram a ser pautadas as necessidades
femininas e masculinas para que mulheres e homens
pudessem ter uma vida sexual e reprodutiva prazerosa e feliz.
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