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“Ser um homem feminino  

não fere o meu lado masculino 

se Deus é menina e menino 
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Olhei tudo que aprendi 

e um belo dia eu vi 
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RESUMO 
 
 

Este presente trabalho de conclusão de curso, tem por objetivo central 
promover a reflexão acerca do debate sobre a saúde sexual e reprodutiva dos 
adolescentes inseridos no Centro de Referência do Adolescente, localizado na 
cidade de Macaé. Bem como, analisar as estratégias de enfrentamento apontadas 
pelo serviço social. Nele abordaremos, criticamente, as questões de gênero que 
perpassam a adolescência e faz com que a saúde sexual e reprodutiva ainda 
esteja atrelada como papel exclusivamente feminino. Percebemos estas questões 
como algo historicamente e socialmente construído, e permeado pela dinâmica 
capitalista estruturada nas desigualdades de gênero, culturais, econômicas, sociais 
e religiosas.  

 

Palavras-chave: Direitos; saúde sexual; saúde reprodutiva; gênero adolescência; 

CRA.  
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ABSTRACT 

 

This actual work, of course completion, is central purpose is to promote 

reflection about  debate on sexual and reproductive health of teenagers entered the 

Adolescent Reference Center, located in Macaé. As well as, to analyze the strategies 

indicated by social services. We will cover it, critically, gender issues that pervade 

adolescence and causes the sexual and reproductive health is still linked as exclusively 

female role. We perceive these issues as something historically and socially constructed, and 

permeated by capitalist dynamics structured in gender inequalities, cultural, economic, 

social and religious. 

 

Keywords: Rights; sexual health; reproductive health; gender adolescence; CRA. 
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INTRODUÇÂO. 

 

O presente trabalho é fruto de um interesse que surgiu através das 

observações enquanto estagiária de Serviço Social no Centro de Referência do 

Adolescente (CRA) localizado na cidade de Macaé.  Havia tanto nos atendimentos 

individuais e coletivos uma grande demanda por orientações sobre sexualidade. 

Dado comprovado na análise dos relatórios institucionais e no perfil da população 

usuária. Além disso, o número de meninas é muito superior aos meninos atendido 

na unidade, fator que pode estar atrelado a relação de gênero. 

A temática sobre saúde sexual e reprodutiva na adolescência tem se 

constituído nas últimas décadas uma importante pauta nos debates apresentando-

se como condição de questão de saúde pública pelos governos, movimentos 

sociais, universidades. Sabemos que muito tem se avançado com as legislações e 

tratados internacionais, mas sua efetivação ainda é tímida.  Portanto há uma 

urgência em expandir o entendimento sobre a saúde sexual e reprodutiva tanto nos 

espaços de saúde como em outros espaços, para que essa temática não pareça 

pertencer exclusivamente à área médica.  

Este trabalho tem como objetivo: Promover a reflexão acerca do debate 

sobre a saúde sexual e reprodutiva dos (as) Adolescentes inseridos no Centro de 

Referencia do Adolescente, bem como analisar as estratégias de enfrentamento 

apontadas pelo serviço social; Compreender o debate de gênero que perpassa a 

formação das crianças e adolescentes no âmbito da saúde sexual e reprodutiva, e 

apontando as necessidades de ampliação deste debate; Analisar como a política 

pública de saúde vem sendo efetiva através do Centro de Referencia do 

Adolescente, no município de Macaé em consonância com a política nacional de 

saúde da criança e do adolescente.  

As abordagens aqui apresentadas tem o intuito de conhecer  e refletir sobre 

as questões do direito à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes e analisar 

como esse direito vem se efetivando no Centro de Referência do Adolescente - 

CRA no município de Macaé. Para isso, este trabalho foi pensado e produzido da 

seguinte forma: no capítulo primeiro, procura-se apresentar um breve histórico da 

saúde da mulher no século XX chegando aos dias contemporâneos. Nele 
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falaremos da evolução do setor da saúde pública, seu contexto histórico, 

econômico e político, Delimitando três tempos: século XX (1920 - 1960), período 

marcado por poucos políticas de saúde; ditadura militar (1964 - 1980) onde emerge 

a lógica privatista; Constituição Federal 1988 até os dias atuais, onde a política de 

saúde  apresentou avanços, mas houve concomitantemente a consolidação da 

lógica privatista marcada pelo neoliberalismo.  

No segundo capítulo, abordaremos o conceito de gênero, trazendo um 

pouco da história do movimento feminista contemporâneo e contribuições de 

autores, como Saffioti, Louro, Sarti e  Bruschini.  A fim de elucidar essa concepção, 

buscaremos recuperar o processo de luta política para compreenderemos melhor 

este conceito. Dentro da dinâmica do movimento feminista, traremos as 

particularidades encontradas no movimento brasileiro, denominado “movimento de 

mulheres”. 

Aqui também trataremos o conceito de família, a fim de desconstruir sua 

concepção naturalizada, apresentando-a como uma construção social que se 

modifica conforme as dinâmicas apresentadas em cada momento histórico. 

Reforçando essa concepção traremos reflexões das relações de 

gênero/patriarcado que se apresentam enraizadas na sociedade contemporânea, 

mas que se revestem de novas roupagens a cada ciclo.  

Para finalizar este capitulo, serão apresentados os rebatimentos da cultura 

sexista/machista na construção da subjetividade dos adolescentes, visto que a 

construção de papeis para homens e mulheres presentes na nossa sociabilidade 

afastam os homens dos cuidados com a saúde e determinam as mulheres como 

única responsável pela contracepção e posteriormente cuidado com as tarefas 

domésticas e os filhos. 

No terceiro e último capítulo, apresentaremos o Centro de Referência do 

Adolescente (CRA) enquanto política pública de saúde com o intuito de 

problematizar o direito à saúde sexual e reprodutiva; a importância de 

implementação dessa política  apontando as estratégias e desafios. Aqui também 

será apresentado o trabalho da equipe de Serviço Social e estratégia de 

atendimento em grupo, através de oficinas sócio-educativas. Nele também serão 

expostos dados da pesquisa nos relatórios da instituição (2012 e 2013); o perfil da 

população atendida (2012); e observações feitas nos diários de campo dos 

atendimentos individuais e coletivos feitos durante os dois anos de estágio 
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supervisionado (2012 e 2013); a experiência do projeto de intervenção elaborado 

no 1º semestre de 2013 e executado no 2º semestre de 2013. Enfim, apresentar a 

importância de discutir a saúde sexual e reprodutiva para os adolescentes a fim de 

garantir escolhas maduras e conscientes respeitando-os como sujeitos de direito.  
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1. CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE E DA SAÚDE SEXUAL E 
REPRODUTIVA NO BRASIL  

 
 

No capítulo primeiro, procura-se apresentar um breve histórico da saúde no 

Brasil do século XX até a contemporaneidade. Nele falaremos da evolução do setor 

da saúde pública, seu contexto histórico, econômico e político. Marcado por 

avanços e retrocessos.  

Adiante abordaremos a questão da saúde sexual e a saúde reprodutiva no 

Brasil. Aqui serão expostos três subtemas que nortearão as análises. O primeiro 

versa sobre o engajamento do movimento de mulheres e suas reivindicações por 

uma política de saúde integral. Como resposta, o Estado cria do Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). No item seguinte traremos a 

definição de saúde sexual e reprodutiva, construída coletivamente nos espaços de 

discussão, como por exemplo, as Conferências do Cairo e Pequim. O último item 

contempla as políticas de saúde do adolescente, retratando o contexto posto pela 

sociedade capitalista e os desafios de enfrentamento. 

A sequência utilizada neste capítulo tem o intuito de delinear a trajetória da 

saúde nos século XX e início do XXI, com o propósito de refletir sobre o movimento 

da história e o protagonismo da classe trabalhadora, principalmente das mulheres, 

nos movimentos de luta travados a fim de garantir direitos sociais. 

 

1.1  Breve histórico da política de saúde no Brasil 
 
 

A assistência médica no Brasil durante um longo período foi tratada através 

do amparo da iniciativa privada, sendo ela de cunho religioso e filantrópico, ligado 

às irmandades, ou, ainda, pela compra direta dos serviços ofertados pelos diversos 

profissionais em seus consultórios privados.  

No início do século XX, o Estado dá inicio de forma tímida sua atuação na 

saúde pública, e a partir da década de 1930 começa a ampliar suas ações com 

intuito de diminuir as tensões sociais (BRAVO, 2009). Já no início do século XX há 

registros das primeiras greves operárias, de ideário anarquista, duramente 

reprimido pelo governo, que tratava a questão social como caso de polícia. Vale 

lembrar que o período foi de transição da elite agrária para a industrial, a qual vinha 
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sinalizando um novo dinamismo da economia e da sociedade brasileira. É 

importante destacar que neste período houve crescentes revoltas e revoluções do 

movimento operário no cenário mundial, que influenciaram nas lutas nacionais 

fazendo com que os industriais brasileiros e o Estado pensassem em estratégias 

para atender os trabalhadores, pois era real o fantasma do socialismo representado 

através da Revolução Russa. 

Nesse contexto de agitação operária, o deputado Eloy Chaves cria e 

regulamenta a Lei das Caixas de Aposentadorias e Pensão (CAPs) em 1923 

“constituindo uma das estratégias da União de ampliação do poder nacional”. 

(BRAVO, 2009, 3).  As CAPs eram organizadas pelas grandes empresas e 

destinavam-se a fornecer serviços de assistência médica e de seguridade social 

aos trabalhadores e seus dependentes, “financiadas pela União, pelas empresas 

empregadoras e pelos empregados” (BRAVO 2013, p.122). Esses fundos eram 

administrados por um colegiado formado por empregadores e empregados, sendo 

que a participação dos empregados era forçada e pouco expressiva, gerando um 

desequilíbrio de força decisória, evidenciando com isso, a relação de classes.  

No período de 1930 a 1945, conhecido como Era Vargas, há um acelerado 

processo de industrialização. Bravo (2009) corroborando com Braga e Paula (1986) 

descreve que a saúde no Brasil ganha contornos de “questão social” 1. Nesse 

período as expressões da “questão social” se ampliam e diversificam pelo aumento 

da massa trabalhadora urbana que emerge do bojo da sociedade capitalista.  

As condições de trabalho são precárias, principalmente no que tange à 

saúde, higiene e habitação. A política de saúde é subdividida em dois setores, 

saúde pública e assistência médica previdenciária. A primeira financiada pelos 

recursos da União, e a segunda, durante longo período, pela contribuição de 

empregadores e seus empregados. A saúde pública tem maior abrangência até 

metade da década de 1960, mas, com as ações insuficientes, visto as demandas 

reais da população. As ações se restringiam às campanhas sanitárias; 

interiorização das ações rurais e a criação de combate às endemias. Na década de 

1930 surge a medicina previdenciária, através da criação dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões – IAPs. Os IAPs substituíram o que anteriormente eram 

                                                
1
      Questão social entendida aqui nos termos de IAMAMOTO (2009, p.27) como “O conjunto 

das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz comum: a 
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade”. 
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denominadas Caixas de Aposentadoria e Pensões.  

Agora, os IAPs com estrutura diferenciada dos CAPs foram organizados como 

autarquia, ligados ao Estado, sendo todos os trabalhadores (formais) obrigados a 

contribuir ao fundo, assim como seus empregadores, com isso os trabalhadores 

teriam direto a benefícios como pensões e serviços médicos. Porém, somente os 

empregos formais e organizados no sindicalismo instituído por Getulio Vargas 

teriam direito a assistência, dessa forma, teriam ligação direta com Estado. Neste 

molde está a concepção de “cidadania regulada” 2. O fato da “cidadania regulada” 

está condicionado à inserção do indivíduo no sistema produtivo em uma atividade 

reconhecida por lei acaba por restringir os direitos sociais aos cidadãos 

pertencentes ao modelo, dessa forma, ocasionando várias consequências, dentre 

elas: o reforço à desigualdade social; a segmentação da política social; a 

cooptação de segmentos das classes trabalhadores ao projeto político dominante 

(SANTOS 1979). 

Vianna aponta que esse processo, 

 
De um ponto de vista global, representam a agregação de direitos sociais 
ao conjunto de leis trabalhistas implementadas por Vargas, como parte de 
seu projeto de reorganização do processo acumulativo, para encaminhar 
preventivamente o conflito entre capital e trabalho (VIANNA, 1998, p. 140). 
 
 

 Entre as décadas de 1940 a 1960 há uma estagnação nos investimentos na 

área de saúde, onde algumas experiências foram tentadas sem sucesso para o 

combate de endemias, como campanhas sanitárias principalmente no Nordeste, 

financiadas pelo governo americano através da fundação Rockfeller e o plano Salte 

saúde, alimentação, energia e transporte). No entanto, nem uma dessas 

experiências conseguiu diminuir a mortalidade e eliminar as doenças infecciosas. 

Além da diminuição de investimentos na saúde, há uma pressão por parte 

de um segmento médico que é uma categoria muito bem articulada sobre o Estado 

para financiar a privatização do setor. É importante ressaltar que até o Golpe Militar 

de 1964, tanto a assistência médica quanto a previdência eram fornecidos quase 

que exclusivamente pelos IAPs. O período da ditadura militar no Brasil, apesar de 

                                                
2.
       O conceito “Cidadania Regulada” é definido por Wanderley G. dos Santos (1979) designar 

uma "cidadania restrita e controlada pelo Estado", isto é aponta que no Brasil pós-30 o 
reconhecimento da Cidadania estava condicionado à inserção do trabalhador no sistema produtivo, 
isto é, o trabalhador teria que esta desenvolvimento atividade laboral reconhecida por lei. Assim, a 
Cidadania está relacionada à profissão e ao reconhecimento desta pelo Estado brasileiro. 
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ser chamado como “militar tecnocrático”, devido aos avanços científicos e 

tecnológicos, há um acirramento nas expressões da “questão social”, há uma 

mudança na intervenção do Estado que passa a agir com repressão e assistência, 

buscando sempre proporcionar medidas e ações que facilitem e legitimem a 

acumulação de capital.  

A ditadura militar no Brasil representou um período marcado por um modelo 

burocrático-autoritário, como o aprofundamento dos problemas estruturais. Esse 

novo modelo criado para o país foi marcado pela ”derrota das forças democráticas, 

inviabilizando uma alternativa de desenvolvimento econômico-social e político via 

reformas democráticas e nacionais, capaz de reverter o fio condutor da formação 

social brasileira” (BRAVO 1996). 

Portanto, esse período de quase vinte anos de ditadura militar no Brasil foi 

marcado pela ampliação do poder executivo, a extinção de oposição política, 

ausência de eleições diretas para presidência da República e para os estados, 

censura e forte repressão aos divergentes do regime. Neste período aconteceu um 

grande crescimento na economia, o chamado ‘milagre econômico’, baseado no 

arrocho salarial e na transnacionalização crescente da estrutura produtiva. O 

grande problema é que a economia crescia na mesma velocidade que a 

desigualdade social. Esse modelo de modernização “baseou‐se no incremento 

financeiro governamental com a infra‐estrutura econômica e forte redução nas 

políticas sociais. As reformas realizadas nesse sentido, além de favorecerem a 

acumulação capitalista, submeteram o Estado às regras do capital privado”. 

(ESCOREL 2008, p 385) 

Em 1966 todos os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) foram 

unificados no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), e seus trabalhadores 

segurados tiveram os benefícios padronizados. É importante sinalizar que nesse 

momento também acorre à ampliação para “os trabalhadores rurais, empregados 

domésticos e autônomos”. (VIANNA, 1998, p.142). Essas mudanças geraram a 

eliminação da participação dos trabalhadores, ficando todo o poder de decisão 

centralizado na União. A cobertura previdenciária foi ampliada para os acidentes de 

trabalho, autônomos, domésticas e trabalhadores rurais. Os que não foram 

inseridos formalmente no mercado de trabalho, não contribuíam para a previdência 

social e teriam que pertencer ao perfil dos programas oferecidos (tuberculose, 

materno infantil, hanseníase, etc.) em serviços filantrópicos.   
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A assistência médica previdenciária até 1964 era ofertada quase que na sua 

totalidade pelos IAPs. No início, os IAPs atendiam as necessidades de todos os 

beneficiários, mas com o passar do tempo essa demanda foi aumentando, e devido 

a falta de estrutura, os IAPs não conseguiram prestar assistência médica a todos 

os que tinham esse direito. Com a criação do INPS, foi priorizada a contratação de 

serviços de terceiros, pois o mesmo não tinha como atender a demanda da época.   

Na saúde pública há um declínio no atendimento médico e uma 

reestruturação na medicina previdenciária, graças à organização da prática médica 

voltada para o lucro. O governo através do INPS começa a comprar os serviços 

privados de saúde e com isso há uma forte tendência à corrupção. As empresas 

prestadoras de serviços inventavam pacientes ou procedimentos que não haviam 

sido realizados, e ainda priorizavam os serviços que pudessem gerar maior lucro, 

como os partos de cesarianos. 

Na mesma lógica, a outra prática adotada pela previdência social foi a dos 

convênios com empresas, chamadas medicina de grupos. De acordo com Escorel 

(2008) as empresas deixavam de contribuir com INPS e assumiam a gestão da 

assistência médica dos seus funcionários. Essa autonomia dos serviços também 

propiciava fraudes, visto que, quanto menos trabalhadores fossem atendidos, maior 

seria o lucro obtido pela empresa. Outro fator presente é que nos casos onde o 

paciente exigisse maiores cuidados e mais tempo de internação, a previdência 

social assumia os custos. Já os que não contribuíam para a previdência social para 

ter acesso à saúde deveriam pertencer ao “perfil dos programas (materno‐infantil, 

tuberculose, hanseníase, etc.), em serviços filantrópicos ou, para aqueles que 

pudessem pagar, em consultórios e clinicas privadas”. (ESCOREL 2008, p. 385) 

Em 1968, o Ministério da Saúde propôs o Plano Nacional de Saúde, a 

intenção era vender os hospitais governamentais à iniciativa privada, ficando ao 

Estado a atribuição de financiar os serviços privados que seriam custeados 

parcialmente pelos pacientes. O governo tentou experimentar em algumas cidades, 

tendo grande oposição, até mesmo de sua equipe técnica.  

A segunda metade da década de 1960 é marcada por conflitos, tensões e 

contradições, onde há um crescente avanço tecnológico, ao mesmo tempo em que 

aumentam as expressões da questão social, o Estado age com repressão e 

coerção em todas as áreas. A saúde pública tem avanço em sua medicina 
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previdenciária, mas os atendimentos médicos são direcionados para uma lógica 

privatista, através de medidas adotadas pelo Estado para legitimar o sistema 

capitalista e sua acumulação.  

No início década de 1960, nos Estados Unidos, surgia o modelo 

preventivista de atenção à saúde que pretendia transformar a prática médica 

através da prevenção, contudo não pretendia ir contra a lógica liberal posta na 

estrutura da atenção à saúde.  No Brasil, neste mesmo período, os departamentos 

de Medicina Preventiva criados pelo governo militar, desenvolvem experiências 

com aspectos similares da medicina preventiva e da medicina comunitária. As 

experiências contaram com apoio de entidades internacionais como a Fundação 

Ford, Fundação Kellogg e outras.  

Na década de 1970, a saúde coletiva no Brasil fortalecia suas bases teóricas 

com a produção e as defesas das teses que irão contemplar outra perspectiva. 

 
 
A teoria social da medicina adotou como conceitos básicos a 
determinação social da doença, a historicidade do conceito saúde-
doença, o processo de trabalho, o poder médico e a medicalização. 
Como conceitos estratégicos, a abordagem médico-social adotaria 
a prática política e a consciência sanitária como parte da 
consciência social, visando, a partir dessa prática, a uma 
transformação social  (ESCOREL, 2008, p. 386). 
 

 
Em um momento repleto de demandas tanto no que diz respeito à ampliação 

e o fortalecimento da prática política, quanto na busca da produção de novos 

conhecimentos, segundo Escorel (2008), a universidade tomou o campo das 

políticas públicas como arena de atuação.  

Portanto, é na universidade que nasce o movimento sanitário que vai além 

de um busca por reforma setorial3, mas abarca questões de lutas mais amplas 

demandadas pela sociedade que vive tempos cinzentos do regime autoritário. 

Essas frentes estão primordialmente voltadas para redemocratização do país, 

fortalecimento das organizações sociais e a crise da saúde pública. 

Dessa forma, o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSN) ou 

                                                
3
           Paim (2007)  atenta para a existência de duas modalidades de reformas a saber: “Reformas 

que privilegiam no sistema de serviços de saúde (reforma do setor de saúde ) e aquelas outras que, 
reconhecendo o sistema de serviços como uma das respostas sociais, pretendem intervir de forma 
ampla nos atendimentos das necessidades de saúde, com vista a melhoria das condições de saúde 
e da qualidade de vida da população (reforma sanitária)”. (PAIM 2007, p.26) 
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Movimento Sanitário emerge da sociedade, representado por segmentos sociais 

sedentos por mudanças. Paim aponta que a Reforma Sanitária Brasileira está 

apoiada no 

 

(...) tripé formado pelo movimento popular de saúde, pelo movimento 
estudantil, por intermédio da Semana de Saúde Comunitária (Sesac) e do 
Encontro Científico dos Estudantes de Medicina (Ecem), e pela articulação 
de professores e pesquisadores de medicina social e saúde pública, além 
de profissionais da saúde em torno do Cebes, da Abrasco, Movimento de 
Renovação Médica (Reme) entre outros (ESCOREL, 1998; CORDEIRO, 
2004; FALEIROS et al., 2006 apud PAIM 2008, p.95). 

 
 

O movimento de reforma sanitária exerceu um papel fundamental na 

atuação política e cultural, pois esteve inserido em todos os espaços de discussão 

e propondo um novo projeto no qual se defende à saúde com direito universal. 

Conforme destaca Paim, 

 
(...) o SUS é uma conquista histórica do povo, podendo ser considerado a 
maior política pública gerada da sociedade e que chegou ao Estado por 
meio dos poderes Legislativo, Executivo e, progressivamente, Judiciário. 
(PAIM, 2008, p. 96) 
 
 

As políticas sociais melhoram as condições de vida e de trabalho da classe 

trabalhadora. “O Projeto de Reforma Sanitária tem como base o Estado 

democrático de direito, responsável pelas políticas sociais e, consequentemente, 

pela saúde.” (CFESS, 2010, p.19). Seu principal objetivo é a garantia dos direitos 

sociais. 

Vianna (1998) aponta que com a transição do autoritarismo para uma Nova 

República, se instaura um sentimento otimista em relação ao MRS que vinha 

construindo um projeto de um sistema universal e gratuito. Em 1986 acontece a VIII 

Conferência Nacional de Saúde que traz importantes propostas – “Saúde como 

Direito”, “Reformulação do Sistema Nacional de Saúde”. Como proposta da 

Conferência é formado a Comissão Nacional de Reforma Sanitária. Em 1987 

começa a vigorar através do decreto 94.657/87, no qual há em seu bojo inúmeras 

propostas oriundas da VIII Conferência Nacional de Saúde, dentre elas, destacam-

se.  

 
O acesso se torna universal, desaparecem as distinções entre segurados 
e não segurados da Previdência em relação ao atendimento médico, e se 
passa, em princípio a privilegiar a rede pública – que agora integra os 
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serviços da União, dos Estados e dos Municípios – e o concurso das 
formas não lucrativas da oferta privada. (VIANNA, 1998, p.151) 

 
 

Em 05 de outubro de 1988 é promulgada a Constituição que, enfim, engloba 

as demandas amplamente discutidas pelos movimentos sociais da época.  Dessa 

forma, a Constituição de 1988 torna-se “uma importante conquista cidadã” (Idem. p. 

151). Assim em seu artigo 196, Constituição Federal de 1988 declara que: 

 
 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL,1988, art. 196). 
 

 
E ainda estabelece a saúde como sendo um dos componentes que forma o 

tripé da seguridade social presente no art.194:  

 
 
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social (BRASIL, 
1988, art. 194). 
 

 

 Vianna tece severas críticas a respeito da forma com que vem se 

materializando na prática os preceitos constitucionais no que tange a saúde 

pública. “O Sistema Único de Saúde, teoricamente universal, é seletivo na prática.” 

(VIANNA, 1998. P. 152) 

A partir de 1990, com as políticas neoliberais, ocorreu o processo de 

mercantilização da saúde, através da Reforma do Estado, que tinha como objetivo 

principal as privatizações das estatais e na previdência social. Conforme Berhing,  

a consequência desse processo é um retrocesso nas conquistas legitimadas na 

Constituição de 1988. Portanto a autora argumenta que não passa de uma “contra-

reforma”24 do Estado, pois na prática o programa de Reforma do Estado se 

constitui somente em elementos fiscais.  A preocupação com a proteção social nos 

discurso dá o embasamento legal aos planos e emendas constitucionais, que por 

sua vez contribuem meramente para fazer com que as reformas sejam aceitáveis à 

                                                
4.
         Termo utilizado por Behring para contestar as reformas instauradas na década de 90, que ao 

invés de garantir as conquistas da Constituição de 1988, representaram um retrocesso, 
configurando - se como contra - reforma, ao invés de seguirem pela da via reformista social – 
democrata (BOSCHETTI E BEHRING, 2003, p. 16). 
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sociedade.  

A Contra-Reforma do Estado teve consequências na saúde, ficando sob 

responsabilidade do Estado o atendimento básico e o atendimento especializado 

para organizações sociais com programas focais. O SUS fica sendo para beneficiar 

somente os pobres, e os sistemas privados de saúde, para atender a população 

que pode pagar.  

Devido às desigualdades encontradas no acesso aos serviços de saúde, a 

política de saúde encontra inúmeras dificuldades. Portanto, é possível afirmar que 

o SUS com duas décadas de existência, está longe de efetivar seus objetivos, 

princípios e diretrizes. Mas a proposta base de seus princípios que é o de oferecer 

a saúde como um direto de todos os cidadãos e dever do Estado parece cada vez 

mais distantes na contemporaneidade.  

Pelo contrario, o que está cada vez mais consolidado ideologicamente é seu 

caráter de seleção, ficando o atendimento do SUS restrito aos mais pobres dos 

mais pobres da população. Com isso, o Projeto da Reforma Sanitária, que traz no 

seu interior uma proposta de democratização do acesso aos serviços de saúde e 

tem a perspectiva do Estado como provedor das políticas sociais vem perdendo 

para o Projeto Privatista que tem como fundamento a políticas de ajustes 

neoliberais, que visam conter os gastos públicos destinados às políticas sociais. 

Dessa forma, nesse projeto, a tarefa do Estado “consiste em garantir um mínimo 

aos que não podem pagar” (BRAVO; MATOS 2019. p.203), com isso o setor 

privado atende prontamente a lacuna deixada pelo Estado, atendendo aos que 

podem pagar pelos serviços de saúde. 

Menicucci apresenta as duas lógicas da seguinte forma: 

 

a lógica da assistência como um direito de cidadania, que traz implícitas 
as ideias de universalidade e igualdade; e a lógica da assistência como 
um bem oferecido e adquirido em um mercado que, por sua vez, remete à 
diferenciação por segmentos e produtos, definida a partir do poder de 
compra ou de condições privilegiadas de acesso ao consumo de serviços 
de saúde (MENICUCCI, 2003, p. 20). 
 
 

 Ao analisar a realidade, hoje não se podem deslocar os determinantes 

históricos envolvidos neste processo, pois somos frutos do nosso passado e da 

nossa história. Assim a política pública de saúde também sofreu as influências de 

todo o contexto político-social pelo qual o Brasil passou ao longo do tempo. A 
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política de saúde está relacionada com a construção sócio-econômica e política da 

sociedade brasileira que obedeceu ao avanço do capitalismo, tendo sofrido forte 

determinação do capitalismo a nível internacional.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) se regulamenta em 1990 pela Lei 

Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080 - e traz o Projeto da Reforma Sanitária, que 

assegura à população o direito a saúde.  

 Os princípios e diretrizes que consagram o SUS, ou seja, apontados como 

pilares de sustentação de sua proposta são: A Universalidade, a Equidade e a 

Integralidade.  

A universalidade como direito de todos, como prescrita na constituição de 

1988 ainda não é uma realidade, pois vem esbarrando com a perspectiva 

neoliberal introduzida no Brasil a partir da década de 1990. Portanto o princípio da 

universalidade ainda encontra-se no plano dos ideais.  

A equidade, como princípio vem reafirmar a necessidade da redução dos 

índices de desigualdades sociais e regionais, mas considerando que no Brasil 

esses índices são de grande porte, ou seja, nem todos vivem de forma igual, 

possuindo necessidades distintas. Portanto, parte da perspectiva de tratar de forma 

diferente aqueles que são diferentes, dando uma atenção àquelas que necessitam. 

 E por fim, a integralidade, considerando todas as questões que perpassam 

as necessidades dos sujeitos, portanto ser saudável é estar bem fisicamente, 

psicologicamente e socialmente, senso assim o atendimento não deve ser pautado 

apenas na cura da doença, visto que a prevenção é um instrumento essencial para 

a diminuição dos riscos. 

 

1.2  A saúde sexual e a saúde reprodutiva no Brasil: uma questão de 

direitos. 

 

Neste item serão expostos três subtemas que nortearão as análises. O 

primeiro versa sobre o engajamento do movimento de mulheres e suas 

reivindicações por uma política de saúde integral. Como resposta, o Estado cria o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). No item seguinte, 

traremos a definição sobre saúde sexual e reprodutiva, construída coletivamente 

nos espaços de discussão, como por exemplo, nas Conferências do Cairo e 
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Pequim. O último item contempla as políticas de saúde do adolescente, retratando 

o contexto posto pela sociedade capitalista e os desafios de enfrentamento. 

 

1.2.1 A Política de saúde da mulher como bandeira de luta. 

 

Assim como todas as conquistas referentes à política de saúde do século XX 

mencionadas acima, as políticas voltadas para saúde da mulher, também iniciadas 

no mesmo século, se deram através de muitas lutas. Os movimentos de mulheres 

revindicavam o direito sexual e reprodutivo de forma plena, “como indivíduo e 

sujeito de direitos e percebida como uma totalidade, e não reduzida a um corpo 

reprodutivo”. (D'OLIVEIRA 1999, p. 108) 

O movimento feminista surgiu nos anos 1970 nos Estados Unidos e 

rapidamente se estendeu para a Europa, a América Latina e o Caribe. Os grupos 

tinham primordialmente como pauta de atuação a denúncia de uma série de 

questões no campo da saúde. 

No Brasil, o movimento feminista também surge na década de 1970. A 

realização do I Encontro Nacional de Saúde da Mulher, em 1984, (AQUINO, 2006 

p.78) torna-se um momento histórico para o movimento. Esse evento, contou com 

a presença de grupos de mulheres de todo país, que culminou com a elaboração 

do primeiro documento público — a Carta de Itapecerica — contendo uma série de 

denúncias e reivindicações das mulheres para a saúde, dentre as condições 

precárias de saúde que as mulheres enfrentavam no país, e reivindicava uma 

política de saúde integral que abrangesse todos os períodos de vida da mulher. 

No contexto histórico da década de 1970, auge do período autoritário, existia 

uma ideia de sub-raça brasileira relacionada diretamente com os pobres e suas 

inúmeras famílias. Na concepção dos militares essa sub-raça traria sérios prejuízos 

para o desenvolvimento econômico e segurança nacional, dessa forma, os militares 

trabalharam oficiosamente em projetos, que previam a esterilização em mulheres 

pobres. É importante lembrar que essa ação racista não foi legalizada, “mas esteve 

presente em práticas e políticas discriminatórias.” (VENTURA, 2004, p.15). 

Na década seguinte eclodia no país a luta pelo fim do regime ditatorial e as 

denúncias de esterilização e desrespeito a condição humana da mulher foi incluída 

à enorme lista reivindicatória. Nesse mesmo período, o movimento de reforma 

sanitária brasileiro inicia-se contribuindo para a transformação do padrão de 
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intervenção da saúde reprodutiva. Dessa forma foi incorporado um novo discurso à 

saúde reprodutiva, “baseado nos princípios do direito à saúde e na autonomia das 

mulheres e dos casais na definição dos intervalos de nascimento e número de 

filhos”  (VENTURA, 2004, p.15). 

D’Oliveira aponta que há uma tensão entre as fontes do movimento feminista 

e da Reforma Sanitária, pois as mulheres revindicavam acesso ampliado dos 

serviços de qualidade e novas relações de poder, já a Reforma Sanitária previa 

acesso ampliado da racionalização dos procedimentos médico sanitário, o que 

resultaria na priorização das escolhas baseadas, sobretudo no saber médico. 

Contudo, mesmo com lógicas diversas havia em comum “o estímulo à ampliação 

da cobertura assistencial”. (D’OLIVEIRA, 1999, p.108)  

No início da década de 1980, em resposta aos anseios evidenciados pelos 

movimentos de mulheres e movimento sanitarista, foi criado o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), tornando-se um divisor de águas 

na abordagem da saúde reprodutiva no Brasil, pois até então a saúde da mulher 

limitava-se ao ciclo gravídico-puerperal5. É importante ressaltar que as bases 

programáticas do PAISM foram elaboradas em 1983 por um grupo que reunia 

feministas, sanitaristas, pesquisadores, e representantes do Ministério da Saúde. 

Assim, pela primeira vez, as próprias mulheres organizadas foram protagonistas de 

um programa dirigido a elas, estando presente em todo processo, desde o 

planejamento, implantação e fiscalização.  

Considerando o contexto em que o PAISM foi criado, houve muita 

desconfiança entre alguns setores da sociedade. As reações contrárias estavam, 

na sua maioria, ligadas a suspeita de que o programa tivesse fins de controle da 

natalidade populacional. Outro fator muito discutido foi à concepção de “integral” 

apontada, até mesmo, pelos que não eram contrários ao programa, visto que 

segmentava a política deixando o homem a margem de um programa de caráter 

integral e universal de saúde reprodutiva, dessa forma reforçando o papel da 

mulher como a única responsável pela reprodução.  

Outra ideia debatida entre os movimentos de mulheres e a equipe de 

formulação do PAISM foi a necessidade de mudança em torno do atendimento 

                                                
5.               

O ciclo gravídico-puerperal é um período que envolve transformações profundas para a 

mulher nos aspectos físicos, psíquicos e sociais. Gravidez/Parto.  
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médico a mulher, pois este era insuficiente uma vez que se tratava apenas do 

cuidado com os órgãos reprodutores, e a demanda era a de que o atendimento 

integral se refletisse em uma política que abarcasse um contexto mais amplo da 

vida, tais como, social, psicológico e emocional das mulheres atendidas pelo 

programa. 

Diante do exposto, é possível afirmar que o PAISM constituiu-se em uma 

política inovadora e afinada com o conceito saúde como um direito humano 

fundamental, tendo uma grande importância social, pois reuniu a sociedade em 

torno de debates sobre a saúde reprodutiva no Brasil, incorporou em seu conteúdo 

os princípios de integralidade e universalidade da atenção à saúde e fortaleceu a 

prática democrática, tão ansiada pela sociedade brasileira naquele momento 

histórico. Mas, embora sua estrutura apontasse avanços relevantes, sua execução 

efetiva não aconteceu em todo território brasileiro. Segundo Osis, dados indicaram 

lentidão, falta de sintonia entre a discussão, planejamento e ação prática, o que 

demonstrou a falta de compromisso político com a efetivação do programa. (OSIS, 

1998) 

Contudo, sabemos que o programa não deve ser analisado de forma 

isolada, pois faz parte de uma lista interminável de caso de insucesso do sistema 

público de saúde brasileiro, questão que vem sendo muito debatida na atualidade.  

 

2.2 - O conceito dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. 

 

Neste trabalho abordaremos, assim como Ventura (2004), o termo “direito 

sexual” em conjunto com “direito reprodutivo”, visto ser a forma como ainda são 

identificados pela maioria dos autores. Por outro lado, Ventura destaca que os 

direitos sexuais se distinguem conceitualmente dos direitos reprodutivos.  

É importante lembrar que a atividade sexual pode ser feita sem fim de 

reprodução. E hoje com o avanço da tecnologia de fertilização a reprodução pode 

não envolver a atividade sexual.  

Na contemporaneidade a conceituação dos direitos reprodutivos contempla 

os direitos sociais e individuais, a fim de garantir o desempenho pleno da 

sexualidade e reprodução. Dessa forma, os direitos reprodutivos deixam de ser 

uma mera questão de reprodução, tornado-se mais amplo socialmente.  
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A reprodução antes consistia, unicamente, no cuidado com o grupo materno-

infantil. O objetivo dos programas de saúde materno-infantil era de cuidar dos 

corpos das mulheres-mães, para assegurar que eles fossem adequados às 

necessidades da reprodução social (OSIS, 1994). Hoje caminha na perspectiva de 

igualdade e de equidade nas relações sociais e individuais e uma maior atuação do 

Estado na busca pela garantia desses direitos.  Dessa forma, “os direitos 

reprodutivos são constituídos por certos direitos humanos fundamentais 

reconhecidos nas leis internacionais e nacionais.” (VENTURA 2004 p.11). Além das 

leis, há também outros instrumentos que visam fortalecer os direitos e obrigações 

entre os cidadãos e o Estado nas relações sociais. 

O conceito sobre saúde reprodutiva vem sendo construído coletivamente 

através de encontros internacionais, com destaque para a Conferência da 

População e Desenvolvimento do Cairo, em 1994 e reafirmada posteriormente na 

IV Conferência Mundial da Mulher em Pequim, 1995. As conferências resultaram 

na elaboração da conceituação dos direitos reprodutivos, utilizados na atualidade, e 

na instituição de novos moldes de intervenção na saúde reprodutiva, tendo em 

vista o comprometimento com os princípios dos direitos humanos, que tem como 

principal característica a universalidade e a indivisibilidade6. 

O conceito de saúde reprodutiva adotado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), e sustentada pelas conferências internacionais do Cairo, em 1994 e 

de Pequim, 1995, define que:  

 
 
A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social em todas as matérias concernentes ao sistema 
reprodutivo, suas funções e processos, e não à simples ausência 
de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por 
conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e 
satisfatória, tendo a capacidade de reproduzir e a liberdade de 
decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo. Está implícito 
nesta última condição o direito de homens e mulheres de serem 
informados e de terem acesso aos métodos eficientes, seguros, 
aceitáveis e financeiramente compatíveis de planejamento familiar, 
assim como a outros métodos de regulação da fecundidade a sua 
escolha e que não contrariem a lei, bem como o direito de acesso a 

                                                
6
      Conforme Correa, Alves, Jannuzzi (2006), entre os legados da Conferência de Viena a 

indivisibilidade dos direitos humanos (superação da dicotomia entre direitos civis, políticos e direitos 
econômicos e sociais), da própria legitimação da idéia de direitos humanos das mulheres, assim 
como reconhecer a existência do abuso de direitos humanos na esfera privada, como é o caso da 
violência doméstica e sexual e o estupro sistemático em situação de conflito. 
 



18 

 

serviços apropriados de saúde que propiciem às mulheres as 
condições de passar com segurança pela gestação e parto, 
proporcionando aos casais uma chance melhor de ter um filho 
sadio (Relatório do Cairo, 1994, p. 62). 
 

 
A conceituação dos direitos sexuais de maneira independente dos direitos 

reprodutivos ainda é um desafio, visto que a temática esbarra com questões 

culturais presente na sociedade. Dessa forma, 

 
o conceito de direitos reprodutivos, apesar das oposições 
existentes, encontra-se legitimado. Já o conceito de direitos 
sexuais, que nos documentos internacionais está incluído nos 
direitos reprodutivos, ainda não tem reconhecimento na extensão 
ideal, em função das dificuldades da sociedade em compartilhar 
moralidades diferentes no exercício da sexualidade humana. 
(VENTURA 2004 p.19). 
 
 

Nossa sociedade ainda possui traços de uma moral conservadora, baseada 

em preceitos religiosos que define a heterossexualidade como forma “natural” nas 

relações sexuais, sendo a única que deveria ser aceita. Com isso o modelo sexo 

para procriação ainda tem uma forte influência na moral da sociedade 

contemporânea. Tentar romper com esse modelo de sexualidade "natural" tem sido 

uma bandeira tanto do movimento feminista quanto dos movimentos gay e lésbico. 

(ÁVILA, 2003) 

Com isso, podemos dizer que a definição dos direitos reprodutivos é muito 

recente, e que a definição dos direitos sexuais é um desafio posto na sociedade 

contemporânea e que sua inserção aos direitos sociais de forma independente 

ainda segue na pauta de longos debates.  

 

2.3- A saúde reprodutiva na adolescência. 

 
A adolescência é uma fase de desenvolvimento físico e psicológico do ser 

humano que representa a transição entre a infância e a vida adulta. Para o 

Ministério da Saúde ela se encontra entre os 10 e 19 anos (seguindo a idade 

adotada pela OMS). Nesta fase, o adolescente se depara com diversas questões 

sobre a vida e a sociedade, referentes à puberdade, à sexualidade, projetos de 

vida, condutas de riscos, vulnerabilidade social, dentre outras; o que demonstra 
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uma maior necessidade de acesso aos serviços públicos fundamentais para seu 

pleno desenvolvimento e a garantia de seus direitos. Para isso eles “precisam ser 

vistos de modo concreto como cidadãos, capazes de posicionamento nos diversos 

níveis do cotidiano em que estão imersos” (BRASIL, 2010, p. 52). Esta fase é 

permeada por diversos: 

 
(...) conflitos, questionamentos, curiosidades e percepções, relativos à 
identidade sexual, responsabilidade social (profissão, caráter), 
relacionamentos afetivos, reprodução humana, bem como os tabus, mitos 
e questões de gênero relacionadas à sexualidade (MARTINS; 
ALENCASTRO; MATOS; ALMEIDA; SOUZA; NASCIMENTO, 2012, p. 26). 
 

 

Alguns comportamentos na adolescência podem provocar riscos à saúde e 

desenvolvimento dos mesmos, como o alto consumo de álcool e de outras drogas 

entre jovens. Segundo as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, as 

bebidas alcoólicas representam um índice ainda maior, onde 35% dos 

adolescentes menores de 18 anos fazem uso ao menos uma vez por ano e 24% 

pelo menos uma vez ao mês (BRASIL, 2010). Além disso, outros fatores externos 

contribuem para vulnerabilidade deste público. 

A principal causa de morte de adolescentes no Brasil, entre 15 a 19 anos, 

está relacionada à agressão, o que corresponde a 58,7%, seguidas de lesões 

autoprovocadas, afogamentos e submersões. Entre 1996 e 2006, os homicídios na 

população com idade de 15 a 24 anos subiram de 13.186 para 17.312, um 

aumento de 31,3%. Entre os adolescentes de 10 a 14 anos, as principais causa de 

mortes externas se referem aos acidentes de transporte, correspondendo a 35,9%, 

seguida de agressões com 22,4%, afogamentos e submersões com 21,8% e as 

lesões autoprovocadas com 4,8% (idem). 

Com relação aos riscos em saúde, um dado alarmante demonstra que, de 

um total de 24.603 casos de HIV/AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) 

diagnosticado de 2000 a 2006, 19.793 se encontram no grupo etário de 13 a 24 

anos, o que representa 80% desses casos. Quanto ao prognóstico de HPV (vírus 

do papiloma humano) em adolescentes, uma pesquisa “revelou que após o início 

da atividade sexual 36,5% das adolescentes [...] apresentaram alterações 
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citológicas por HPV”, e 24,1% apresentaram “lesões cervicais no primeiro ano de 

atividade sexual” (BRASIL, 2010, p. 36). 

Quanto à gravidez na adolescência, observa-se que esta vem diminuindo 

nos últimos anos. Em 2007, para cada mil adolescentes, 78 tiveram filhos, o que 

em 1990 representava um total de 98 (idem). Entretanto, ainda há muitos desafios 

para garantia do acesso a informação sobre os direitos sexuais e reprodutivos e 

aos métodos contraceptivos ao público adolescente.  

Os direitos sexuais e direitos reprodutivos são definidos, segundo a 

Conferência Internacional da Mulher, realizados em Pequim na China (1995), 

como: 

 

Os direitos humanos das mulheres incluem seu direito de controle e 
decisão, de forma livre e responsável, sobre questões relacionadas à 
sexualidade, incluindo-se a saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, 
discriminação e violência. A igualdade entre mulheres e homens no que 
diz respeito à relação sexual e reprodutiva, incluindo-se o respeito à 
integridade, requer respeito mútuo, consentimento e divisão de 
responsabilidades pelos comportamentos sexuais e suas consequências. 
(PLATAFORMA DE AÇÂO § 96) 

 

Apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069, de 

1990), não prever diretamente o acesso à saúde sexual e reprodutiva, este direito 

não pode ser negado ao público adolescente, visto ser um direito de caráter 

universal.  Dessa forma, alguns documentos do Ministério da Saúde foram 

lançados, posterior ao ECA, com o objetivo de orientar a implementação deste 

direito nas unidades de saúde coletiva das diferentes esferas da política pública 

(federal, estadual e municipal). Além disso, esse material é um instrumento teórico-

político, normativo e programático referente à implementação da Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens.  

A garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos à população 

adolescente é entendida no “Marco Teórico e Referencial: Saúde Sexual e Saúde 

Reprodutiva de Adolescentes e Jovens” (BRASIL, 2006) como uma questão de 

direitos humanos. Segundo este documento,  

 
 
A promoção dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos envolve 
a promoção do bem-estar de adolescentes e jovens, o estímulo à 
educação, inclusive como condição para a saúde sexual e 
reprodutiva; o envolvimento de jovens no planejamento, na 
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implementação e na avaliação das atividades que a eles se 
destinam, com destaque para a educação, a saúde sexual e a 
saúde reprodutiva (idem, p.7-8). 

De acordo com o Marco teórico e referencial (ibidem, p.9), é papel do Estado 

à promoção e o desenvolvimento de políticas públicas que visem proporcionar as 

condições necessárias para garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes e 

jovens, como previstos nas legislações pertinentes, buscando o exercício de sua 

autonomia como sujeitos capazes de fazer escolhas e se responsabilizar por elas. 

Dessa forma, a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos deve ser 

uma prioridade do governo brasileiro na formulação e implementação de políticas 

de saúde para este público. 

O maior desafio para efetivação destes direitos em âmbito nacional se refere 

a “implementar ações de saúde que atendam às especificidades desta população, 

de modo integral, e respondendo às demandas colocadas pelas condições 

decorrentes das distintas situações de vida dos adolescentes e jovens” (BRASIL, 

2006, p.9). 

O acesso à saúde sexual e à saúde reprodutiva para o público adolescente 

deve ser a base para garantia do direito à saúde integral e aos demais direitos 

necessários ao seu desenvolvimento. Isso demonstra que a política pública de 

saúde coletiva deve ter como prioridade a construção de espaços especializados 

no atendimento ao adolescente, respeitando suas especificidades e legislações. 

Portanto, o que foi exposto aqui neste capítulo traça o panorama da Política 

de Saúde no Brasil, com recorte para Política voltada para saúde da mulher, que 

visa demonstrar a trajetória de lutas em torno de revindicações legítimas nas 

questões relacionadas à “saúde sexual e saúde reprodutiva” que durante um longo 

período foi invisível em escala mundial. Dessa forma, sinalizar os significativos 

avanços nesse campo, assim como reconhecer que ainda há limites para a sua 

materialização.  
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2. QUESTÕES DE GÊNERO QUE PERPASSAM A SEXUALIDADE DO 
ADOLESCENTE. 

 

Neste capítulo, abordaremos o conceito de gênero, trazendo um pouco da 

história do movimento feminista contemporâneo e contribuições de autores, como 

Saffioti, Louro, Sarti e  Bruschini.  A fim de elucidar essa concepção, buscaremos 

recuperar o processo de luta política para compreendermos melhor este conceito. 

Dentro da dinâmica do movimento feminista, traremos as particularidades 

encontradas no movimento brasileiro, denominado “movimento de mulheres”. 

Também será tratado o conceito de família, desconstruindo sua concepção 

naturalizada, a fim de demonstrar que o mesmo é uma construção social que se 

modifica conforme as dinâmicas apresentadas em cada momento histórico. 

Reforçando essa concepção traremos reflexões das relações de 

gênero/patriarcado que se apresentam enraizadas na sociedade contemporânea, 

mas que se revestem de novas roupagens a cada ciclo.  

 

2.1 Movimento feminista e o debate de gênero. 

 

Foi de suma importância apresentar o movimento feminista, pois foi a partir 

dos questionamentos trazidos à tona por ele, que as demandas relacionadas ao 

universo feminino entraram em evidência, ou seja, a mulher ganha visibilidade 

social, com isso força para revindicar igualdade e respeito.  

Sabemos que muito se avançou em relação às conquistas feministas, mas 

ainda há um longo caminho a ser percorrido na luta por melhores condições sociais 

para a mulher, pois apesar de termos instrumentos legais para “garantir”7 a 

igualdade entre os sexos, o mesmo ainda não acontece nas atitudes do cotidiano 

que se apresentam repletas de preconceitos contra as mulheres, onde sua imagem 

é carregada de estereótipos negativos como: objeto sexual, menos capaz 

                                                
7
       A legislação é responsável por regular as relações, as instituições e os processos sociais. 

Por meio dela são assegurados direitos individuais e coletivos perante o Estado, aos demais 
indivíduos e instituições. Porém, a legislação, seja constitucional ou infraconstitucional, não é capaz 
de sozinha mudar o cenário de desigualdade e discriminação, mas constitui o marco inicial para as 
estratégias políticas de enfrentamento e superação das desigualdades de gênero, por meio da 
materialização ou concretização desses direitos. (BARRETO 2010) 
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intelectualmente, com menores salários, cargos menos expressivos e etc. Resgatar 

a história de luta feminista comprova o movimento mutável, pois ao desconstruir a 

naturalização subscrita aos desígnios sociais atribuídos ao homem e a mulher em 

sociedade é possível enxergar possibilidades de mudanças graduais e efetivas.  

No decorrer da história há vários episódios de manifestação (individual e 

coletiva) de oposição às opressões vivenciadas pelas mulheres. Na virada do 

século XIX a luta toma formato amplo contra discriminação feminina em torno do 

sufragismo8, que ressoa por vários países (cada qual com suas características 

próprias). Esse movimento ficou caracterizado como a primeira manifestação do 

feminismo. Segundo Louro, as demandas mais imediatas estavam relacionadas à 

estruturação familiar, estudar e a inserção no mercado de trabalho. É importante 

destacar que os movimentos feministas da época estavam hegemonicamente 

“ligados ao interesse das mulheres brancas de classe média, e o alcance dessas 

metas (embora circunscrito a alguns países) foi seguido de uma certa acomodação 

no movimento”(LOURO 2003 p 15). 

No final da década de 1960 eclode o segundo momento do movimento 

feminista, nesta etapa há uma ampliação das reivindicações do movimento que 

busca “libertação das mulheres” 9 agora a luta era por igualdade sexual, pois as 

mulheres queriam mostrar que havia outras atividades de seu interesse, para além 

do cuidado com lar e filhos. É Importante destacar que neste período há em vários 

países uma efervescência de manifestações coletivas, envolvendo os estudantes, 

os negros, as mulheres e os jovens que protestam contra as bases conservadoras 

que excluem, padronizam e segregam os cidadãos. O Brasil não segue à contra 

corrente, pois vive o período cinza do regime ditatorial e também é palco de lutas 

de resistência, presente em vários segmentos da sociedade que contestam o 

arbitrário. Nesse período há muitos debates entre as militantes do movimento 

feminista, seus estudiosos e os críticos ao movimento feminista. É neste contexto 

que “será engendrado e problematizado o conceito de gênero”. (LOURO, 2003, p. 

15).  

                                                
8             Segundo Lopes (2003), ‘sufragismo’ é o movimento voltado para estender o direito do voto 
às mulheres. 
9        De acordo com o dicionário do pensamento social do século XX (1993), o Movimento de 
libertação das mulheres (segunda onda) foi composto por uma corrente mais radical e 
revolucionária. Portanto, sua perspectiva de mudanças sociais foi igualmente revolucionaria de 
caráter mais critico. O aborto voluntário na pauta de luta da segunda onda foi tão importante quanto 
o sulfragismo da primeira onda. É importante destacar que o “Movimento de Libertação das 
Mulheres” foi mais consistente na Europa.   
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Segundo Sarti, o movimento feminista brasileiro, apesar da influência dos 

movimentos feministas europeus e norte-americanos, inaugura sua luta na década 

de 1970 dando principal ênfase à oposição ao regime político autoritário instaurado 

em 1964. Nos grupos feministas brasileiros, na sua maioria, havia muita influência 

da teoria marxista “clandestinas à época, e fortemente comprometida com a 

oposição à ditadura militar, o que imprimiu ao movimento características próprias” 

(SARTI, 2004, p. 36). 

Conforme argumenta Sarti, sabe-se que há uma pluralidade nas bandeiras 

do movimento, mas em relação ao Brasil há características marcantes com a 

entrada das mulheres na luta armada e na clandestinidade. Esse envolvimento 

quebrou paradigmas naquela época pelo fato das mulheres estarem 

desempenhando papeis até então atribuídos apenas aos homens. Dessa forma, 

assumindo “um comportamento sexual que punha em questão a virgindade e a 

instituição do casamento, ‘comportando-se como homens’”. (SARTI, 2004, p. 37) 

Durante a fase mais amena do regime militar (distensão lenta e gradual), as 

militantes somaram a experiência dos períodos mais difíceis ao momento no qual 

havia uma modernização, com isso algumas oportunidades no mercado de trabalho 

e no sistema educacional, ainda pouco propício às mulheres. De acordo com Sarti, 

a modernização e o movimento cultural que eclode em 1968, apontam 

comportamentos sexuais mais livres, os anticoncepcionais e o acesso as 

psicanálise e terapias psicológicas, teve um impacto decisivo no que concerne o 

mundo privado. Esse cenário de mudanças influenciou profundamente as 

características de relações familiares até então definidas como naturais, 

principalmente ao caráter autoritário presente no patriarcado. Outro fator importante 

para dar visibilidade as questões referentes à mulher foi o ‘Ano Internacional da 

Mulher, 1975, oficialmente declarado pela ONU’. 

Com reconhecimento da Organização das Nações Unidas – (ONU) sobre a 

necessidade de dar visibilidade as questões referentes à mulher surgiu à 

oportunidade do movimento feminista no Brasil, denominado ‘movimento de 

mulheres’, atuar de forma aberta com possibilidades reais de atuação, pois até 

então se apresentava na clandestinidade correndo riscos e se limitando a 

pequenos grupos.  

O movimento de mulheres brasileiras surgiu da classe média no meio 

acadêmico. Com a abertura passou a contar com mulheres que atuavam em 
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comunidades através de associação de moradores, com intuito de reivindicar 

melhorias estruturais do Estado. Portanto, esse fato corresponde a mais uma das 

particularidades do movimento de feminista brasileiro.  

Ao evidenciar a importância do movimento de mulheres no Brasil não seria 

completo sem enfatizar a importância da atuação das mulheres negras, pois estas 

desempenharam igualmente um papel ativo nas lutas populares. Na década de 

1970, o movimento negro juntamente com outros movimentos sociais retornam ao 

cenário político nacional. Esta retomada foi uma resposta aos inúmeros atos de 

violência racial que aconteceram no Brasil durante o regime militar. Nesse contexto, 

foi criado, em 1978, por ativistas negros, o Movimento Unificado Contra a 

Discriminação Racial (MUCDR), nessa ocasião a palavra “negro” foi inserida pela 

primeira vez na Assembleia Nacional de Organização e Estruturação. No primeiro 

congresso deste movimento, em 1979, o nome foi simplificado para Movimento 

Negro Unificado, pois o objetivo central era o combate à discriminação racial 

(DOMINGUES, 2009). 

Dentro do Movimento Negro Unificado (MNU) as questões referentes às 

mulheres negras foram colocadas em pauta nos centros de luta e tratadas nos 

documentos aprovados nos congressos. O MNU passou a reconhecer, no 

Programa de Ação de 1982, “que a mulher tinha problemas específicos” 

(DOMINGUES, 2009, p. 36). No entanto, na prática as demanda das mulheres 

negras não foram representada devidamente, ficando apenas no discurso. 

Assim, as mulheres começam a questionar o seu papel no movimento, pois 

mesmo com o “reconhecimento” dos problemas específicos (menores salários, 

trabalhos subalternizados, etc) as mulheres ainda tinham suas revindicações como 

secundárias, ou mesmo não consideradas. Dessa forma, perceberam que existia 

uma relação machista não só em relação aos homens brancos e negros, como 

também entre os homens companheiros do movimento negro. As mulheres negras 

engajadas no movimento compreendiam o racismo como um problema social que 

atingia mulheres e homens negros da mesma forma, entretanto perceberam que a 

condição de mulher e negra reunia outros elementos permeados de conflitos “como 

alternativa algumas delas, resolveram criar grupos próprios de mulheres negras. ’’ 

(DOMINGUES 2009, p. 39) 

Durante a década de 1980, o movimento de mulheres negras marcou 

presença em todos os espaços de problematização, tais como: fóruns, conferência, 
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congressos, pois havia uma emergência em unificar e criar uma identidade própria 

ao movimento de mulheres, no espaço público. Nesse sentido, o 1º Encontro 

Nacional de Mulheres Negras, em Valença, no estado do Rio de Janeiro, que 

aconteceu em 1988 contribuiu para elevar o movimento ao nível nacional. 

O MNU apresentou em seu programa demandas reais vivenciadas pelas 

mulheres negras no cotidiano, tais como o racismo, o machismo, os baixos salários 

em relação aos homens e até mesmo em relação às mulheres brancas, empregos 

subalternizados. Dessa forma, o programa foi o primeiro do movimento negro que 

alcançou as demandas específicas das mulheres negras. 

No Brasil do século XXI, a desigualdade racial e de gênero, ainda é um fator 

não superado. Apesar de existirem ações do Estado como a criação do “Conselho 

Nacional de Combate a Discriminação” Decreto 3952/2001 e “O Programa Nacional 

de Ações Afirmativas” Decreto 4.228 de 13 de maio de 2002. Apesar da 

emergência do debate que surge através dos movimentos sociais, as ações 

promovidas a fim de diminuir a lacuna estrutural de desigualdade econômica ainda 

estão permeadas de descompasso com a realidade cotidiana e as reais 

necessidades demandadas por esse segmento da sociedade. Dessa forma, a 

realidade vivenciada pela população negra no Brasil aponta a ineficiência das 

políticas públicas que são incapazes de garantir a igualdade para todos.  

Com isso, a herança de quatro séculos de escravidão vem se perpetuando 

na sociedade brasileira no formato de uma cultura racista, patriarcal e sexista. A 

consequência desta triste herança aparece de forma evidente nas estatísticas, 

demonstrando “a incapacidade do capitalismo em atender aos segmentos 

oprimidos da sociedade, levando negros e negras, cada vez mais, para a pobreza e 

a miséria”. (CFESS, 2011, p. 2). 

A sociedade contemporânea tem apresentado através de dados estatísticos 

muita desigualdade à população negra do Brasil. Dê acordo com  estudo realizado 

pelo Ministério da Justiça 

 
A taxa de mortalidade materna é três vezes maior entre as 
mulheres negras em relação às mulheres brancas. Assim, 43,2% 
das mulheres negras morrem de eclampsia, enquanto entre as 
mulheres brancas o percentual é de 13,14%. Em relação ao 
abortamento inseguro, 25,23% de mulheres negras morrem em 
decorrência deste, contra 7,62% das mulheres brancas. E as 
desigualdades permanecem em relação à hemorragia pós-parto, 
infecção puerperal, deslocamento prematuro de placenta e aborto. 
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Mortes perfeitamente evitáveis. (CFESS, 2011, p 2) 
 
 

 Esses dados representam apenas uma pouco das muitas lutas a serem 

travadas para garantia de um futuro sem exclusão. Ser mulher em uma sociedade 

patriarcal é um desafio constante, ser mulher e negra agrega ainda mais peso, pois 

carrega todos os estigmas do preconceito racial. 

Portanto o movimento feminista contemporâneo ressurge em um ambiente 

de descontentamento e reivindicações, um terreno fértil para a ampliação de suas 

ações, através de publicações em livros, revistas e jornais. É nesse momento que o 

debate nas universidades toma corpo. “Surgem o estudo da mulher”. (LOURO 2003 

p 16) 

O Movimento feminista permitiu a visibilidade das questões relacionadas às 

mulheres, que até então eram alvo de uma ideologia construída com intuito de 

moldar as mulheres às atribuições do universo privado, ou seja, lugar de mulher é 

no lar cuidando dos filhos.  Contudo, as mulheres de progressivamente foram 

ocupando a esfera pública. É importante salientar que as mulheres da classe 

trabalhadora e rural já exerciam a bastante tempo trabalhos fora da esfera privada 

(fábricas e lavoura). O processo de entrada das mulheres em outros setores foi 

aumentando gradualmente. 

 
 
Suas atividades, no entanto, eram quase sempre (como são ainda hoje, 
em boa parte) rigidamente controladas e dirigidas por homens e 
geralmente representadas como secundárias, "de apoio", de assessoria ou 
auxílio, muitas vezes ligadas à assistência, ao cuidado ou à educação 
(LOURO 2003 p.17). 
 
 

A partir do estudo feminista, todas as atividades pertencentes ao universo 

feminino começam a ser observadas, com a finalidade de dar voz a quem a tempos 

sofria a marginalização, simplesmente por ter nascido com o sexo feminino. 

Louro (2003) aponta que os primeiros estudos feministas tinham caráter 

descritivo das variadas condições de trabalho e de vida das mulheres. Várias áreas 

de conhecimento tais como: Literatura, Antropologia, Educação, Sociologia e etc. 

seguem tecendo questões como desigualdades sociais, econômicas, denunciando 

as opressões (na esfera púbica e privada), e de caráter jurídico e político.  Há 

presente nos relatos diversificados pontos de vista, “contam, criticam e, algumas 

vezes, celebram as "características" tidas como feminina” (Louro 2003 p. 18). 
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É importante salientar que, a luta feminista ao longo de sua trajetória 

enfrentou uma série de desafios por ser um assunto “novo” que se apresenta com 

intuito de desconstrução de uma realidade profundamente enraizada na sociedade. 

Portanto ser feminista era andar na contramão de uma sociedade que naturaliza os 

papeis definidos por sexo biológico. Louro (2003) destaca que alguns grupos de 

feminista irão se organizar em núcleos de estudos a fim de analisar a realidade 

feminina e acabam sendo e se marginalizando de uma discussão mais ampla do 

universo acadêmico. Dessa forma, as questões relacionadas ao estudo da mulher 

ficavam condicionadas à grupos reduzidos que se esbarravam com inúmeras 

propostas, tais como ‘integração do universo feminino ao conjunto social’, ou 

mesmo ‘subversão dos paradigmas teóricos vigentes e dessa forma, “enfrentam 

muitas dificuldades para se impor”. (LOURO 2003, p18).  

É importante destacar que, todo esforço travado pelas militantes e 

pesquisadoras do universo feminino havia claramente a finalidade de dar 

visibilidade e a devida importância das mulheres na sociedade, afastando-as da 

ideia de nascer para a vida privada e abrindo as portas da vida pública que até 

então era privilégio apenas do sexo masculino. Os estudos da mulher contribuíram 

de forma muito positiva, pois:  

 
 
levantaram informações, construíram estatísticas, apontaram lacunas em 
registros oficiais, vieses nos livros escolares, deram voz àquelas que eram 
silenciosas e silenciadas, focalizaram áreas, temas e problemas que não 
habitavam o espaço acadêmico, falaram do cotidiano, da família, da 
sexualidade, do doméstico, dos sentimentos. (LOURO 2003 p.19). 
 

Nos estudos da mulher, há claramente a falta de neutralidade, o que Louro 

destaca como um ponto positivo, pois há embutido um claro posicionamento de 

caráter político. “Assumia-se, com ousadia, que as questões eram interessadas, 

que elas tinham origem numa trajetória histórica específica que construiu o lugar 

social das mulheres e que o estudo de tais questões tinham (e tem) pretensões de 

mudança”. (LOURO 2003 p. 19) 

Progressivamente os estudos feministas deixam de ser descritivos e passam 

a ser explicados a partir de teorias. Alguns grupos se apropriarão da teorização 

marxista, outros da psicanálise e ainda há o “Feminismo Radical” 10. É importante 

                                                
10

     Segundo Louro (2003) o “feminismo radical” não admite atrelar os estudos aos quadros 

teóricos existentes, pois considera que são desenvolvidos sobre uma lógica androcêntrica. Dessa 
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destacar que há um ponto de convergência entre todas as teorizações 

apresentadas, o fato da existência da opressão feminina.  

Há também outra corrente que representa aqueles que justificam as 

desigualdades sociais entre os gêneros/sexo, apresentando as características 

biológicas como justificativa, isto é, homens e mulheres são biologicamente 

distintos e há uma relação complementar, onde cada um deve assumir seu papel 

na sociedade. O argumento da distinção biológica está presente tanto no senso 

comum, quanto na linguagem cientifica. Portanto, “a distinção sexual, serve para 

compreender — e justificar — a desigualdade social”. (LOURO 2003 p. 21).   

Com intuito de combater a teoria de “distinção sexual”, (onde os papeis 

sociais dos homens e das mulheres são atribuídos de forma natural) que vem se 

apresentando ao longo da história da sociedade de forma nociva, principalmente 

com relação à categoria mulher é que o movimento feminista vem travado suas 

batalhas, umas com mais sucesso que outras, as vezes com pensamentos 

equivocados, mas sempre imbuído na tentativa de eliminar a opressão vivida por 

mulheres, crianças, transexuais, homossexuais etc.  

 

2.2. Conceito de Gênero.  

 

Saffioti aponta que, curiosamente ao contrario do que se pensa, não foi uma 

mulher que criou o conceito de gênero. “O primeiro estudioso a mencionar e a 

conceituar gênero foi Robert Stoller em 1968.” (SAFFIOTI 2004, p.107). Mas os 

fundamentos do conceito só ganham amplitude a partir de 1975 com a obra de 

Gayle Rubin intitulado “O tráfico de mulheres: Notas sobre a ‘Economia Política’ do 

Sexo”. Outra obra importante foi o “Segundo sexo” de Simone de Beauvoir, em 

1949, que na década de 1960 dará novo fôlego ao movimento feminista, nela 

contém a emblemática frase “ninguém nasce mulher, mas se torna mulher”. Saffioti 

vai além, pois em sua opinião, Simone foi quem deu início aos estudos de gênero a 

partir da ideia contida na frase em questão, visto que nela: 

 
(...) reúne o único consenso que existe entre feministas a respeito 
de gênero. Todo mundo diz: gênero é uma construção social. 
Muitas vezes, porém, quem diz nem sabe o que isso significa; mas 
todo mundo está de acordo que o gênero não é biológico, que ele é 

                                                                                                                                                 
forma, optarão por produzir explicações e teorias propriamente feministas.  
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social. Esse é o único acordo; não existe consenso sobre mais 
nada; cada uma pensa o gênero de uma maneira diferente: umas 
são pós-modernas, outras são humanistas, outras partem da 
diferença sexual, outras são indiferentes à diferença sexual, enfim, 
há feminismos, teorias feministas e não “a teoria feminista”, não “o 
feminismo” no singular. A liberdade de pensar quando não se tem 
modelo – isso é o que acontece – é muito saudável; (SAFFIOTI,  
2000, p. 22, 23) 
 
 

É importante destacar que os fundamentos do conceito inaugurado por 

Simone é anterior à palavra “gênero”. Dessa forma, ao expor que ninguém nasce 

mulher se torna mulher e, da mesma forma, ninguém nasce homem, mas se torna 

homem, ou seja, ser mulher ou homem é uma questão de aprendizagem. Portanto, 

essa perspectiva afasta o essencialismo biológico que define papéis aos homens e 

às mulheres desde seu nascimento. (SAFFIOTI, 2004) 

Dessa forma, consideraremos gênero como uma categoria que diz respeito 

às diferenças sexuais socialmente construídas, o que não pode ser confundido com 

o termo sexo, que tem relação com as características fisiológicas, biológicas e 

reprodutoras. Mas é importante considerar sexo e gênero como uma unidade, pois 

“não existe uma sexualidade biológica independente do contexto social em que é 

exercida” (SAFFIOTI, 2004, p.109). 

 
O sexo biológico com o qual se nasce não determina, em si mesmo, o 
desenvolvimento posterior em relação a comportamentos, interesses, 
estilos de vida, tendências das mais diversas índoles, responsabilidades 
ou papéis a desempenhar, nem tampouco determina o sentimento ou a 
consequência de si mesmo/a, nem das características da personalidade, 
do ponto de vista afetivo, intelectual ou emocional, ou seja, psicológico 
(STREY, 1998, p.181). 
 

Seguindo a mesma linha, as “Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da 

Saúde”, considera que “Gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, 

baseado nas diferenças percebidas entre os sexos (...) compondo identidades, 

papéis, crenças e valores” (2010 p. 54). Nesta relação o masculino é associado à 

imagem do poder, e o feminino representa fraqueza, submissão e dependência. 

 

No sistema de valores que fundamenta a cultura sexista, o 
masculino representa a supremacia e o poder, enquanto o feminino 
é associado à fraqueza e dependência. Essa injustiça repercute 
tanto sobre as mulheres quanto sobre os homens. De acordo com a 
construção sociocultural dos gêneros que prevalece na tradição 
ocidental, a reprodução seria um assunto feminino, em decorrência 
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da natureza da mulher, e o campo da sexualidade seria 
essencialmente masculino, em decorrência da natureza do homem. 
(BRASIL 2010 p.54)  
 

Refletir sobre a opressão vivenciada pela mulher na sociedade capitalista, 

requer uma análise das relações de exploração que estão impressas no 

antagonismo existente entre as duas classes distintas (burguesa e trabalhadora).  A 

classe burguesa cada vez mais expande e renova suas formas de apropriação da 

riqueza socialmente produzida através da cruel exploração da classe trabalhadora. 

Essa lógica atravessa gerações por meio da opressão de negros, mulheres, 

homossexuais e etc., visto que estas minorias são submetidas a uma ideologia de 

inferioridade. 

Lisboa (2010) recorre a Bourdieu (1999) para expor a naturalidade presente 

nas relações de gênero, isto é, o processo está tão enraizado que não nos damos 

conta de que é uma construção social. E que a lógica de gênero tem funcionalidade 

aos objetivos do capital e se manifesta, tanto das estruturas sociais, quanto na 

subjetividade das estruturas mentais. E exemplifica utilizando a heterossexualidade 

como sendo a forma natural de relação e qualquer outra forma é vista como 

anormalidade pela sociedade. Isso explica o porquê “em nossa cultura, a 

homossexualidade é vista como ‘fora’ da lógica de gênero e tem um estatuto 

simbólico, moral, jurídico diferente da heterossexualidade, ou seja, está fora da ‘lei 

social’” (Lisboa 2010 p. 72) 

 

2.3 Gênero e patriarcado 

 
Ao abordar a temático patriarcado se faz necessário uma breve 

apresentação de como ele se apresenta no bojo da família no inicio do século XX 

com o advento da industrialização.  Dessa forma, será possível compreender que o 

patriarcado se reconfigurou e se expandiu, saindo da esfera privada e compondo 

todos os aspectos da vida social na atualidade. 

No século XIX os papéis eram claramente definidos entre os membros da 

família, tendo a mulher suas tarefas próprias da esfera doméstica (privada) e aos 

homens eram atribuídos às tarefas nos espaços públicos. Contudo, ambos se 

complementavam no desenvolvimento material. “Apesar de limitada a esfera da 
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família, a mulher exercia um poder que decorria da gerência da unidade 

doméstica”. (BRUSCHINI, 2000, p. 64) 

Com o surgimento da industrialização o trabalho ganha outra significado, 

configurando-se dois fazeres distintos: sendo o fazer doméstico sem remuneração 

atribuída à mulher e o fazer de produção ao homem que vendia sua força de 

trabalho.  

 

A ideologia se encarregou do resto, tornando essa rígida divisão sexual do 
trabalho em uma divisão “natural”, própria da biologia de cada sexo. A 
mitificação do papel de esposa e de mãe concretizou-se mais facilmente 
na medida em que casa e família passam a significar a mesma coisa, 
apesar de na verdade não o serem: enquanto a casa é uma unidade 
material de produção e consumo, a família é um grupo de pessoas ligadas 
por laços afetivos e psicológicos. (BRUSCHINI, 2000, p. 65)  

 
Dessa forma, emerge a desvalorização do trabalho doméstico da forma que 

conhecemos atualmente.  

Para Bruschini a naturalização da família é muito recorrente tanto ao senso 

comum como na reflexão cientifica, descrevendo-a como inalterável, mas para uma 

análise concreta é preciso deixar de lado padrões e “dissolver sua aparência de 

naturalidade, percebendo-a como criação humana mutável” (BRUSCHINI, 2000, p. 

50). Portanto, o que concebemos como família hoje, em outro momento histórico se 

constituiu de forma diferente. É importante salientar que o formato de família pode 

variar no mesmo momento histórico, pois há outros fatores que influenciam sejam 

eles, econômicos, culturais, políticos e etc.  

Há um serie de variações na literatura antropológica para comprovar que 

a mutabilidade em torno do que concebe a instituição família. 

 

Dados etnográficos mostram que, se entre os trobriandeses descritos por 
Malinovski, o grupo doméstico coincide com a unidade de reprodução, 
mas não com a unidade de parentesco, entre os índios Mundurucu 
analisados por Murphy o grupo formado pelo marido, a mulher e os filhos é 
uma unidade de reprodução, herança e descendência, mas não de 
produção, residencial ou de comensalidade, pois imperam na aldeia 
habitações coletivas, com dispensa e fogo comum, onde se reúnem todos 
os moradores segregados segundo o sexo. (BRUSCHINI, 2000 p. 50 e 51) 
 

 

Dessa forma, evidencia-se que:  
 

a família não é uma instituição natural, podendo  assumir configurações 
diversificadas em sociedades ou grupos sociais heterogêneos, o modelo 
nuclear de família, que nos parece tão natural, só se consolida por volta do 
século XVIII, segundo nos informam os estudos históricos.  
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Bruschini recorre a Young e Willmot, autores ingleses, que descrevem a 

história da família Inglesa em três momentos. No primeiro momento, - pré-industrial 

- os membros da família trabalhavam juntos em casa e no campo – unidade de 

produção. No segundo momento, revolução industrial XIX - há uma ruptura – venda 

da força de trabalho. E no terceiro momento, partir do século XX, a unidade da 

família é restabelecida em torno da função unidade de consumo. As relações 

familiares se tornam privadas, a família extensa se torna nuclear e no casamento 

dos papeis sociais se apresentam menos separados. 

É importante salientar que, a história da família não acontece de forma 

linear, sendo sua composição heterogênea, podemos encontra variações de família 

em um mesmo período histórico. Portanto, “a família nuclear burguesa, com seu 

modelo de assimetria sexual, não é um modelo único ou norma universal, mas sim 

um fenômeno historicamente construído”. (BRUSCHINI, 2000, p.52). 

Além da não naturalidade e da mutabilidade presentes na instituição família, 

Bruschini ainda apresenta algumas diversidades conceituais, presentes na 

literatura sociológica, na literatura marxista, na sociologia da Escola de Frankfurt, 

no campo da psicologia. Não abordaremos aqui todos os conceitos, mas 

trataremos um pouco da literatura marxista, apesar da família não ter sido um tema 

privilegiado.  

Engels na origem da família, da propriedade privada e do Estado, aponta os 

estágios que a sociedade teria passado – estágio de promiscuidade, o matriarcado, 

e o patriarcado. É importante destacar que o patriarcado se estabelece “apenas 

com o advento da propriedade privada dos meios de produção”. (BRUSCHINI, 

2000, p.57). 

Engels destaca que o advento do patriarcado acarreta consequências 

negativas ao sexo feminino, pois:  

 
O desmoronamento do direito materno, a grande derrota histórica 
do sexo feminino em todo o mundo. O homem apoderou-se 
também da direção da casa; a mulher viu-se degradada, convertida 
em servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples 
instrumento de reprodução. Essa baixa condição da mulher, 
manifestada sobretudo entre os gregos dos tempos heróicos e, 
ainda mais, entre os dos tempos clássicos, tem sido gradualmente 
retocada, dissimulada e, em certos lugares, até revestida de formas 
de maior suavidade, mas de maneira alguma suprimida. (ENGELS 
1977) 



34 

 

 

Dessa forma o direito materno é destituído, dando lugar à família patriarcal. 

Agora com a família monogâmica, onde o homem com sua mulher decidem 

proteger a propriedade a fim de garantir a transmissão da herança para sua prole. 

Com isso era imprescindível assegurar “a paternidade sobre a prole e, 

consequentemente limitar e reprimir o exercício da sexualidade feminina junto ao 

grupo”. (BRUSCHINI, 2000, p. 57).  

Portanto, a família monogâmica era estabelecida, no poder exclusivo do 

homem sobre a mulher, o patriarcado, ou seja, o chefe da família era a autoridade 

máxima em todas as instancias da família - mulher, filhos, bens tendo direito sobre 

eles. A formação familiar patriarcal tinha finalidade  de procriar, visto a importância 

de manter os bens na gens,  ou seja,  “a  paternidade, indiscutível porque os filhos, 

na qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos gens de seu pai”. 

(Engels, 1977)  

Hoje ainda há aspecto do patriarcado na estrutura da sociedade 

contemporânea, mas com outro formato. A utilização do termo é muito discutida 

entre estudiosos feministas, visto que o termo patriarcado nas relações de gênero 

incorre em algumas aplicações com sentido adjetivo, ou seja, revertido de análises 

de perspectivas essencialistas e de raízes weberianas.  

Para Saffioti (2004), a rápida propagação do conceito de gênero em 

detrimento ao uso do conceito patriarcado11 está vinculada ao peso da palavra 

patriarcado e seu posicionamento frente às relações hierarquizadas entre sujeitos 

socialmente desiguais. Já que o termo gênero conserva uma suavidade que pode 

ser encarada por neutra, ou seja, reside no campo dos ideais. Mas “Neutro, não 

existe nada em sociedade” (SAFFIOTI, 2004, p. 132) 

 
 
O uso de patriarcado enquanto um sistema de dominação dos homens 
sobre as mulheres permite visualizar que a dominação não está presente 
somente na esfera familiar, tampouco apenas no âmbito trabalhista, ou na 
mídia ou na política. O patriarcalismo compõe a dinâmica social como um 
todo, estando inclusive, inculcado no inconsciente de homens e mulheres 
individualmente e no coletivo enquanto categorias sociais. (MORGANTE; 
NADER, 2014 p. 3)  

 
As relações de gênero na sociedade capitalista são caracterizadas pela 

                                                
11

        O termo patriarcado utilizado por Saffioti imprime a forma substantiva, portanto corresponde 
ao sistema de dominação e exploração das mulheres e corresponde a um período historicamente 
contemporâneo. 
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desigualdade e pela opressão à mulher, sendo esta uma das estruturas de poder. 

“O uso da imagem da mulher pela mídia, como símbolo sexual, contribui para 

fortalecer a desigualdade entre os sexos. As desigualdades sociais e a pobreza 

também são fatores importantes para aprofundar as iniquidades de gênero” 

(BRASIL, 2010 p. 55) 

É comum ouvirmos frase do tipo: “a mulher é mais machista que o homem”, 

“a mulher é vítima do próprio machismo” ou “mulheres também são responsáveis 

pelo machismo”. Mas como seria possível viver em sociedade e não incorporar a 

cultura predominante do meio, ou seja, as relações de gênero revelam o que foi 

internalizado como conceito de gênero pelos indivíduos. 

 Eis porque o machismo não constitui privilégio de homens, sendo a 
maioria das mulheres também suas portadoras. Não basta que um dos 
gêneros conheça e pratique atribuições que lhes são conferidas pela 
sociedade, é imprescindível que cada gênero conheça as 
responsabilidades do outro gênero (SAFFIOTI, 1992, p. 10). 

 

Saffioti recorre a Pateman (1989) que argumenta que a consciência das 

mulheres não deriva da socialização que receberam, “mas de sua inserção como 

mulheres e esposas na estrutura social” (SAFFIOTI 2004 p. 131). 

As construções sociais presente no conceito de gênero/patriarcado refletem 

diretamente na formação da vida dos sujeitos. Como não ser machista, sexista, 

dominado ou dominador, se desde o nosso nascimento aprendemos de forma 

padronizada como meninos e meninas devem se comportar, que cor devem usar e 

quais brinquedos e brincadeiras são mais apropriados para cada sexo biológico. 

Desde cedo, aprendemos que as mulheres têm que ser mais sensíveis, atenciosas, 

carinhosas, solidárias e discretas e os homens tem que ser mais durões, 

garanhões, fortes e etc. Homem brincar com boneca é um péssimo sinal, pois 

boneca é coisa de menina, assim como a maternidade. A sociedade cria essa cisão 

e depois não compreende o porquê esse homem não está preparado para dividir 

as tarefas do cuidado com os filhos. O homem aprende a ser filho e depois a ser 

marido.  

É importante destacar que houve avanços das conquistas das mulheres, 

como aponta VENTURI (2004), tais como, autonomia de decidir quando ter filhos, 

autonomia sobre seu corpo(com quem e como vai se relacionar), abertura do 

mercado de trabalho, independência econômica, liberdade, independência social 

de agir como quer, de tomar as próprias decisões, os direitos políticos conquistados 
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e à igualdade de direitos em relação aos homens são apontados pelas mulheres 

como positivo, mas ainda há muito a ser conquistado.  

Segundo Saffioti, “sempre que há relações de dominação-exploração, há 

resistência, há luta, há conflitos, que se expressem pela vingança, pela sabotagem, 

pelos boicotes ou pela luta de classes”. (SAFFIOTI 2004 p. 130). 

A luta das mulheres sempre foi pautada por inúmeros desafios, compreender 

as bases materiais para o surgimento da opressão da mulher, nos permite refletir a 

cerca dos desdobramentos vivenciados ainda hoje na sociedade, dessa forma, 

pensar estratégias para o seu enfrentamento. A sociedade machista, sexista, 

homofóbica é uma construção social, portanto, a luta deve ser pautada na 

superação destas questões que oprimem, segregam e matam tantas pessoas pelo 

simples fato de não se enquadrarem com que é considerado “normal” pela 

sociedade. 
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3. CENTRO DE REFERÊNCIA DO ADOLESCENTE: LIMITES E 
POSSIBILIDADES QUANTO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E A POLÍTICA 
DE SAÚDE DOS ADOLESCENTES  

 

Neste capítulo será apresentado o Centro de Referência do Adolescente 

(CRA), que está inserido na política pública de saúde brasileira (público alvo, 

ações, programas e projetos), local onde estive inserida nos quatro períodos de 

estágio curricular, com o intuito de promover a reflexão acerca do exercício 

profissional do Assistente Social e sobre o processo de estágio curricular (que se 

configura como atribuição profissional do Assistente Social). Durante o período de 

estágio a temática “saúde sexual e saúde reprodutiva” dos adolescentes usuários 

dos serviços da Instituição, que está atrelada à área de política de saúde me 

provocou interesse, dessa forma resolvi adensar a pesquisa.  

Aqui compreendemos a saúde sexual e reprodutiva como direitos 

“constituídos por certos direitos humanos fundamentais, reconhecidos nas leis 

internacionais e nacionais”. (VENTURA, 2004 p.11). Neste sentido, os direitos 

reprodutivos vão muito além da proteção da reprodução humana, pois se mostram 

como um grupo de direitos individuais e sociais, portanto atuam com intuito de 

garantir a liberdade tanto da reprodução humana, quanto da sexualidade. Dessa 

forma, há “uma perspectiva de igualdade e eqüidade nas relações pessoais e 

sociais e uma ampliação das obrigações do Estado na promoção, efetivação e 

implementação desses direitos”( VENTURA, 2004 p. 11). 

Também apresentaremos os rebatimentos da cultura sexista na construção 

da subjetividade dos adolescentes, visto que a construção de papeis para homens 

e mulheres presentes na nossa sociabilidade, afastam os homens dos cuidados 

com a saúde e determinam as mulheres como a única responsável pela 

contracepção e posteriormente cuidado com as tarefas domésticas e os filhos. 

Será também destacada a importância da implementação da política de 

atendimento especializado para os adolescentes, apontando as estratégias e 

desafios no cenário atual. Nessa direção, trabalharemos com a hipótese de que o 

CRA possa ser um espaço de garantia destes direitos na esfera municipal. Aqui 

também será apresentado o trabalho da equipe de Serviço Social e a estratégia de 

atendimento em grupo, através de oficinas sócio-educativas.  
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3.1 O Centro de Referência do Adolescente inserido na política pública de 
saúde brasileira. 

 

Na perspectiva de uma formação qualificada em Serviço Social, no primeiro 

semestre do ano de 2012, após processo seletivo, iniciei no Centro de Referência 

do Adolescente, o Estágio Supervisionado12 em Serviço Social, sobre a orientação 

da assistente social Renata Pontes Martins, permanecendo nesta Instituição 

durante os quatro períodos de estágio curriculares previstos pela Universidade 

Federal Fluminense de Rio das Ostras. Durante os dois anos de Estágio 

Supervisionado, pudemos perceber a importância que o estágio representa para a 

formação profissional, pois este é mais um momento em que percebemos a 

concretude da relação entre teoria e prática, uma unicidade indissociável. 

Durante o período de estágio fui estimulada a ter um posicionamento crítico 

em face da realidade em que estava inserida, isto é, este período me proporcionou 

reconhecer a realidade, relacionando-a com a análise conjuntural e estrutural da 

sociedade.  

É no período de estágio que o aluno passa a conhecer a realidade do campo 

de atuação do assistente social e vivenciar as experiências apresentadas 

cotidianamente de forma a relacioná-las com à teoria apreendida na universidade. 

Portanto, o estágio torna-se essencial ao processo de ensino-aprendizagem, pois é 

o momento de junção do ponto de vista prático, teórico e reflexivo. (Almeida 2013) 

Logo, é no período do estágio que surgem às mais variadas dúvidas, as 

reflexões críticas, os momentos de debate, as possibilidades de atuação 

comprometida. E é neste momento que estamos amparados pela supervisão 

compartilhada (supervisão de campo e acadêmica) cada qual com suas 

atribuições, mas que se complementam através de uma constante interlocução 

baseada na troca de conhecimento e aprendizagem.  

                                                
12

       De acordo com a ABEPSS, o estágio supervisionado no curso de Serviço Social apresenta 
como uma de suas premissas oportunizar ao(a) estudante o estabelecimento de relações mediatas 
entre os conhecimentos teórico-metodológicos e o trabalho profissional, a capacitação técnico-
operativa e o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício da profissão, bem como o 
reconhecimento do compromisso da ação profissional com as classes trabalhadoras, neste contexto 
político-econômico-cultural sob hegemonia do capital. (ABEPSS 2010, p. 14) 
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Entende-se que o estágio supervisionado configura-se como:  

 

(...) um processo coletivo de ensino-aprendizagem, no qual se 
realiza a observação, registro, análise e acompanhamento da 
atuação do (a) estagiário(a) no campo de estágio, bem como a 
avaliação do processo de aprendizagem discente, visando a 
construção de conhecimentos e competências para o exercício da 
profissão. Esta avaliação deve ser realizada continuamente, 
contemplando duas dimensões: a avaliação do processo de estágio 
e a avaliação do desempenho discente, assegurando a participação 
dos diferentes segmentos envolvidos (supervisores acadêmicos e 
de campo e estagiários (as). (PNE, 2010, p. 15) 
 
 

Burriolla afirma que “o estágio é o lócus onde a identidade profissional do 

aluno é gerada, construída e referida” (BURIOLLA 2001, p.13). Portanto, é possível 

afirmar que, o estágio é um espaço privilegiado de conhecimento e que cada ação 

prevista (de forma intencional) nos quatro períodos, torna-se essencial para 

fortalecer e construir as bases para uma atuação profissional futura comprometida 

com direcionamento ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo do 

projeto profissional do Serviço Social. 

O Centro de Referência do Adolescente foi criado em 2004 pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Macaé/RJ, a qual se configura como uma unidade básica13 

especializada na saúde do Adolescente. Suas ações estão subordinadas à 

gerência do Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança, do Adolescente e 

da Mulher (PAISCAM) e à Coordenadoria de Vigilância em Saúde.  

O CRA fica situado na Rua Compositor Benedito Lacerda, nº 212, no Bairro 

Imbetiba e funciona de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 17h00min, 

tendo como público alvo adolescentes de 10 a 19 anos14 e seus familiares 

(RELATORIO ANUAL 2012). 

                                                
13     As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte da Política Nacional de Urgência e 
Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, estruturando e organizando a rede de 
urgência e emergência no país, para integrar a atenção às urgências. A atenção primária é 
constituída pelas unidades básicas de saúde (UBS) e Equipes de Saúde da Família enquanto o 
nível intermediário de atenção fica a encargo do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel as 
Urgência), das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e o atendimento de média e 
alta complexidade é feito nos hospitais.  O CRA se encaixa no nível primário de atenção, portanto 
atende a demandas em especialidades médicas especializada na saúde do adolescente. (POLITICA 
NACIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, 2003) 
14

  A Organização Mundial da Saúde (OMS) delimita a adolescência como a segunda década 
de vida (10 aos 19 anos) e a juventude como o período que vai dos 15 aos 24 anos. O Ministério da 
Saúde toma por base a definição da OMS, sendo o Centro de Referência do Adolescente (CRA) 
uma Unidade de Saúde também adota esta faixa etária. (BRASIL, 2006, p11) 
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A população atendida constitui-se de adolescentes residentes 

majoritariamente no município de Macaé. Mas não existe impedimento no 

atendimento aos adolescentes de municípios vizinhos que procuram os serviços da 

política pública de saúde ofertada pela Instituição. Os profissionais que atendem no 

CRA constituem-se das especialidades de Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia, 

Nutrição, Fonoaudiologia, Enfermagem, Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia, 

Obstetrícia, Urologia e grupos socioeducativos. 

 

A instituição CRA tem como missão acolher, identificar demandas e 
orientar os/as adolescentes fomentando o protagonismo juvenil e a recusa 
de riscos pessoais e coletivos; além de oferecer-lhes acompanhamento 
especializado, quando se fizer necessário, e espaço permanente de 
diálogo e construção de valores éticos a fim de minorar os agravos à 
saúde destes (RELATÓRIO ANUAL CRA 2012).  

 

O CRA não possui orçamento próprio, tendo suas ações, projetos e 

necessidades materiais e humanas solicitadas através de requerimento enviado 

anualmente para a Secretaria de Saúde para inclusão no orçamento destinado aos 

programas sociais do município. Porém, cabe à coordenação do CRA a 

responsabilidade de construir respostas concretas que garantam o seu 

funcionamento, o que inclui: capacitar funcionários; planejar, construir e executar 

projetos com a população usuária e a rede; estabelecer prioridades; promover 

reuniões de equipe; elaborar quadro de horário; solicitar materiais essenciais que 

vão de produtos de limpeza a equipamentos eletrônicos e socioeducativos usados 

em oficinas e eventos com os adolescentes (PLANO DE ESTÁGIO, 2/2013).  

Isso demonstra uma relativa autonomia da instituição quanto ao seu 

funcionamento interno, no tocante à execução da política social, principalmente 

quanto à elaboração, execução e monitoramento dos projetos desenvolvidos, e a 

distribuição interna dos recursos materiais e recursos humanos. Conforme o 

Relatório Anual (2012), o Centro de Referência do Adolescente possui os seguintes 

objetivos.  

 
(...) fornecimento de atendimento de forma integral ao adolescente; 
o estabelecimento de uma rede de serviços especializados nas 
questões relativas à adolescência; a socialização das informações 
quanto a promoção e prevenção à saúde; a garantia de ações de 
caráter curativo quando necessário; garantia de espaço coletivo e 
permanente de construção de conhecimento; elaboração e 
efetivação de ações que deem respostas às demandas deste 
público e fortaleça a luta por seus direitos sociais; respeito às 
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diferenças e à diversidade e; garantia da participação efetiva da 
população usuária nas decisões institucionais via gestão 
democrática, visando fomentar o protagonismo juvenil. 
(RELATÓRIO ANUAL CRA, 2012) 

 

Dessa forma, a Instituição desenvolve várias ações como aponta o Relatório 

Anual 2013, para promover serviços especializados nas questões relativas à 

adolescência, dentre elas destacam-se:  

 “Atendimento integral a saúde da adolescente gestante”: com o objetivo de 

minimizar os agravos à saúde materno-fetal, é oferecido acompanhamento 

pré-natal com equipe multidisciplinar e atendimento socioeducativo com 

grupos de gestantes e puérperas;  

 “Projeto Grupo de Gestantes”: o objetivo deste projeto é acolher, orientar e 

acompanhar as adolescentes gestantes e seus familiares no que diz respeito 

às mudanças, cuidados e direitos interentes a maternidade, com isso 

diminuir os agravos à saúde materna e do neonato. Neste projeto, além das 

palestras socioeducativas há atividades práticas e ginástica/alongamento 

para as gestantes;  

 “Grupo de Mamãe e Bebê”: o objetivo deste grupo é acompanhar o 

desenvolvimento do recém-nascido, lactente até 1 ano de vida, visando 

fortalecer o vínculo do binômio mãe-filho durante a amamentação, observar 

sinais precoces de depressão pós-parto, cuidados com o bebê, verificar a 

caderneta de vacinação, assim como as consultas mensais ao pediatra.  

Alertando as puérperas sobre qualquer sinal de alteração no 

desenvolvimento psicomotor do bebê e doenças do recém-nato, lactente e 

como agir em situações de emergências (acidentes na infância, etc.);  

 Grupo “Conversa de Adolescente”: o objetivo do grupo é de estimular o 

senso crítico, atitudes de cooperação, sociabilidade, respeito, tolerância, 

vivência da cidadania e construção de valores éticos e coletivos. Este 

projeto acontece semanalmente;  

 Grupo “Liberdade”: este grupo tem o objetivo de oferecer aos adolescentes 

que cumprem medida socioeducativa no Centro de Recurso Integrado de 

Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), um espaço coletivo de acesso a 

novas informações, reflexão sobre o ato infracional, estimular o senso critico, 

atitudes de cooperação, sensibilidade, respeito, tolerância, vivencia de 
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cidadania, construção de valores éticos e coletivos, através de práticas que 

privilegiem a convivência e a reinserção social; produzir artigos científicos 

que envolvam a temática juventude e violência; desenvolver ações para 

promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos;  

 Projeto “Saúde e Prevenção nas Escolas”: Programa Saúde nas Escolas 

(PSE) tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes 

por meio de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos 

e atenção à saúde, visando o enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o desenvolvimento de crianças e adolescentes da rede 

pública de ensino (PORTAL MEC apud RELATÓRIO ANUAL CRA, 2013). 

 Projeto “Relação entre o perfil clínico e antropométrico, níveis sérios de 

vitamina A e leptina e fatores de risco cardiovascular em adolescentes”: o 

objetivo deste projeto é descrever o perfil clinico e antropométrico, níveis 

séricos de vitamina A (retinol e carotenóides) e leptina e suas relações com 

fator de risco cardiovascular, em adolescentes atendidos no CRA. 

Ressaltamos que este Projeto está em fase de conclusão. 

 “Estreitando Laços com a Comunidade”: tem o objetivo de fomentar o 

vínculo com a comunidade, democratizar informações e acesso aos 

serviços, identificar lideranças e formar multiplicadores.  

 “Grupo de Planejamento Familiar”: democratizar informações sobre 

autonomia e fisiologia do corpo humano. Favorecer o conhecimento sobre 

acesso aos métodos contraceptivos. Incentivar a postura de recusa a riscos 

pessoais e vivência responsável da sexualidade, incluindo a abordagem 

sobre DST’s.  

 Projeto “Monitorando e Busca Ativa do CRA”: tem por objetivo acompanhar 

os casos que merecem atenção, por causa de agravos a saúde, não retorno 

aos agendamentos posteriores à primeira consulta, consulta de puerpério, 

encaminhamentos do Conselho Tutelar, Centro de Referência Especializado 

na Assistência Social - CREAS, Juizado da Infância e Juventude e demais 

órgãos que compõem a rede de atendimento e proteção de adolescentes.  

 “Pesquisa sobre o Perfil dos usuários acompanhados no CRA”: O objetivo é 

de atualizar o perfil dos usuários do CRA, levantar suas demanda para 

traçar estratégias de ação para melhor atendimento deste público. 
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 “Pesquisa sobre o perfil das usuárias gestantes acompanhadas no CRA”: o 

objetivo da pesquisa é de atualizar o perfil das usuárias gestantes atendidas 

pelo CRA, levantar suas demandas para traçar estratégias de ação que 

melhore o atendimento deste público. 

 “Capacitação e Eventos Promovidos pelo Centro de Estudos do CRA para a 

Rede”: tem como objetivo promover a qualificação continuada dos 

profissionais do CRA, da rede municipal e demais interessada visando uma 

rede de serviços especializada no trato às questões relativas à 

adolescência; fomentar o trabalho intersetorial; garantir espaços coletivos e 

permanente de construção sobre adolescência e temáticas afins 

(RELATORIO ANUAL CRA, 2013). 

Dessa forma, o Centro de Referência do Adolescente (CRA) tem buscado 

constituir-se como um espaço de possibilidade de execução da política de saúde, 

principalmente no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes 

atendidos, tanto de forma individual, como coletiva, pois se constitui num espaço 

voltado para promoção de ações na perspectiva de garantir o acesso às 

informações para o desenvolvimento e bem-estar da população adolescente 

atendida.  

É importante destacar que o CRA por estar inserido na política pública de 

saúde também sofre os rebatimentos da política neoliberal que teve início na 

década de 1990 e se estende até os dias atuais. Portanto, todas as ações 

executadas no ano de 2013 na instituição, sofreram o reflexo da precarização, 

assim como algumas ações previstas no planejamento de 2012 para acontecerem 

em 2013 não puderam ser realizadas por falta de recurso humano e recurso 

material, como consta relatório anual do CRA 2013.   

No período em que estagiei 2012/2013, pude perceber muitas vezes o 

desânimo tomar conta dos profissionais, pois o tempo investido com elaboração e 

planejamento acaba sendo perdido ao encontrarem com entraves que dificultam, 

ou mesmo impedem de fazer uma abordagem mais qualificada. Por exemplo: na 

instituição o trabalho com grupos de adolescente é um desafio, pois as atividades 

muitas vezes, não são atrativas para o público adolescente, visto a falta de 

materiais didáticos, computador, retroprojetor e etc, materiais que trariam maior 

dinâmica as atividades. O profissional elabora às atividades contando com 

retroprojetor (de outra instituição, pois o CRA não possui) que depende de um carro 
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(de outra instituição, pois o CRA não possui) para buscar o equipamento. Quando 

os imprevistos acontecem (não são casos isolados) o jeito é procurar uma 

alternativa.  

Nas reuniões de equipe (composta por todos os funcionários da instituição) 

também é possível identificar os problemas relacionado à precarização. Neste 

espaço, os profissionais relatam as dificuldades presentes tanto na instituição, 

quanto na rede socioassistencial do município (para onde os adolescentes são 

encaminhados, quando necessário). Por exemplo: dificuldades de exames do pré-

natal, necessários para o acompanhamento da gestante e do bebê; gestante com 

baixo peso que precisam de suplementação alimentar e etc.  

No que se refere à realização de exames, há uma grande burocratização, o 

que gera muitas vezes lentidão. E o tempo de demora nas marcações e 

consequentemente na chegada dos resultados pondo por em risco a saúde dos 

usuários. Esta questão tem sido alvo de constante discussão e negociação com os 

gestores. 

O “baixo peso” é uma condição muito comum nas gestantes atendidas pela 

nutricionista, visto que a população atendida pela Instituição é composta por 

adolescentes residentes em comunidades carentes que muitas vezes deixam de 

comparecer ao atendimento por não possuírem o dinheiro da passagem. Portanto, 

o encaminhamento para a Divisão Especial da Área Técnica de Alimentação e 

Nutrição - CATAN15 é de extrema importância, pois corresponde um complemento 

do atendimento, visto que se torna incoerente a nutricionista elaborar uma dieta 

balanceada, devido às condições objetivas da grande maioria das adolescentes 

atendida pela instituição. O maior problema é que o encaminhamento não significa 

a garantia do atendimento da demanda, pois sabemos que as políticas sociais são 

permeadas pela lógica neoliberal, portanto focalista, seletivas e restritivas. 

Esses são alguns fatores que demonstram o grau de precarização da 

Política de Saúde na atualidade e como isso afeta o atendimento na rede básica e 

consequentemente na vida e nas condições de saúde da população usuária. 

Nas ações propostas pela instituição, os profissionais procuram reconhecê-

                                                

15
        Divisão Especial da Área Técnica de Alimentação e Nutrição – CATAN é uma instituição 

ligada a secretaria municipal de saúde de Macaé, que atende crianças e gestantes com baixo peso, 
fornecendo através dos vários serviços acompanhamentos das demandas de nutrição apresentas. 



45 

 

los como sujeitos plenos de direitos, com capacidade de escolhas, posicionamento 

e responsabilidades frente à vida e à sua saúde, por isso garante o atendimento 

aos adolescentes, independente da anuência ou da presença dos responsáveis 

para as orientações sobre saúde sexual e reprodutiva de acordo com o que é 

recomentado pelo Comitê de Direitos da Criança16, garantindo-lhes o sigilo 

profissional, e primando pelo estreitamento entre saúde, sociedade e cidadania 

(OLIVEIRA, 2009). 

Mas o que são direitos sexuais e reprodutivos? De acordo com Ávila que 

recorre à perspectiva feminista: 

 

os direitos reprodutivos dizem respeito à igualdade e à liberdade na 
esfera da vida reprodutiva. Os direitos sexuais dizem respeito à 
igualdade e à liberdade no exercício da sexualidade. O que significa 
tratar sexualidade e reprodução como dimensões da cidadania e 
consequentemente da vida democrática. (ÁVILA, 2003, p.466) 

 

O maior desafio para efetivação destes direitos em âmbito nacional se refere 

à implementação de “ações de saúde que atendam às especificidades desta 

população, de modo integral, e respondendo às demandas colocadas pelas 

condições decorrentes das distintas situações de vida dos adolescentes e jovens” 

(BRASIL, 2006, p.9). O que também se configura como desafio nos âmbitos 

regional e local. Por exemplo: em Macaé, o CRA é a única unidade básica de 

atenção especializada na saúde do adolescente, e mesmo que pudesse garantir de 

modo integral os anseios desse público, (o que de fato não acontece) esbarraria 

nos limites postos pela falta de recursos matérias, e recursos humanos, isto é se 

todos os adolescentes do município buscassem atendimento no CRA, este não 

teria estrutura necessária. 

Outro desafio é desconstruir o tabu em torno do tema sexualidade. A vida 

sexual dos adolescentes é uma realidade inegável. De acordo com o Marco Teórico 

(2006), nas últimas duas décadas a vida sexual dos adolescentes tem iniciado mais 

cedo, o que torna imprescindível sua conscientização e orientação nas questões 

relacionadas à saúde sexual e saúde reprodutiva. Sabemos que a vivencia da 

                                                
16

  O Comitê dos Direitos da Criança é o órgão criado em virtude do artigo 43 da Convenção 
sobe os Direitos da Criança que tem por objetivo controlar a aplicação, pelos Estados Partes, das 
disposições desta Convenção, bem como dos seus dois Protocolos Facultativos relativos ao 
envolvimento de crianças em conflitos armados e à venda de crianças, prostituição Infantil e 
pornografia infantil. 
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sexualidade é constituída em condições desiguais, visto “as desigualdades de 

gênero, entre distintas condições socioeconômicas e culturais, quanto à raça/cor, 

as relações de poder entre gerações e as discriminações pela orientação sexual”. 

BRASIL, 2006 p.14 

Oliveira (2009) alerta que a temática dos direitos sexuais e reprodutivos 

carrega alguns pontos de tensão entre a produção teórica e a prática adotada pelas 

instituições. E um dos pontos de tensão consiste na relação de gênero, visto que a 

questão da saúde sexual e reprodutiva é historicamente imputada ao universo 

feminino.   

Há, portanto urgência em incorporar na prática, as ações que excluam o 

caráter marginal que carrega a questão da saúde sexual e reprodutiva e a 

incorporação das “instâncias acadêmicas como matéria primordial na formação das 

pessoas”. (Oliveira 2009, p.41).  

 

Os direitos sexuais e reprodutivos ainda hoje são ignorados, por 
exemplo, quando se ocultam informações e/ ou se dificulta o acesso 
aos serviços de saúde reprodutiva a adolescentes; quando esses 
são discriminados e impedidos de exercer sua sexualidade de 
forma saudável e responsável, sendo negada a oportunidade de 
fazer escolhas conscientes e adequadas ao seu cotidiano. 
(OLIVEIRA, 2009 p. 49) 

 

No CRA, tanto nos atendimentos individuais quanto nos atendimentos 

coletivos (grupo), há uma construção através do diálogo entre os profissionais e 

adolescentes sobre as questões que perpassam a sexualidade visando apontar 

valores que identifique a sexualidade como uma dimensão saudável e prazerosa 

da vida, pois neste âmbito da vida, assim como em outros na relação em sociedade 

é necessário posicionamento consciente, pois gera consequências. 

O CRA adota o posicionamento de proteção integral presente no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), que contempla a criança e o adolescente como 

“sujeitos dotados de capacidade atuante em permanente construção, que têm 

discernimento para expressar opiniões e responsabilizar-se por seus atos” 

(OLIVEIRA 2009, p. 33). Esse trabalho tem início logo no primeiro atendimento, 

com as informações sobre o funcionamento da unidade, serviços oferecidos e a 

proposta de trabalho. Esse acolhimento busca o levantamento das demandas 

aparentes e também daquelas que irão aparecendo ao longo do atendimento. O 
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atendimento é pautado no reconhecimento do adolescente como um sujeito de 

direitos que tem uma história de vida (singular) que atravessa aspectos 

econômicos, culturais, sociais e etc.  

Os atendimentos coletivos/grupos (que tem uma agenda fixa semanalmente, 

manhã e tarde), tornam-se um importante instrumento para o aprofundamento de 

assuntos sobre adolescência que perpassam a vida desses sujeitos em plena fase 

de desenvolvimento. Nas oficinas são debatidos assuntos como: sexualidade 

(todos os aspectos que engloba essa temática), ECA (direitos e deveres), 

criminalização da pobreza, respeito à diversidade religiosa, questão racial, 

violência, drogas etc. Dessa forma, os atendimentos em grupo buscam oferecer 

aos adolescentes reflexões sobre a realidade da sociedade, vividas diariamente por 

eles. 

 
Desse modo, as equipes de saúde da Atenção Básica ocupam 
importante lugar no que diz respeito à promoção do 
desenvolvimento humano saudável, junto às famílias sob sua 
responsabilidade. É possível abordar as questões referentes às 
relações intrafamiliares e comunitárias, assim como o respeito às 
diferenças, a desmistificação de crenças que tenham influência 
repressora, degradante ou desrespeitosa, nos atendimentos de 
grupo, individuais, familiares e com a comunidade, nos diferentes 
espaços de produção de saúde (BRASIL, 2010, p. 41). 
 

  

O atendimento especializado na saúde do Adolescente ofertado pelo CRA 

contempla muitos aspectos positivos, porém, há desafios, como a necessidade de 

ampliação das ações contemplando a escola, a comunidade e grupo familiares. 

Para isso, ser torna necessária a ampliação dos recursos humanos, visto que os 

profissionais existentes na instituição já mantém uma agenda que muitas vezes 

prolonga o tempo de espera, visto a grande demanda. Outro fator que poderia ser 

experimentado é o rodízio dos funcionários (nas ações que for possível). As tarefas 

são engessadas (há profissionais que trabalham com atendimento individual, 

coletivo e capacitação da rede, outros com atendimento individual, coletivo, 

capacitação da rede e coordenação da instituição e outros que fazem unicamente 

atendimento individual) e esse rodízio pode trazer abordagens diferenciadas, e 

novo fôlego para as ações.  

A capacitação continuada em saúde do adolescente oferecida pelos 

profissionais do CRA para as equipes técnicas da Estratégia de Saúde da Família 
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(ESF), também se configura um desafio. Sendo o CRA a única unidade básica de 

saúde especializada na saúde do adolescente em Macaé, essa ação se torna uma 

estratégia fundamental para a ramificação e potencialização das possibilidades de 

ações, com abordagem qualificada para o maior número de usuários da rede. Há 

algumas questões que contribuem para que o trabalho seja dificultado, por 

exemplo: o número reduzido de profissionais do CRA que trabalham com 

capacitação (visto a demanda dos usuários da instituição), a disponibilidade das 

equipes ESF.  Sem contar com os aspectos já mencionados anteriormente, como: 

dificuldade de equipamento (data show, computador, impressora), materiais de 

papelaria.  

As ações de “Monitoramento e Busca Ativa” também enfrentam dificuldades, 

pois a instituição possui apenas uma linha telefônica, que também é utilizada pelos 

adolescentes para o agendamento de consulta. 

 Ao analisar o Relatório anual de 2013 pude verificar que em algumas ações 

há previsão de recurso orçamentário e também consta que o projeto foi executado, 

mas que os recursos utilizados são oriundos dos próprios funcionários da 

instituição.  Essa prática, ainda muito comum nas instituições, acaba suprindo uma 

necessidade imediata, por anseio dos profissionais em não deixar de atender ao 

usuário, ou mesmo pautado na ideologia da solidariedade tão disseminada na 

atualidade, mas as consequências a curto e longo prazo são inevitáveis, pois 

contribui para a desresponsabilização do Estado, das suas obrigações prevista 

constitucionalmente, onde “sua premissa básica consiste na Saúde como direito de 

todos e dever do Estado”. (BRAVO 2012, p.50)  

Outro ponto presente nesta questão, é que a falta de recursos para 

implementação das ações deve ser discutido com o usuário para que o mesmo 

perceba a falta de estrutura como um cerceamento do seu direito. Deve haver 

nesse caso o incentivo para que os usuários participem dos espaços de discussão 

coletiva, por exemplo: Conselhos de Políticas Sociais e direitos, com destaque, 

neste caso, para o Conselho de Saúde, organizações de associação de bairros, 

etc.  

De acordo com Oliveira, uma das questões muito discutidas nas 

Conferências é a importância em “incluir as mulheres/adolescentes no 

planejamento, na implementação e no monitoramento das políticas e programas na 

área de saúde” (OLIVEIRA 2009, p.39).  
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Assim como o incentivo a participação da população de forma mais efetiva 

na vida pública, sendo esse ponto “uma estratégia fundamental para a constituição 

de uma sociedade dirigida aos reais interesses da maioria”. (Oliveira 2009, p. 39). 

Corroboramos com Oliveira quando afirma que essa perspectiva contribui para o 

empoderamento individual e coletivo de modo a consolidar os espaços coletivos de 

discussão e decisão. Dessa forma, o termo empoderamento carrega um 

direcionamento político imprescindível na atuação profissional do serviço social 

junto aos usuários, pois,  

 

O termo empoderamento é utilizado como tradução do conceito inglês 
empowerment,  que se refere tanto ao desenvolvimento fenomenológico 
de um certo estado de espírito, o de se sentir poderosa, competente, digna 
de consideração, quanto a mudança das condições estruturais com o 
objetivo de realocar o poder, promovendo mudanças na estrutura de 
oportunidades sociais, ou seja, empowerment se refere tanto à experiência 
subjetiva quanto a realidade objetiva. (OLIVEIRA 2009, p. 40) 
 
 

 Essa situação não consta como um caso isolado, mas se apresenta em 

várias ações desenvolvidas durante o ano de 2013. No período de estágio 

(2012/2013) pude observar em vários momentos sérias dificuldades referentes à 

falta de materiais (alguns muitas vezes custeados pelos funcionários como já 

mencionado). Neste período a falta de materiais como: materiais de limpeza, 

materiais socioeducativo, biblioteca básica sobre juventude e assuntos afins 

(essenciais para o trabalho em grupo), equipamentos – computador, impressora e 

tinta, data show, caixa amplificador, microfone, tela de projeção, aparelho de DVD e 

TV. Portanto materiais essenciais para o pleno funcionamento das atividades 

realizadas pela instituição. Com isso, a materialização das ações na Instituição fica 

comprometida ou deixa de ser realizada, o que compromete sua integralidade17, 

prevista no princípio do Sistema Único de Saúde.  

Outra demanda apresentada nos planos de estágio de 2012/2013 é a 

                                                
17

  A integralidade é (ou não), um atributo do modelo de atenção, entendendo-se que um 

“modelo de atenção integral à saúde” contempla o conjunto de ações de promoção da saúde, 
prevenção de riscos e agravos, assistência e recuperação. Um modelo “integral”, portanto, é aquele 
que dispõe de estabelecimentos, unidades de prestação de serviços, pessoal capacitado e recursos 
necessários, à produção de ações de saúde que vão desde as ações inespecíficas de promoção da 
saúde em grupos populacionais definidos, às ações específicas de vigilância ambiental, sanitária e 
epidemiológica dirigidas ao controle de riscos e danos, até ações de assistência e recuperação de 
indivíduos enfermos, sejam ações para a detecção precoce de doenças, sejam ações de 
diagnóstico, tratamento e reabilitação. (CARMEM TEIXEIRA, 2011, p.1) 
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necessidade de acrescentar outras especialidades para os atendimentos do CRA, 

pois trariam uma maior dinâmica para os atendimentos (individuais e coletivos) 

como um psiquiatra, um músico terapeuta, um dentista, terapeuta ocupacional. 

O CRA não conta com sede própria, a casa é alugada e o espaço físico 

também tem se mostrado um desafio, pois algumas salas são quentes e mofadas, 

em outras o problema é a acústica, podendo comprometer o sigilo profissional. 

Outra problemática é referente ao imóvel não ser adaptado para portadores de 

necessidades especiais (a dificuldade tem início na parte externa da instituição com 

a calçada alta e falta de rampa, já na área interna, com os banheiros, escadas e 

etc.). O imóvel possui dois andares, sendo que a maioria das salas de atendimento 

está na parte superior, dificultando a acessibilidade. Sabemos que a acessibilidade 

é garantida pela LEI No 10.098/2000, nela são estabelecidas as “normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida...”. De acordo com essa lei o CRA não 

conta com as características necessárias para atender a este público, portanto, a 

instituição encontra-se em inconformidade com a lei.  

Essa questão já foi apontada inúmeras vezes pela coordenação da 

Instituição aos setores responsáveis, que sinalizou estar procurando um local 

adequado, visto que o imóvel onde se encontra as instalações do CRA não podem 

ser alteradas por questões contratuais. O Setor responsável responde apontando 

as dificuldades em encontrar um imóvel na parte central da cidade com as 

características necessárias e quando o encontra há a questão da supervalorização 

na região central de Macaé. 

Como já mencionado, o CRA não possui orçamento próprio18, portanto os 

recursos necessários são solicitados pela coordenação do CRA através de relatório 

detalhados e reforçado com ofícios, sempre que há necessidade. Mas as respostas 

sempre aparecem com soluções remediadoras, como por exemplo: pegar data 

show emprestado como outra secretaria, tirar cópia em outra secretaria e etc. 

 O Ministério da Saúde traça metas a serem alcançadas pelos municípios 

                                                
18

  De acordo o site oficial da prefeitura Municipal de Macaé, a LEI Nº 4.025/2014, “Estima da 
Receita e fixa a Despesa do Município de Macaé para o exercício financeiro de 2014 tem o 
montante de R$ 2.243.475.007,10 (dois bilhões, duzentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e 
setenta e cinco mil, sete reais e dez centavos),sendo o montante previsto para o Setor Saúde neste 
ano é de 250.326.292,72 (duzentos e cinquenta milhões e trezentos e vinte seis mil, duzentos e 
noventa e dois reais e setenta e dois centavos)(PREFEITURA DE MACAÉ 2013). Nesta fonte não 
há informações dos valores que são destinados da saúde para o CRA. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument
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referentes à saúde dos adolescentes. Estes devem planejar as estratégias de 

atendimento para a população adolescente no intuito de atingir 35% do total deste 

segmento populacional. De acordo com o IBGE (2010), o município Macaé atende 

a população estimada na faixa etária de 10 a 19 anos (em dados brutos), 

correspondendo a 33.829 adolescentes. Sendo que 35% desta população seriam 

um total de 11.840 (IBGE 2010 apud RELATÓRIO ANUAL CRA 2013, p.6).  

O CRA atingiu em 2013, segundo este mesmo relatório, o número de 7.329 

adolescentes cadastrados, o que representa 22% do percentual. Este número 

aponta que a meta do Ministério da Saúde não esta sendo alcançada plenamente 

nesta Instituição, mas é importante pontuar que há no município outras unidades 

de saúde (que não são unidades especializadas na saúde do adolescente) onde 

estes adolescentes podem estar sendo atendidos.  

Segundo o que aponta o Relatório, o número de atendimentos a 

adolescentes em outras unidades básicas de saúde não vem sendo sistematizado 

pela rede de saúde. Portanto, há possibilidade da meta está se aproximando da 

estimativa apontada pelo Ministério da Saúde. 

Entretanto, se houvesse a procura pelo atendimento da totalidade de 

adolescente prevista pelo Ministério da Saúde no CRA, a instituição sofreria uma 

sobrecarga, o que ocasionaria um período mais longo no agendamento das 

consultas, pois os recursos humanos hoje alocados na instituição não seriam 

suficientes para atender este quantitativo. Este fator tem sido um forte argumento 

para a ampliação das atividades de capacitação para os profissionais da rede no 

trato com adolescentes desenvolvidos pela equipe do CRA, visto a importância de 

garantir que a criança e o adolescente tenham prioridade absoluta, como preconiza 

o ECA.  

O acesso à saúde sexual e à saúde reprodutiva para o público adolescente 

deve ser a base para garantia do direito à saúde integral e aos demais direitos 

necessários ao seu desenvolvimento. Isso demonstra que a política pública de 

saúde coletiva deve ter como prioridade a construção de espaços especializados 

no atendimento ao adolescente, respeitando suas especificidades e legislações.  

Dessa forma, o Centro de Referência do Adolescente de Macaé constitui-se 

um valioso espaço para efetivação da política pública de saúde básica no âmbito 

municipal para este público. Porém, ainda existem muitos desafios a serem 

alcançados para sua ampliação. Ao analisar o Relatório Anual CRA 2013, podemos 
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constatar que as ações não deixam de ser executadas, porém o recurso 

orçamentário para o seu desenvolvimento tem sido constantemente doado pelos 

funcionários da instituição o que implica em um esvaziamento político do potencial 

de reivindicatório, que é previsto na Constituição Federal, através dos Conselhos 

de Saúde, e consequentemente a desresposabilização do Estado das suas 

obrigações também previstas constitucionalmente.  

 

3.2 - Métodos contraceptivos e prevenção como responsabilidade feminina: 

por que os adolescentes são mais afastados do atendimento de saúde?  

 

Por que os homens buscam menos os serviços de saúde? Será que o mito 

“saúde é coisa de mulher” exerce alguma influência nesta afirmação?  

 

Na adolescência, a crença na invulnerabilidade por parte dos 
homens é exacerbada, vulnerabilizando-os a agravos evitáveis, por 
meio da não adoção de práticas preventivas, seja em relação a 
uma concepção não desejada e ao risco de infecção pelo 
HIV/AIDS, por exemplo, e por meio do uso abusivo de álcool e 
outras drogas e do envolvimento com cenários de violência, que 
reafirmam sua posição social viril (BRASIL, 2008, p.19). 
 
 

Segundo consta nos Relatórios 2012/2013 do Centro de Referência do 

Adolescente de Macaé, o número de atendimento de homens adolescente é bem 

inferior aos das mulheres adolescentes. O que está por trás deste fenômeno? 

 Em 2012 dos 20.385 atendimentos individuais registrados, apenas 12,04% 

foram de adolescente do sexo masculino e em 2013 dos 26.771 atendimentos 

individuais apenas 15,41% são adolescentes do sexo masculino. Esta disparidade 

também se reflete na pesquisa de novos prontuários abertos em 2012 (perfil da 

população atendida), que dos 765 novos prontuários, 78,30% são de mulheres 

adolescentes e 21,70% são de homens adolescentes. 

O significado da procura pelo atendimento majoritariamente feminino, traz no 

seu interior as tensões que retratam aspectos estruturais das relações de gênero 

hegemonicamente vivenciadas pelos sujeitos, aos quais diferentes papéis sociais 

são atribuídos aos homens e as mulheres, neste caso é posto pelo senso comum 

que as questões que envolvem a saúde sexual e saúde reprodutiva estão 

intrinsecamente ligadas ao papel feminino. A maior demanda trazida por este 
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segmento está relacionada ao âmbito da sexualidade. Isto fica evidente nos 

relatórios do CRA que apontam a grande procura das adolescentes por consulta 

ginecológica.  

Os adolescentes são socializados para ser forte, despreocupado, e com 

menos apelo emocional. Essa pressão social para que eles sejam “homens de 

verdade”, acaba afastando dos cuidados com a saúde, isto é, vulneráveis a riscos 

de mortes precoces. É importante destacar que, a superioridade masculina vem 

alimentando as estatísticas no Brasil e no mundo de modo alarmante. Dessa forma, 

os homens acabam buscando socorro médico somente em casos extremos. Assim, 

torna-se urgente compreender este afastamento, a fim de atrair esses adolescentes 

às unidades básicas de saúde. 

É importante destacar que quando utilizamos o termo sexualidade, não 

estamos falando apenas do ato sexual propriamente dito, pois compreendemos 

sexualidade como algo mais amplo que está presente na nossa vida desde nosso 

nascimento até a nossa morte. Portanto, a sexualidade constitui-se por meio de 

vários fatores, entre eles o biológico, o social, o psicológico, o político, o cultural, o 

ético, o legal, o religioso, o histórico e o espiritual (OMS, 2010). 

Concordamos com Rodrigues Jr. (1993) quando amplia o horizonte da 

temática que envolve a vivência da sexualidade incluindo questões como 

prevenção, gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis e 

HIV/Aids, homossexualidade e masturbação.  Questões presentes em nossas 

vidas, especialmente no período da adolescência, pois nele acontecem inúmeras 

transformações físico-psicossociais. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 1975, definiu 

sexualidade como: 

 

A sexualidade humana forma parte integral da personalidade de 
cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano 
que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A 
sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou 
não do orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É energia 
que motiva encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa 
na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas 
tocam e são tocadas. (OMS 1975) 

 

Ainda é muito comum nos dias atuais a mulher adolescente ser 

exclusivamente colocada como a responsável pela saúde sexual e reprodutiva, 



54 

 

ocupando o menino um lugar pouco expressivo.  Alguns fatores, oriundos do senso 

comum podem explicar tal ideia, como por exemplo: posto de saúde é lugar de 

mulher, criança e idoso; o pensamento do homem, jovem ou adulto, é achar que 

não precisa cuidar da sua saúde, etc. Existe na equipe do CRA a preocupação de 

criar estratégias que levem o público masculino a buscar os atendimentos na 

instituição. No atendimento do serviço social há sempre o incentivo para que as 

adolescentes convidem seus parceiros para o atendimento na instituição, visto a 

importância que as responsabilidades com a saúde sexual e reprodutiva sejam 

uma experiência mutua entre os parceiros. O atendimento aos adolescentes do 

CRIAAD também tem sido muito importante para o fortalecimento da demanda 

masculina. Apesar da instituição (CRIAAD) ser mista, o número de meninos 

acautelados é muito superior o ao de meninas.  Mesmo com a utilização destas 

estratégias nos atendimentos, ainda sim há o distanciamento evidente dos homens 

adolescentes na Instituição. Portanto, é preciso pensar estratégias, campanhas, 

projetos, programas e etc. com intuito de conquistar esse público. Sabemos que o 

alcance deste público é de extrema importância para trabalhar as questões 

relacionadas a igualdade de gênero (desconstruir o mito da superioridade 

masculina).   

Vale destacar que na equipe de profissionais do CRA há a presença maciça 

de mulheres, isso demonstra a associação das profissões, como serviço social, 

psicologia, enfermagem com o cuidado, proteção, delicadeza que são papeis 

geralmente atribuído as mulheres em nossa sociedade. Outro exemplo, são as 

gestantes que aparecem para a consulta, na maioria das vezes, estão 

acompanhadas pela mãe, irmã ou colega. E quando estão com seu parceiro, estes 

não participam das consultas e nem das atividades propostas pela instituição.  

 Mas o que ocasiona este fenômeno? Uma das hipóteses prováveis é que os 

homens veem os postos de saúde como ambiente feminino, a saúde sexual e 

reprodutiva e o cuidado com os filhos sendo atribuições femininas, ou seja, “coisa 

de mulher”, ou mesmo que durante muito tempo o Estado não pensou políticas 

públicas para esse segmento da sociedade, portanto não foi criada uma cultura que 

habituasse o homem a ter o cuidado devido com as questões relacionas a saúde. 

As duas premissas reforçam o principal argumento que consolida o afastamento 

dos homens ao cuidado em saúde, que é uma cultura machista que apresenta o 

homem como o “sexo forte” que ainda está muito presente na nossa sociedade. 
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Essa ideia apesar de ser socialmente construída aparece como natural e vem 

provocando durante longa data uma cisão entre o sexos/gênero.    

Nesse sentido, Saffioti (1992) alerta que o machismo não é privilégio dos 

homens, mas atinge as mulheres na mesma intensidade. 

Portanto todos nós estamos sujeitos à visão e reprodução da sociedade 

patriarcal e das expectativas sociais em torno dos “papéis” específicos criados para 

homens e mulheres. Inseridos nas relações sociais capitalistas que expressam 

uma cultura de naturalização desta dimensão da vida social a fim de reforçar os 

padrões dominantes da sociedade. Por isso, a construção de sua subjetividade 

expressa culturalmente os valores existentes e historicamente engendrados na 

sociedade patriarcal, onde: 

 
 
à medida que rapazes e moças crescem, os adultos vão criando 
expectativas diferenciadas sobre eles e elas e sobre as suas vidas. Estas 
diferenças culturalmente instituídas entre os sexos influenciam, com 
frequência, a vida de adolescentes e jovens, nos campos da sexualidade, 
da saúde e da inserção social (BRASIL, 2010, p. 54). 

 

Quanto à hipótese de que não foi construída uma cultura de cuidado da 

saúde masculina, verificamos que somente a partir XXI, em agosto de 2008 o 

Ministério da Saúde lança “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem (Princípios e Diretrizes)” e, posteriormente, a Portaria nº 1.944 de agosto 

de 2009 que o Ministério da Saúde institui a “Política Nacional de Atenção a Saúde 

do Homem”. Está política “objetiva orientar as ações e serviços de saúde para a 

população masculina, com integralidade e equidade, primando pela humanização 

da atenção” (BRASIL, 2008) 

Esse é um importante passo para a mudança de padrão de comportamento, 

visto que a inserção do homem ao universo dos cuidados com a saúde pode vir a 

ser uma oportunidade de sensibilizar esses indivíduos da importância no 

envolvimento dos cuidados consigo e com toda a família.  

As diferenças e expectativas sociais construídas são incorporadas pelos 

adolescentes e influenciam seus comportamentos e concepções, “principalmente 

no que diz respeito à sexualidade, [...] bem como no acesso as informações e 

serviços de saúde sexual e saúde reprodutiva oferecida antes e depois do 

casamento” (idem, p. 55). 

Estes aspectos encontram-se muito presentes nos atendimentos individuais 
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registrados em meus diários de campo, pois há uma predominância da demanda 

feminina por suprir dúvidas a respeito da sexualidade. Este fator também pode ser 

verificado na grande demanda de atendimentos ginecológicos registrados nos 

Relatórios institucionais de 2012/2013.  

Assim, os avanços nas conquistas femininas nas questões de saúde sexual 

e reprodutiva ainda são superiores aos homens, no que diz respeito aos cuidados 

com a contracepção e prevenção. A adolescente, logo que tem a primeira 

menstruação (menarca) tende a procurar orientação familiar (mãe, irmã mais velha, 

tia) que logo agenda sua primeira consulta com especialista (ginecologista). O 

adolescente ao ter sua primeira ejaculação (espermarca) tende a guardar para si a 

experiência e, se houver alguma questão que o preocupe, diferente da menina, não 

irá buscar aconselhamento com um familiar, tendo seus colegas como suporte às 

interrogações.  

 

O problema é que os modelos masculinos apresentados no espaço 
masculino da rua usualmente são modelos machistas em que as 
mulheres são vistas como objetos, e a conquista sexual é 
valorizada, enquanto intimidade e respeito nos relacionamentos não 
costumam ser enfatizados. (BARKER, 2008, p. 225) 
 

 

Outro fator, que limita o esclarecimento do adolescente sobre o assunto, 

está no possível desconhecimento do colega que irá responder às perguntas. 

Barker (2008) também aponta que a busca por referencias masculinas pode 

acontecer em famílias de baixa renda de áreas urbanas que são chefiadas por 

mulheres, sem uma referência adulta masculina. Quanto à busca por um 

profissional (urologista), isso só acontecerá nos casos extremos, pois antes esse 

adolescente irá recorrer ao uso de medicamentos sugerido por colegas do grupo.  

Quanto aos métodos contraceptivos, tanto os adolescentes quanto as 

adolescentes enfrentam barreiras, mas ambas de teor machista. As meninas 

porque tem medo dos pais acharem o preservativo na bolsa. Para os meninos, a 

adolescente que tem o habito de carregar preservativo na bolsa é vista com 

desconfiança, pois significa que ela está preparada para transar com qualquer um, 

ou mesmo planejando o “golpe da barriga”19. Posicionamento compreensível, se 

considerarmos o machismo ainda como uma forte presença em nossa sociedade; 

                                                
19

   Ponto de vista que aparece com frequência  por homens adolescentes nas oficinas sobre 
sexualidade realizada no CRA. 
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passado de geração a geração, através da cultura patriarcal, religião e a 

sociabilidade que atribui papéis específicos aos homens e mulheres desde o 

nascimento.  

Trabalhar os aspectos da saúde com adolescentes requer compreender que 

tanto os adolescentes quanto as adolescentes são indivíduos que não podem ser 

descolados de suas particularidades, ou seja, cada um carrega consigo expressões 

diversas da vida que envolve os aspectos culturais, econômicos, emocionais, etc., 

o que torna um grupo heterogêneo.  

Há uma serie de composições que perpassam o universo dos adolescentes, 

tais como, alguns estudam e trabalham; outros apenas trabalham ou apenas 

estudam; alguns são pais jovens; outros são homossexuais; outros heterossexuais; 

alguns dependentes químicos; outros moradores de rua; alguns sofrerem violência 

doméstica; outros abuso sexual; alguns cometem violência com suas parceiras., 

entre outras tantas situações. Ao profissional visualizar essas particularidades 

permite uma atuação mais qualificada, permitindo os devidos encaminhamentos.  

 

3.3 Perfil dos adolescentes atendidos pelo CRA: aproximações sucessivas 

com o público-alvo através do levantamento do perfil e da implementação do 

Projeto de Intervenção. 

 

O município de Macaé fica situado na Região Norte do Estado do Rio de 

Janeiro e tem uma população de 206.748 habitantes. A população é 

predominantemente urbana. A maioria da população encontra-se na faixa etária 

entre 30 e 49 anos, seguida pela faixa de 20 a 29 anos. 

Macaé é uma cidade mundialmente conhecida como a "Capital Nacional do 

Petróleo" e vem nas últimas décadas atraindo cada vez mais novas empresas 

relacionadas ao ramo econômico offshore, o que significa um aumento cada vez 

maior do desenvolvimento do município, apesar dos inúmeros problemas 

relacionados à infraestrutura, tais como mobilidade urbana, transporte coletivo de 

qualidade, saneamento básico e etc. Segundo informações obtidas através do 

Jornal "o Debate" edição on-line janeiro de 2014, "se compararmos Macaé hoje e 

há 10 anos, teremos em dados a comprovação de um crescimento de 600% em 

termos de orçamento municipal".   
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Apesar da magnitude do desenvolvimento no setor petrolífero apresentar-se 

como um bônus para a sociedade macaense, há também o crescimento das 

mazelas que se apresentam como ônus. Essas características são fatores 

primordiais para o capital, como apresenta Netto no texto Cinco notas a propósito 

da "questão social", quando afirma que "a pobreza crescia na razão direta em que 

aumentava a capacidade social de produzir riquezas". (NETTO, 2011, p.153).  

Essa frase representa perfeitamente o processo de desenvolvimento do município 

de Macaé. 

O desenvolvimento do município de Macaé, impulsionado pelo setor 

petrolífero (amplamente divulgado pela mídia nacional), atraiu muitos 

trabalhadores, mas nem todos foram absorvidos pelas empresas presentes na 

cidade, ficando muitos no subemprego ou desempregados. A cidade deixa 

repentinamente de ser a uma pacata cidade do interior, com sua cultura voltada 

para pesca e agricultura para ser a Capital Nacional do Petróleo. Essa nova 

característica elevou o custo de vida da população, com isso houve amplo 

crescimento das periferias da cidade, ou seja, aumento desordenado das favelas.  

 
[...] o fenômeno da urbanização capitalista, acirra as relações de 
contrastes entre o esteticamente belo e o disforme, os prazeres e 
as dores, a riqueza e a miséria. Emergem planos e propostas de 
gestão das cidades, com mecanismos de controles participativo ou 
autoritário para dar conta de processos segregativos. Tanto as 
classes de trabalhadores nas periferias, áreas faveladas ou as 
chamadas baixadas, como as classes abastadas nos condomínios 
de luxo, que contornam as cidades, são atingidas pela lógica 
perversa e agressiva da busca pela lucratividade. Embora de modo 
diferenciado a segregação social das classes abastadas é 
promovida pela necessidade de distanciamento dos problemas 
sociais que causam os setores populares. Estes, ao serem 
premidos socialmente pela barbárie, apelam para a violência, que 
tanto medo causam aos ‘felizes’ moradores dos condomínios de 
luxo (SÁ; BARBOSA, 2002, p.15). 

 

Portanto podemos dizer que Macaé é uma cidade atípica e apresenta um 

amplo leque de questões para serem discutidos, tais como: exploração imobiliária, 

violência, tráfico de drogas, prostituição, má administração dos recursos e etc., mas 

que não dá para ser abordado neste trabalho, devido à amplitude da temática. Aqui 
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abordaremos a população usuária dos serviços de saúde deste município, com 

recorte no Centro de Referencia do Adolescente - CRA. 

O trabalho com adolescentes é ao mesmo tempo, uma forma privilegiada de 

intervenção profissional, e também um desafio visto às características presentes 

nesta fase da vida, tais como, hormônios à flor da pele, cheios de questões 

diversas e muita energia. Assim como as questões econômicas, sociais, culturais e 

políticas. Dessa forma, ao propor temáticas e atividades que possam reter a 

atenção, ou melhor, que provoque a participação dos adolescentes é uma tarefa 

desafiadora.  

As demandas apresentadas pelos adolescentes nos atendimentos 

individuais e coletivos da Instituição são essenciais para o planejamento do que 

será desenvolvido pelos profissionais no decorrer do semestre (as oficinas 

socioeducativas são planejada semestralmente) . Portanto, é importante ouvir dos 

adolescentes suas reais necessidades. Outro meio importante é o resultado da 

pesquisa da população atendida, pois este instrumento tira uma radiografia 

completa do público atendido.  

Portanto, faz toda a diferença saber que, a população atendida no CRA é 

majoritariamente feminina, provenientes de bairros populares, em busca de 

orientação/informação e cuidado com a saúde sexual e reprodutiva. Como consta 

no levantamento de novos atendimentos de 2012/2013 – (Perfil dos Usuários do 

CRA), a faixa etária de 14 a 17 anos de idade são as que mais procuram 

atendimento na Instituição, representando respectivamente 56% e 59% dos novos 

atendimentos. Esse grupo vem apresentando como demanda principal o 

atendimento ginecológico, como consta no Relatório Anual 2012/2013, por 

especialidades, visando orientação sobre questões relacionadas à saúde sexual e 

reprodutiva. Esse fator também é observado empiricamente nos atendimentos 

acompanhados por mim enquanto estagiária no respectivo período. Nesse sentido, 

o primeiro atendimento realizado pelo serviço social tem se apresentado de grande 

relevância, pois logo no acolhimento é dado o início da abordagem sobre os meios 

e estratégias de prevenção das DST/AIDS e a atenção efetiva a qualquer demanda 

relacionada com a saúde sexual e reprodutiva.  

Seguindo com a análise dos dados do Perfil da População Atendida 

2012/2013 do CRA, podemos verificar que neste público, o nível de escolaridade 
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predominante é o ensino fundamental incompleto. Esse fato é preocupante, uma 

vez que muitos deles param de estudar nesta fase da vida e não retornam aos 

estudos e, com isso comprometem suas perspectivas de vida profissional futura, 

principalmente quando não contam com condições objetivas favoráveis. Esse é um 

dado que aponta a defasagem escolar neste público atendido, pois demonstra que 

os jovens atendidos não estão em situação escolar esperada para sua faixa etária.  

Vale ressaltar que a amostra de dados não permite saber se os 

adolescentes ainda estão frequentando a escola. Sendo o CRA uma instituição 

prestadora de serviço pública de saúde, majoritariamente o público assistido pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) tende uma baixa condição de escolaridade, típica 

das classes menos favorecidas. Uma vez que o abandono escolar, ainda no ensino 

fundamental, é um fenômeno bastante frequente, aliado a fatores estruturais onde 

a educação para os segmentos mais empobrecidos da sociedade são revestidos 

por uma lógica perversa de sucateamento, tornando esse espaço cada vez menos 

atrativo. É importante lembrar que a precarização do ensino público, assim como 

em todas as políticas sociais atende a lógica da política neoliberal implementada no 

país na década de 1990.  

Quanto à informação da cor na pesquisa é importante ressaltar que, assim 

como no sistema classificatório do IBGE, o CRA aplica o método de auto-atribuição 

de pertença, no qual o próprio sujeito da classificação escolhe o grupo do qual se 

considera membro.  

O perfil realizado em 2012 e 2013, aponta que a maioria se declara de cor 

parda. Outro dado curioso é o expressivo número de adolescentes que não 

informam este dado. Esse alto percentual pode ser atribuído a vários fatores, por 

exemplo: o país ser multirracial e miscigenando, fazendo com que os indivíduos 

tenham dificuldades de se enquadrarem em uma cor e raça.   

Conhecer os bairros predominantes torna-se de grande relevância para 

estratégias de trabalho (priorizar capacitação da Equipe Estratégia de Saúde da 

Família -ESF). No CRA há um considerável número de adolescentes residentes em 

localidades mais distantes e que contam com menor atuação do poder público. Em 

destaque para o bairro do Lagomar que é dos mais populosos e empobrecidos do 

município de Macaé. Vale ressaltar que, neste bairro, há grande concentração de 

moradores oriundos de outros Estados. Há também a presença de adolescente dos 
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bairros Aeroporto, Nova Holanda, Ajuda de Baixo, Barra, Malvinas, Aroeira. 

Outro dado que traduz a característica do município de Macaé e se reflete 

na população usuária é o “município de origem” dos adolescentes. Em 2012, 49,5% 

dos adolescentes atendidos eram originários do município, 0,5% não informaram a 

origem e 50% dos adolescentes eram oriundo de outros municípios, estado e país 

(fator compreensível, visto o grande crescimento da cidade apresentado acima).  

Mas como o adolescente conheceu a instituição? Os adolescentes chegam 

ao CRA através de encaminhamentos feitos pelos profissionais de toda a rede 

municipal, incluindo Conselhos Tutelares, Vara da Infância e Juventude, Programa 

de Saúde da Família, Escolas, etc.  Além do acesso através dos 

encaminhamentos, há também a demanda espontânea, visto que o atendimento é 

garantido mesmo sem a presença ou ciência dos responsáveis.  

No ano de 2012 o número de adolescentes que chegaram à instituição 

através de outros adolescentes foi o mais significativo. Neste mesmo, ocorreram 

765 atendimentos, onde 298 foram através de amigos (informalmente), 254 através 

de encaminhamentos, 137 através da família, 48 não informados e 29 através da 

escola.  

Já em 2013 o número de adolescentes encaminhados por outras instituições 

superou o número de adolescentes que chegaram a instituição através de amigos, 

sendo respectivamente 351 e 274 adolescentes.  Ambas as situações demonstram 

que o CRA vem sendo a referência na saúde para os adolescentes do município, 

(através das demandas espontâneas e dos encaminhamentos) que recorrem aos 

serviços prestados pela instituição. O número de adolescentes que conheceram o 

CRA através da família é de 179. É importante sinalizar que o número que 

representa a família pode contemplar não necessariamente os responsáveis 

adultos pelo adolescente, mas primos igualmente adolescentes. Um fator 

determinante para explicar o alto índice de adolescentes que comparecem 

espontaneamente pode ser atribuído ao sigilo e a privacidade, e por não precisar 

estar acompanhado de responsável nas consultas.  Segundo Fortes; Sacardo, 

1999, geralmente os adolescentes não acreditam na confidencialidade dos 

profissionais de saúde. No CRA o fato dos adolescentes avalizarem a instituição 

para outros adolescentes, afirmando que possuem uma boa experiência no 

atendimento é um fator positivo, pois trás segurança para que eles compartilham 
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suas dúvidas sobre a sexualidade com os profissionais sem medo. 

Um dado que causa surpresa é o da escola. O número de adolescentes que 

conheceram o CRA através da escola é de apenas 51 adolescentes. Quais fatores 

implicam na não referência da escola com os serviços de saúde e prevenção da 

criança e do adolescente, tendo a escola o mesmo público que o CRA. Podemos 

afirmar que este dado aponta a necessidade de avançar no estreitamento de ações 

intersetoriais com essa política.  

Em 2013 o CRA recebeu o convite da secretaria de educação para ministrar 

uma palestra para os profissionais desta secretaria (representantes das escolas 

das municipais) sobre sexualidade na adolescência.  Segundo relato da Assistente 

Social Renata Martins que ministrou a palestra, houve muita polêmica por conta da 

temática. Os profissionais do CRA compreendem a saúde sexual e reprodutiva na 

adolescência em uma perspectiva de direito a autonomia e à liberdade. Mas de 

modo geral, o tema ainda carrega aspecto marginal, pois nesse momento histórico, 

diferente de outros, os adolescentes são visto como irresponsáveis e incapazes de 

fazer escolhas de forma consciente. Portanto, ainda é muito forte existência de 

uma visão adultocentrista hegemônica na sociedade, que contribui para moldar a 

imagem social da adolescência como a fase da rebeldia sem causa, da ausência 

de autonomia e responsabilidade nas decisões a respeito de sua vida. Essa visão 

contribui para desestimular ainda mais os jovens, limitando a possibilidade de se 

identificarem como sujeitos aptos para realizarem projetos de vida, fazerem 

escolhas conscientes e participar ativamente da vida política da sociedade. De 

acordo com Ventura; Corrêa (2006), a partir do século XX,  

 

A inclusão das crianças e adolescentes no arcabouço do contrato social 
moderno, isto é, na lógica de regulação pelo direito – individual, de 
cidadania ou direito humano – faz com que seja inevitável o 
reconhecimento destes como sujeitos portadores de direitos próprios, 
autônomos e livres. Entretanto, o reconhecimento formal destes princípios 
no plano normativo não significa que esta concepção seja inteiramente 
compreendida ou aceita pela cultura envolvente, conduzindo controvérsias 
políticas e legais, que, nos anos recentes, se tornaram alvo de ataques 
sistemático do conservadorismo moral.  
 
 

Dessa forma, corroboramos com Oliveira quando diz que “é urgente 

incorporar na legislação nacional e internacional e nas políticas públicas a 

capacitação dos agentes do Estado para que se apropriem desses conceitos”. 

(OLIVEIRA, 2009, p. 41)  
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É possível dizer que essa aproximação com a escola através dos 

educadores é um passo importante para dar inicio as ações de intersetorialidade20, 

envolvendo esses dois agentes importante para o público adolescente.  

Outro momento importante no processo de estágio curricular se deu com o 

“Projeto de Intervenção”, uma parceria com a estagiária Raylane.  

No decorrer do estágio identificamos que os adolescentes do sexo 

masculino formavam uma minoria nos atendimentos. Dessa forma, havia uma 

preocupação em criar estratégias para que esse público pudesse frequentar a 

instituição em busca de atendimento primário e orientações no cuidado da saúde. 

Mas para criar estratégias é preciso conhecer o comportamento dos 

adolescentes21.  

Dentre as atividades realizadas no Centro de Referência do Adolescente, 

durante o período de estágio, estivemos presente com mais intensidade nos 

atendimentos individuais (primeiro atendimento) e coletivos, com os Grupos 

“Conversa de Adolescente” e “Liberdade”, já apresentados anteriormente. Essa 

experiência nos fez refletir sobre a necessidade de pensar alternativas para 

aumentar o atendimento de homens adolescentes. Dessa forma traçamos alguns 

objetivos, 

 

promover oficinas que visem refletir sobre saúde do adolescente do 
sexo masculino, construindo uma compreensão do cuidado em 
saúde sexual e reprodutiva entre este público; ampliar o numero de 
atendimento do público masculino com as especificidades e 
atividades oferecidas pelo CRA e pela rede de atendimento do 
município de Macaé; refletir sobre questões de gênero que 
perpassam a vida dos adolescentes no âmbito da saúde sexual e 
reprodutiva; fortalecer a integração das atividades de atendimento 
aos adolescentes entre as instituições parceiras; e qualificar a 
formação profissional das estagiárias envolvidas (PROJETO DE 
INTEVENÇÃO, 2013). 

 

Para atingir os objetivos foram elaboradas três oficinas com temas sobre 

projeto de vida, perspectiva de gênero e sexualidade  e prevenção.   

A primeira oficina intitulada “Conversa de Adolescente” teve como ideia 

                                                
20

          O conceito de intersetorialidade, de acordo com Bidarra (2009), é a articulação de saberes e 
experiências, cujo objetivo de tal articulação é alcançar melhores níveis  de desenvolvimento social.   
21

        Tendo em vista a diversidade do universo de adolescentes seria pretensão tentar conhecer 
de forma absoluta este grupo. Mas saber um pouco do que gostam e de como veem o mundo é um 
grande passo para buscar estratégias para atraí-los. 
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principal discutir as questões vivenciadas na adolescência e a concepção destes 

como sujeitos de direitos e com capacidade de participar e desenvolver sua própria 

autonomia.  

A segunda oficina “A construção Social do Gênero” abordou as diferenças 

entre sexo e gênero, a construção histórica da categoria gênero e seus 

rebatimentos na vida social. 

 A terceira oficina “Sexualidade” abordou a importância da preservação sob a 

perspectiva de equidade de gênero, visando contribuir com a redução da 

vulnerabilidade as DST’s e a paternidade não planejada, a partir do acesso a essas 

informações.   

Os grupos trabalhados foram os adolescentes do Programa “Nova Vida” e o 

grupo “Liberdade” (parceria CRA/CRIAAD). Os grupos são divididos em dois 

períodos (manhã e tarde). O grupo da manhã é composto por adolescentes que 

cumprem medidas sócio-educativas no Centro de Recurso Integrado de 

Atendimento ao Adolescente – CRIAAD. O CRIADD encaminha os adolescentes 

para consultas médicas na Instituição (que se configura como Unidade Básica de 

Saúde especializada na saúde do adolescente), mas a partir de uma parceria 

proposta pelo CRA em 2013 foi formado um grupo de atendimento semanalmente 

para esses adolescentes.  

O Grupo “Liberdade” 22 apresenta algumas particularidades, pois os 

adolescentes cumprem medida socioeducativa, o que gera grande rotatividade, 

seja por evasão, mudança de medida, etc. Alguns estão matriculados na rede 

pública de ensino, outros não. Há também a divisão por facção, onde um grupo não 

se aproxima do outro. Portanto, montar uma oficina para este grupo requer muita 

atenção com a linguagem adotada e as dinâmicas, para que todos compreendam e 

participem ativamente do que está sendo proposto.  

Outro ponto complexo é a questão do vínculo com a instituição e com os 

profissionais, nota-se que quando não há esse vinculo, os adolescentes ficam 

menos propensos a participar das atividades proposta. É importante dizer que, os 

adolescentes antes de iniciar no grupo são atendidos individualmente pelo serviço 

social e é neste momento que há um trabalho de aproximação baseado no 

                                                
22  Liberdade foi o nome escolhido pelos adolescentes no primeiro atendimento coletivo na 
instituição, nesta mesma ocasião também foram construídas coletivamente as regras de 
convivência do grupo.  
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reconhecimento dos adolescentes como sujeitos de direitos, capazes de fazer 

escolhas. Quando há mudança significativa no grupo (novos adolescente que não 

estão habituados com a dinâmica, visto a rotatividade já mencionada), é comum 

que interrompam a dinâmica para pedir para ir ao banheiro, beber água, conversas 

paralelas e etc.  

Neste grupo, trabalhar as questões vivenciadas na adolescência é muito 

difícil, pois muitos não vivenciaram esta fase, ou não viveram com plenitude. De 

acordo com os adolescentes do CRIADD (presentes na oficina) “a adolescência 

significa não ter responsabilidades em trazer dinheiro para casa”, “ hora de 

namorar e curtir” e “estudar”.  Muitos acabam pulando a fase da adolescência, 

devido a necessidade de ajudar com as despesas familiares, ou mesmo pela 

vontade de possuir “coisas”.  

Na oficina do projeto “conversa de adolescente”, aconteceu uma dinâmica 

de apresentação individual, foi pedido que cada um falasse nome, idade, cidade e 

algum fato marcante na adolescência. Inicialmente houve resistência dos 

adolescentes em participar da dinâmica, mas por insistência aderiram. Muitos 

adolescentes relataram como fato marcante a primeira vez que cumpriram medida 

sócio-educativa (quase unânime); outros que o apoio da família durante o 

cumprimento da medida foi o fato que marcou a adolescência. As respostas 

evidenciaram que a resistência em participar da dinâmica pode ter sido ocasionada 

pela predominância de fatores negativos, como lembrança ou mesmo o fato de 

terem pulado esta etapa da vida, pois encaram o tráfico como única opção de 

ganhar a vida e ajudar financeiramente a família.  

Sabemos que a grande camada da população jovem encontra dificuldade de 

acesso à cultura, à educação de qualidade e acesso ao mercado de trabalho.  

Estes são aspectos que indicam claramente as desigualdades presentes que 

contribuem com a falta de perspectiva. 

De acordo com Carlos; Silva, 2011, os atos infracionais são reforçados pelas 

condições objetivas de vida a que são submetidos os adolescentes e suas famílias, 

ou seja, a presença da vulnerabilidade social.  Dessa forma, os adolescentes 

encontram no crime, as oportunidades negadas pelo Estado, pela sociedade e pela 

família. Constroem sua singularidade, concretizam suas necessidades (materiais e 

simbólicas).   

 Outro grupo de adolescentes que participou do projeto, foi o “Programa 
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Nova Vida”23.  Na primeira oficina do projeto de intervenção “Conversa de 

Adolescente”, diferente do grupo do CRIAAD, houve uma participação maior destes 

adolescentes. Na participação da dinâmica, a inserção no mercado de trabalho foi 

o fator mais marcante entre os adolescentes.  

Apesar de demonstrarem certa maturidade, pelo fato de já estarem inseridos 

no mercado de trabalho (Projeto nova vida), identificamos rapidamente as 

características da adolescência nas colocações feitas por eles.  

É importante destacar que tanto os adolescentes do CRIAAD, quanto os 

adolescente do Programa Nova Vida são moradores de localidades mais 

empobrecidas, mas possuem trajetórias de vidas diferentes, portanto tem 

interesses distintos. Quando falamos de escolhas com os adolescentes sabemos 

que as escolhas pressupõe alternativas. Os meninos do CRIAAD afirmam ter 

escolhido a vida do crime, mas sabemos que muitas vezes é a única alternativa 

disponível em face da lógica perversa presente na sociedade capitalista. Essa 

“escolha” tão natural para esses adolescentes carregam fortes implicações, pois 

não percebem que são usados (descartáveis e substituíveis), sendo apenas a 

ponta de algo muito maior.  

Segundo relatos, eles reconhecem as consequências (as aparentes) da 

escolha, pois sabem que “bandido morre cedo”, mas preferem experimenta o 

“poder” de ter coisas materiais, e moral na comunidade, coisas que só no universo 

do crime pode proporcionar para quem nasce pobre.  

Não é papel do Assistente Social julgar as escolhas dos adolescentes, aqui o 

trabalho é de escuta e a reflexão das questões trazidas pelos adolescentes. 

 Já os meninos do Programa Nova Vida tem convicção de que há outras 

oportunidades e quem segue o caminho do crime já nasce com má índole. De 

acordo com Barroco essa afirmação é carregada de ideologia advinda da 

sociabilidade.  

 
A moral origina-se do desenvolvimento da sociabilidade; responde a 
necessidade prática de estabelecimento de determinadas normas e 
deveres, tendo em vista a socialização e a convivência social. Faz parte 
do processo de individualização dos indivíduos, reproduzindo-se através 

                                                
23

   “Nova Vida” é um programa do município de Macaé de inserção de adolescentes de 14 a 17 
anos de idade no mercado de trabalho. Os adolescentes trabalham meio período em instituição do 
municipal, e o outro período frequentam a escola. São remunerados com meio salário mínimo.  
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do habito e expressando valores e princípios socioculturais dominante, 
numa determinada época histórica. (BARROCO, 2008, p. 42)  
 
 

 O momento histórico presente é permeado pela lógica liberal a qual 

dissemina que “a oportunidade é igual para todos”, no caso do adolescente em 

conflito com a lei, o ato infracional demonstra que esses indivíduos estão agindo 

fora das normas e valores socialmente determinados. Dessa forma, o julgamento 

presente na fala dos meninos é completamente justificado, pois é baseada em 

valores que eles reconhecem, mas ao mesmo tempo pode configurar-se uma forma 

de alienação, pois é uma reprodução do que está dado, ou seja, há a ausência de 

reflexão sobre o contexto social, econômico, cultura e político o que faz com que 

enxerguemos apenas de forma superficial o que está posto. 

Na segundo oficina do projeto de intervenção “A Construção Social do 

Gênero”, esse tema é sempre muito polêmico, até mesmo entre adultos, visto que 

estamos inseridos em uma sociedade construída sobre bases patriarcais muito 

sólidas. A sociedade atual, apesar de registrar avanços, a custo de muitas lutas, 

ainda tem um caminho longo a percorrer neste sentido, visto que desconstruir algo 

que é considerado natural leva tempo.  A naturalização dos papéis sociais atribuído 

aos homens e mulheres é muito visível na participação dos adolescentes, tanto no 

grupo da manhã quanto no grupo da tarde.  

Na oficina da manhã com o grupo “Liberdade” estiveram presentes apenas 

dois adolescentes que participaram da oficina anterior. Foi apresentado um vídeo 

“A diferença entre os sexos” onde os adolescentes ser reconheceram nas 

características atribuídas aos homens e mulheres. Nesse sentido, dialogamos a fim 

de desconstruir a ideia natural nos papeis para que eles percebessem o homem 

como protagonista da história. Outro ponto importante foi refletir como a mídia 

interfere através de comerciais que reduzem o papel da mulher na sociedade e 

constrói o homem com poderoso, dessa forma esta construção pautada em 

desigualdade, contribui para proliferação da violência doméstica e outras formas de 

violência e desrespeito a tudo o que se apresenta como diferente.  

A participação do grupo do CRIAAD foi muito positiva, pois perceberam que 

atitudes como cuidar de filhos e ajudar nas tarefas domésticas podem ser tarefas 

executas por homens, assim como perceberam que cada vez mais as mulheres 

ocupam espaços que “pertenciam” aos homens. Houve vários exemplos dado por 
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eles, como o da vizinha trabalhando como ajudante de pedreiro ou mesmo um 

vizinho que fica em casa cuidando das crianças enquanto a mulher trabalha fora.     

Na oficina da tarde, “A Construção Social do Gênero”, a participação dos 

adolescentes do Projeto Nova vida também foi boa, mas inesperadamente os 

traços de intolerância se mostraram muito fortes entre esses adolescentes.  O 

comentário mais suave, mas não menos machista, foi de um adolescente que 

relatou que pretende ter uma boa formação, ganhar bem para constituir família, 

dessa forma ele pretende tratar sua esposa como uma princesa, pois ela não irá 

trabalhar nem em casa e nem fora.  

Outro adolescente afirmou que só se casa se a mulher for virgem. 

A respeito da camisinha, se a mulher tiver uma camisinha na bolsa no mínimo é  

considerada periguete. As abordagens feitas, por nós, no intuito de desconstruir os 

papéis atribuídos ao gênero como forma natural foram variadas, mas tendo em 

vista que em apenas uma oficina seria impossível tratar uma assunto tão enraizado 

na sociedade, fica como início de um debate que não se esgota, mas também fica 

a angustia de que tantos outros adolescentes estão expostos a tal cultura que gera 

tanta intolerância e consequentemente a violência contra as mulheres e de outras 

minorias.    

Na terceira e última oficina do projeto de intervenção, intitulada “Saúde 

Sexual e Reprodutiva”, a receptividade é sempre muito bacana (há uma demanda 

grande desta oficina pelas instituições da rede que atendem adolescentes), por se 

tratar de um assunto de grande interesse dos adolescentes. As oficinas sobre o 

tema tem sido uma forma muito dinâmica de garantir o direito as informações 

pertinentes à saúde sexual e reprodutiva, assim como orienta os tratados nacionais 

e internacionais.  

Nesta oficina, tanto o grupo do CRIAAD (manhã), quanto o grupo Nova Vida 

(tarde) participaram de forma muito intensa. Iniciamos a oficina com a dinâmica 

“mitos e verdades” a fim de avaliar o nível de conhecimento dos adolescentes 

sobre o tema. Foram aplicadas perguntas sobre sexualidade, e os adolescentes 

divididos em dois grupos, onde deveriam responder se é um mito ou uma verdade. 

Depois, fizemos a correção das respostas tirando as dúvidas apresentadas. 

Outra estratégia utilizada nesta oficina foi apresentar as Doenças 

Sexualmente Transmissivas DSTs/HIV, transmissão/tratamento. 

Essa abordagem foi muito positiva, visto que houve grande participação do 
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grupo presente. Ocorreram muitas perguntas sobre as formas de transmissão e 

grupos de risco. Outro ponto levantado pelos meninos foi à diversidade sexual 

(diferença entre travesti e transexual, homossexual, bissexual e heterossexual). 

Fizemos as considerações e relembramos a questão de gênero apresentada na 

oficina anterior. 

Esta oficina permitiu conhecer os riscos presentes nas relações sexuais, 

dando ênfase no cuidado com a saúde e a importância da utilização de 

preservativo na prevenção das DSTs, e a responsabilidade consigo e com seu 

parceiro (a), sendo fundamentais para não contaminar e não ser contaminado. 

Foi dada ênfase na importância do parceiro em repassar as informações 

adquiridas para as parceiras, tornado o cuidado em saúde sexual uma 

responsabilidade mútua entre os pares. 

Outro momento muito importante foi a participação da Fisioterapeuta da 

instituição, pois ela havia acabado de fazer um curso sobre importância da higiene 

intima masculina para evitar o câncer. 

De modo geral trabalhar com adolescente é um desafio, mas trabalhar com 

adolescentes do sexo masculino foi para mim uma agradável surpresa, pois há 

entre esses jovens interesse e curiosidades a respeito das temáticas, 

principalmente em relação a sexualidade e gênero. Sei que apenas em algumas 

horas debatendo as temáticas não haverá milagres, afastando-os das drogas, de 

sofrerem violência ou de praticar violência, do preconceito, da discriminação, dos 

riscos de doenças, mas sei que é o início de uma reflexão acerca de aspectos que 

perpassavam suas vidas e alguns até o momento sem questionamentos.  

Conhecer a realidade local (econômica, cultural, social) e o público no qual 

se oferta a política social, no caso a de saúde, é um imprescindível para pensar 

estratégias que atenda de forma qualificada as demandas apresentadas. É sabido 

que, a realidade da política neoliberal implementada no Brasil, a partir de 1990, 

vem reduzindo cada vez mais a possibilidade de materialização da Reforma 

sanitária no país. Entretanto, se pensarmos de forma pontual, a realidade 

financeira atípica que apresenta o município de Macaé, não justifica o porquê do 

CRA não possuir uma sede própria, recursos matérias e recursos humanos 

necessários para tocar e quem sabe ampliar seus variados projetos. 

A proposta de atendimento integral ao público adolescente, que ancora as 

ações que a instituição promove, é legitima e amparadas por leis e tratados 
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internacionais, entretanto os limites para sua materialização esbarram com a falta 

de vontade política, visto que orçamento não se configura um problema para o 

Município de Macaé.  
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3.4 O trabalho do Serviço Social na Instituição  

 

Para versarmos o Serviço Social no Centro de Referência do Adolescente, é 

importante tomar como base o “Plano de Trabalho” elaborado em 2010, com a 

participação ativa da equipe, entre eles, Assistentes Sociais e estagiários do 

Serviço Social. O Plano de Trabalho constitui um importante instrumento para a 

instituição, pois permite a identificação das competências que o Serviço Social 

utiliza como subsídio para o atendimento das demandas que competem a toda a 

unidade, mantendo o compromisso com estratégias que traduzam a luta pela 

construção coletiva de espaços democráticos que garantam a participação dos 

usuários nas decisões institucionais. (PLANO DE TRABALHO CRA 2012). 

A afirmação da filiação teórica com o método crítico-dialético, presente no 

Plano de Trabalho da instituição é um ponto extremamente importante, pois 

demonstra,  

 
uma visão de mundo que compreende as refrações da questão social 
como produto intrínseco do capitalismo, e não como consequência de um 
posicionamento individual do sujeito, de seus familiares e de seus grupos, 
que, por falta de capacitação ou sorte, enfrentam dificuldades para 

sobreviver. (CFESS, 2009, p. 656). 
 

Portanto, a utilização do método critico dialético possibilita ir além das 

aparências, ou seja, compreender os fenômenos em suas múltiplas contradições. 

A experiência do Serviço Social no CRA, aponta para a construção de um 

espaço privilegiado que contribui para a consolidação das atribuições privativas dos 

assistentes sociais presente na Lei 8662/1993 (BRASIL, 1993) que são, dentre 

outras: coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 

planos, programas e projetos na área de Serviço Social; e planejar, organizar e 

administrar programas e projetos em unidade de Serviço Social. Além da 

possibilidade de realização das competências profissionais de: elaborar, 

implementar, executar e avaliar planos, programas e políticas sociais ressalvando a 

importante participação da sociedade civil neste movimento (Lei 8662/1993, art. 4º) 

conforme estabelecido pela de regulamentação da profissão. 

O Serviço Social está inserido no Centro de Referência do Adolescente há 

oito anos e se coloca como agente privilegiado, pois, ao mesmo tempo, em que 

atua de forma horizontal, junto dos demais profissionais, também compartilha a 
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coordenação da instituição com uma profissional de psicologia. 

O CRA possui uma equipe de seis assistentes sociais, estando divididas em 

várias frentes de trabalho (atendimento individual, atendimento coletivo – grupo 

liberdade, conversa de adolescente, gestantes, capacitação e etc.).  

Durante o período de estágio estive envolvida diretamente nas atividades em 

que minha supervisora Renata atuava, com destaque para os atendimentos 

individuais e coletivos (grupo).  

As ações, desenvolvidas na Instituição pela equipe de serviço social, são 

todas planejadas a partir do levantamento do perfil da população atendida 

(construída anualmente pela equipe do serviço social e os estagiários), visto que 

este instrumento possibilita aos profissionais obterem informações dos usuários, 

tais como: quem são, onde residem, as principais demandas, grau de escolaridade 

e etc. Fator que tem sido muito favorável para aumentar a possibilidade de 

materialização das ações demandadas pelos usuários, isto é, facilita no 

planejamento de ações e projetos verdadeiramente orgânicos.  

A equipe do Serviço Social apresenta uma perspectiva totalizante em 

relação à política social, as demandas dos usuários e a potencialidade da 

articulação com a rede de atendimentos do município; e quanto as suas atribuições 

e objetivos profissionais na execução da política pública. 

O objetivo do Serviço Social na instituição passa pela capacitação da equipe 

técnica, incentivo à participação nos espaços de decisão da instituição, de forma 

horizontal e democrática, visando o compromisso com a qualidade dos serviços 

oferecidos, incentivo a participação nas atividades de capacitação continuada 

oferecidas pela rede, universidades, conselhos de direitos e etc. Para tal 

construção, as ações profissionais estão ancoradas na perspectiva das políticas 

públicas como direito de cidadania e fruto da luta organizada dos trabalhadores, 

objetivando fortalecer a luta pela ampliação e garantia dos direitos sociais. (Plano 

de Estágio 2013) 

Para efetivação desses objetivos, a Instituição promove encontros trimestrais 

com todos os profissionais da equipe que tiverem interesse. De acordo com 

Relatório do CRA em 2013, neste ano aconteceram três encontros, sendo eles: 

Capacitação – Avaliação e Planejamento de Ações; Assistência de Pré-natal 

e Puerpério; e “Sistema Capitalista, sociedade burguesa, criminalização da 

pobreza: Redução da maioridade penal – a quem serve?”, todos ministrados pela 



73 

 

Assistente Social Monique Rangel. (RELATÓRIO ANUAL CRA 2013) 

Outro importante espaço de construção coletiva dos profissionais da 

instituição, é a reunião mensal da equipe e estagiários (no período da reunião não 

há atendimento ao usuário na unidade), onde são discutidos todos os assuntos que 

fazem parte da rotina diária dos atendimentos, assim como estudo de casos 

problemáticos, visando refletir sobre os procedimentos, importância do registro no 

prontuário e etc. Portanto neste momento são apresentados os pontos nodais com 

a finalidade de construção coletiva de estratégias de enfrentamento. Há também o 

relato dos profissionais que participaram de capacitação externa, como 

representante da instituição, apresentação de agendas de atividades internas e 

externas. 

Como já citado anteriormente a coordenação da instituição é compartilhada 

entre a Assistente Social Monique Rangel e a psicologia Fernanda Cesário. Essa 

coordenação vem buscando o estabelecimento do diálogo intersetorial com as 

demais políticas públicas da região, com o objetivo de traçar metas e ações 

conjuntas que visem à melhoria da qualidade dos serviços prestados a população e 

o atendimento de suas demandas. Bidarra (2009) alerta que o trabalho com a 

intersetorialidade, é uma construção que requer persistência, pois apresenta uma 

série de dificuldades. O autor completa que, 

 

quando se investe nesse tipo de alternativa é porque se acredita que ela é 
a melhor traduz uma opção por articular os vários saberes que, se ocupam 
de diferentes fenômenos e/ou problemas, interferem em vários sentidos no 
modo de vida social (BIDARRA, 2009, p.484). 
 
 

Nesse sentido, a equipe de serviço social vem estreitando laço com a rede 

socioassistencial do município, contudo há algumas que se encontram mais 

propícias a esse conceito. Bidarra (2009) alerta que esse processo não é de fácil 

trato. [...] “pactuar  a intersetorialidade representa um árduo trabalho de construção 

(ou melhor, de costura) política”. (BIDARRA, 2009, p.484).  Dessa forma, apesar de 

compreender a importância dessa estratégia de organização, as instituições se 

acomodam em torno de suas tarefas cotidianas e somente recorrendo a ela de 

forma superficial, conforme as necessidades de respostas imediatas.  

Na instituição, a equipe do Serviço social também é responsável pela 

elaboração e execução de pesquisas comprometidas com o conhecimento crítico 
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da realidade social a qual a instituição está voltada a atender, de forma a auxiliar a 

melhoria da qualidade dos serviços e a qualidade de vida dos usuários, 

fortalecendo suas lutas na construção de uma nova ordem social, livre de 

preconceitos e dominação-exploração. 

Dessa forma, no ano de 2013, consta como ação desenvolvida, a pesquisa 

referente a dissertação de mestrado da Assistente Social Monique Rangel do 

Carmo Gouveia, na Universidade UFRJ, intitulada: “Sociabilidade contemporânea e 

seus determinantes: a violência entre adolescentes em Macaé”.  

Os atendimentos coletivos promovidos pelo Serviço Social da instituição, 

tem o objetivo de promover espaços de discussão coletiva que estimule o 

fortalecimento social e político dos usuários, e sua participação organizada nas 

instâncias de planejamento e deliberação das políticas públicas nos âmbitos 

municipal, estadual e federal. Porém, esta participação no interior da instituição 

ainda se coloca como desafio para o serviço social, visto que esbarra com a recusa 

de outros profissionais. Portanto, a participação dos usuários nos espaços de 

decisão do CRA ainda é inexpressiva. Fato que se apresenta como uma 

contradição.  

Buscando conhecer as opiniões dos adolescentes, a respeito dos serviços 

prestados pela instituição, o Serviço Social como estratégia, criou uma caixa de 

sugestões, onde os adolescentes poderiam avaliar os serviços sem precisar se 

identificar (neste público há presente a ideia da benesse, como se o serviço 

prestado fosse um favor, portanto, existe muito melindre em falar abertamente 

sobre algo que não está funcionando bem).  

Ficou acordado entre equipe que a caixa seria aberta mensalmente nas 

reuniões. Esse simples procedimento deu resultados, pois surgiram várias opiniões 

e sugestões. O que resultou em mudanças, a fim de melhorar a dinâmica dos 

atendimentos. 

É importante destacar, que o Serviço Social é a porta de entrada do 

adolescente na instituição. Conforme a política do CRA, no primeiro atendimento o 

adolescente é informado como é a funcionamento da Unidade, serviços oferecidos 

e proposta de trabalho e o levantamento de demandas, portanto, o primeiro 

atendimento visa acolhê-lo e iniciar a orientação e acompanhamento pertinente.  

Outro aspecto importante presente no atendimento do serviço social, é fazer 

com que o adolescente perceba-se como sujeito de suas ações, capaz de planejá-
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las, sabendo que as mesmas podem produzir consequências, tanto individuais 

quanto coletiva.  

Por último, não menos importante, é o comprometimento da equipe de 

serviço social com a supervisão de estágio. No CRA a relação entre as 

supervisoras de campo e estagiárias é balizada pelo diálogo constante sobre as 

demandas atendidas, contribuindo para uma reflexão critica voltada para a 

efetivação da unidade entre teoria e prática. Há com isso uma troca constante de 

experiências fazendo com que o debate acadêmico seja sempre presente e 

permanente na atualização profissional, o que irá refletir na melhoria da qualidade 

do atendimento institucional. Portanto, é possível afirmar que, este campo de 

estágio é um espaço privilegiado de debates que apontam para o compromisso 

assumido pela categoria através de seu projeto ético-político. 

Portanto, ações profissionais do serviço social são desenvolvidas por meio 

de orientação e acompanhamento individual, coletivo e familiar; por atividades 

socioeducativas com os adolescentes, através de oficinas que possibilitem o 

estreitamento da relação entre saúde, sociedade e cidadania; pelo 

acompanhamento da equipe técnica na elaboração e desenvolvimento dos projetos 

efetivados pela unidade; na construção de espaços coletivos de capacitação e 

deliberação junto à equipe e através de reuniões intersetoriais para planejamento 

de ações coletivas com a rede de atendimentos e da supervisão de estágio. 

A caracterização da ação profissional do assistente social, deve estar 

sustentada no conhecimento da realidade e dos sujeitos para os quais são 

destinadas, na definição dos objetivos, na escolha de abordagens definidas. A ação 

do profissional do serviço social deve conter os fundamentos teórico-metodológicos 

e ético político construídos pela profissão ao longo da sua história. 

Sabemos que, muitas das atividades planejadas pelo serviço social da 

instituição enfrentam limites postos pela lógica neoliberal presente nas políticas 

públicas e que tende a precarizar o atendimento. Um dos limites é demanda 

crescente, o que ocasiona uma sobrecarga de trabalho aos profissionais do serviço 

social, que muitas vezes ficam sem sala disponível para fazer o atendimento, 

recorrendo ao auditório (espaço não conta com acústica necessária).  

Corroboramos com Iamamoto e Carvalho (2011), quando afirma que o 

serviço social é uma profissão que intervém no “processo de reprodução das 

relações sociais” (IAMAMOTO;CARVALHO, 2011, p.101), e que esse processo é 
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atravessado  por contradições fundamentais, isto é, as classes opostas possuem 

interesse distintos pela instituição Serviço social. Portanto, “é a existência e 

compreensão desse movimento contraditório que, inclusive, abre a possibilidade 

para o Assistente Social colocar-se a serviço do de um projeto de classe alternativo 

àquele para o qual é chamado para intervir”. (IAMAMOTO;CARVALHO, 2011, 

p.101, 102). 

No entanto, sabemos que o assistente social é um trabalhador assalariado, 

portanto vende sua força de trabalho em troca de salário, dessa forma está sujeito 

a toda a problemática comum do trabalhador assalariados.  

É importante destacar que, como afirma Iamamoto, o profissional pode optar 

por trabalhar com possibilidades, isto é, atuar com base no projeto profissional 

crítico, pautado nos compromissos éticos e políticos, o que lhe permite pensar 

estratégias e habilidades, conhecendo os limites impostos pela condição de 

trabalhador assalariado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso teve por objetivo final 

problematizar o direito à saúde sexual e reprodutiva para o público adolescente, e a 

necessidade de implementação de políticas de saúde que atenda esta demanda, 

como previsto em diversos documentos oficiais. Para isso, tomamos como base o 

Centro de Referência do Adolescente de Macaé, como espaço de possibilidade 

para a garantida destes direitos na esfera municipal, apontando suas estratégias e 

desafios para o enfrentamento destas questões. 

A inserção no Centro de Referência do Adolescente de Macaé/RJ, foi para 

mim uma experiência impar, pois pude vivenciar o dia a dia profissional ao lado de 

Assistentes Sociais muito comprometidas com o projeto ético político profissional, e 

com colegas estagiárias com quem compartilhei dúvidas, projetos, 

questionamentos, ideias e etc. Portanto mesmo com os limites impostos pelo 

imediatismo da vida cotidiana de todos os envolvidos, esta relação se dá de forma 

sólida e extremamente enriquecedora.  

Estudar a política de saúde e as questões que perpassam a sua trajetória 

me permitiu conhecer e compreender a dinâmica da saúde na atualidade, onde a 

lógica neoliberal de precarização dos serviços públicos atinge perversamente a 

população que não pode pagar por serviços privados.  

Nessa trajetória de avanços e retrocessos no setor de saúde há presente 

duas classes distintas lutando por interesses antagônicos. De um lado a classe 

trabalhadora e sua bandeira de luta por melhoria nas condições de vida, do outro a 

detentora dos meios de produção, que tem no lucro seu objetivo final, e para isso 

usa todos os meios possíveis. Essa última classe tem como aliada o Estado.   

Ao transitarmos pela historia da saúde pública no Brasil, é inegável a 

importância dos movimentos populares nas reivindicações em torno de ampliação e 

qualidade no atendimento de saúde pública. Em especial, o movimento de 

mulheres brasileiras que estiveram presentes nos espaços de discussão e de luta, 

mesmo nas situações mais desfavoráveis para o “sexo frágil”, com no período de 

ditadura militar, que quebrando paradigmas pegou em armas e lutou pela 

redemocratização do país.  

Nesta mesma dinâmica de luta o Movimento de Reforma Sanitária exerceu 
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um papel fundamental na atuação política e cultural. Vianna (1998) aponta que com 

a transição do autoritarismo para uma Nova República, se instaura um sentimento 

otimista em relação ao Movimento de Reforma Sanitária que vinha construindo um 

projeto de um sistema universal e gratuito. 

Todo esse movimento de luta culminou na promulgação da Constituição 

Federal de 5 de outubro 1988. Dessa forma, reunindo as reivindicações solicitadas 

pelos movimentos sociais da época. Mas a saúde nunca se materializou conforme 

as expectativas dos movimentos sociais, pois na década de 1990 foi implementada 

a política neoliberal que significou um retrocesso para as conquistas legitimadas na 

constituição de 1988. Portanto, todo processo de precarização vivenciado na 

política de saúde, na atualidade, representa a tendência neoliberal instalada. 

Porém, de acordo com o movimento da história, a política de saúde, hora 

apresenta avanços e hora retrocesso. Mas sempre pautada na focalização, 

portanto longe de ser universal. 

Nas questões que cercam a adolescência constam uma gama de questões, 

como a descoberta da sexualidade, transformação no corpo, gravidez não 

planejada, convívio em grupos sociais, drogas, a violência e outras várias 

determinações. Estas questões fazem com que grande parte da sociedade e do 

Estado compreenda a fase da adolescência como “problema”, dessa forma, tende 

a estereotipar com adjetivos negativos e pejorativos, especialmente se o 

adolescente pertencer a localidades mais empobrecidas. 

Durante os atendimentos no período de estágio, me identifiquei com muitas 

jovens quando tinha a mesma faixa etária, com as mesmas dúvidas sobre 

sexualidade e pensei como seria bom se na minha adolescência (vinte anos atrás) 

essas questões fossem tratadas com a devida naturalidade que cabe ao assunto, 

isto é, como uma dimensão prazerosa e saudável da vida e que como outros 

âmbitos da vida requer escolhas autônomas, possibilidades, diversidades e 

resultados. 

É importante dizer que essa naturalidade em que são tratados assuntos 

sobre sexualidade (incluindo todos os aspectos que contemplam esse termo) como 

o público adolescente na instituição é resultado de muito estudo, portanto o 

conhecimento teórico auxilia para que os profissionais, tenham uma abordagem 

rompa com conceitos moralizantes e padronização de comportamento dos 

indivíduos.  
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Nesse sentido, a criação de um espaço de problematização voltada para 

promoção da saúde deste público de forma integral, é de suma importância para a 

população adolescente de Macaé. Município que apresenta algumas 

particularidades, como já exposto no capitulo três deste trabalho. 

É importante salientar que, o assunto saúde sexual e reprodutiva na 

adolescência ainda é visto como tabu por grande parcela da sociedade. É notório 

nos atendimento aos adolescentes que poucos conhecem e conversam sobre 

sexualidade no ambiente escolar, tampouco com as famílias. Dessa forma, 

podemos concluir que as representações de gênero transmitidas socialmente 

impõem limitas, pois a ideia que ao homem adolescente pertence integralmente o 

espaço público e à mulher adolescente pertence ao espaço privado ainda é forte. 

Portanto é urgente a ampliação de abordagem do assunto no âmbito escolar e 

familiar. Apesar de o exposto apresentar-se como uma contradição, visto que hoje 

a mulher vem ocupando cada vez mais espaço na sociedade, portanto na esfera 

publica. Contudo, a naturalização dos papeis sociais traduzem o quanto ainda é 

forte na sociedade o machismo e sexismo. Podemos citar como exemplos, a 

jornada dupla da mulher, o cuidado com os filhos e com a casa, e etc. 

A pesquisa de documental exposta no último capítulo deste trabalho nos 

evidenciou a realidade social das adolescentes atendidas no Centro de Referencia 

do Adolescente, assim como a dinâmica do trabalho socioeducativo. Os 

adolescentes atendidos pelo CRA possuem perfil socioeconômico semelhante, são 

oriundos de famílias pobres pertencentes à classe trabalhadora, que sofrem 

cotidianamente a negação de direitos sociais. 

Como estratégia, o serviço social se pauta na democratização de 

informações, isto é, orientação e acompanhamento individual, coletivo as questões 

que perpassam a vida dos adolescentes, através de uma abordagem orientada 

pela escuta qualificada e construção de respostas, onde o adolescente sinta-se 

como sujeito capaz de decidir sobre suas escolhas.  

Aqui quero destacar a importância do atendimento coletivo (grupos) nas 

oficinas socioeducativas. Segundo Mioto (2009), as ações socioeducativas, no 

espaço socioassistenciais, se constituem em dois pilares. São eles, a socialização 

de informações e o processo reflexivo. No CRA, podemos identificar as duas ações 

nas atividades em grupos, pois há o compromisso com a “socialização das 

informações quanto a educação em saúde visando a promoção da saúde e 
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prevenção de agravos, compreendendo como um direito fundamental de 

cidadania”.  (RELATORIO ANUAL, 2013) 

Mioto destaca que, as ações, 

 
pressupõe também a compreensão das informações, pois é ela que vai 
possibilitar seu uso na vida cotidiana. Dessa forma, o uso da informação 
ou a incorporação da informação pelos sujeitos, torna-se um indicador 
importante de avaliação no processo de construção da autonomia dos 
indivíduos, dos grupos e das famílias, que é a grande finalidade das ações 

educativas. (CFESS, 2009, p.503) 

 

 

No processo de reflexivo, as ações permitem discutir sobre a sociedade que 

se deseja, as desigualdades estabelecidas pela dominação de classe, gênero, raça 

ou qualquer tipo de dominação que subjugue o homem e lhe tire a capacidade de 

criação e liberdade. Mioto corrobora com Lima, afirmando que, a sustentação 

desse processo reflexivo [...] acontece por meio da interpenetração de dois os 

elementos fundamentais que são o diálogo e a problematização. (LIMA 2006, apud 

CFESS, 2009) 

Dessa forma podemos concluir que, os limites impostos pela política 

neoliberal que se apresenta de forma hegemônica no contexto nacional, atinge a 

instituição fazendo com que seu potencial de atuação seja aquém de sua real 

possibilidade, ou seja, as atividades propostas não conseguem atende de forma 

integral atendimentos efetuados pela instituição, assim como não alcançam a meta 

estabelecida pelo Ministério da Saúde de 35% do total de adolescentes do 

município.  

O CRA se constitui como um espaço de possibilidade de concretização dos 

direitos sexuais e reprodutivos, mas há muitas questões nodais a serem refletidas 

pela equipe de serviço social, a fim de construírem coletivamente soluções para os 

desafios presentes nesta política. 
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