
bjeto de culto da sociedade, 
a juventude quase sempre é 
pensada na chave dos pro
blemas que enfrenta e/ou 

de suas carências, quando comparada 
a outros contextos históricos. Seja na 
temática da criminalidade, do tráfico e 
consumo de drogas, do alcoolismo, ou 
na acusação de que os "jovens de hoje 
são despolitizados", ser jovem nos 
dias de hoje é objeto de desejo e crítica. 

Quase nunca, porém, a juventude é 
pensada como um ator dotado de de
mandas específicas, sobre quem re
caem cobranças e imposições de um 
mundo repleto de discursos normati
vos, capazes de criminalizar compor-

tamentos e pouco dispostos a compre
ender os fenômenos que os envolvem. 

Nesse sentido, a proposta desta edi
ção do Caderno de Exercícios é discutir 
a juventude, pensando suas particu
laridades e desafios, sobretudo em re
lação ao tema da sexualidade, muito 
debatido por discursos médicos, psico
lógicos e biológicos, mas pouco refleti
do na escola por meio do olhar socio
lógico. Trata-se do necessário enfren-
tamento de um tema caro no convívio 
escolar, alvo de políticas governamen
tais e presente nos discursos cotidia
nos, mas que tem sido descuidado em 
sua complexidade quando abordado na 
escola. 

Ao entrarmos em sala de aula, nos de
paramos com jovens que estão vivendo 
um momento específico de suas vidas, mo
mento este que pode e deve ser entendido a 
partir de diversos aspectos nele envolvidos. 

Gosto musical, programas de TV, sítios 
da Internet, grupos de amizade, preferên
cia religiosa e a vivência da sexualidade 
apresentam aspectos que devem ser ex
plorados pelos(as) educadores(as) para 
além de atitudes individuais, ou seja, 
como resultados de um contexto que é 
produzido e reproduzido socialmente 
sem, no entanto, deixar de atentar para 
as particularidades de cada pessoa. 
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Como podemos entender a juventude 
e toda sua complexidade e diversidade 
a partir do olhar sociológico? A juven
tude, de uma maneira ampla, deve ser 
entendida como uma categoria inventa
da por nossa sociedade e que existe para 
(de)limitar e indicar possíveis caminhos 
pelos quais quem nela se encontra possa 
guiar seus passos. 

Definir quais critérios podem deter
minar se uma pessoa é jovem ou não é 
uma tarefa árdua devido à complexida
de desse grupo, como veremos adiante, 
mas dois fatores são fundamentais: (1) o 
de (in)dependência financeira e (2) a auto
nomia referente a escolha de seu próprio 
destino. Esses fatores estão relacionados, 
pois a questão financeira muitas vezes, 
mas nem sempre, é determinante na au
tonomia atribuída às ações e escolhas 
que serão tomadas e a maneira como a 
juventude será vivenciada 

Há, entre as correntes sociológicas, 
duas maneiras de explicar a juventude, 
que serão exploradas neste texto. (1) 
Primeiro aquela que se concentra nas 
características homogeneizadoras da 
juventude, ou seja, as características 
em comum e, em seguida, (2) aquela que 
se atenta às especificidades de cada 
jovem, principalmente a partir de sua 
classe social. 

Como o objetivo do texto é entender 
as juventudes enquanto uma categoria 
criada socialmente, vamos nos abster de 
discutir sobre o imaginário social referen
te a esse tema. Exemplos aparecerão, é 
claro, mas a fim de ilustrar os argumentos 
e aproximar, ainda mais, o olhar socioló
gico da realidade dos estudantes. 

Como característica unificadora, a ju
ventude é classificada pela sua faixa etá
ria, e, consequentemente, pelo seu com
portamento, ou seja, "como um conjunto 
social cujo principal atributo é o de ser 
constituído por indivíduos pertencentes 
a uma dada 'fase da vida" (PAIS, 1990: 
140). Há uma ênfase no olhar geracio-
nal, na qual a juventude está no mesmo 
bojo, desde que tenha nascido na mes
ma época e, dessa maneira, vivenciado 

as mesmas experiências, compartilhado 
semelhantes maneiras de pensar e ainda 
seja contraposta aos mesmos grupos etá
rios que não o seu. 

Outro fator importante, desse ponto de 
vista, é a maneira como as gerações se re
lacionam e lidam com suas tensões. Mas 
de maneira geral ela varia nos seguintes 
opostos: em alguns fatores, a juventude 
seria como um "receptáculo" que absor
ve as tradições das gerações anteriores e 
a elas dão continuidade e, em outros, há 
uma ruptura, ou seja, uma nova interpre
tação da realidade. 

Tal perspectiva não é, porém, consen
sual. Dentre as críticas a essa corrente, 
destacamos o argumento de José Macha
do Pais (1990), que questiona: 

"A juventude é, nesta corrente, vulgar
mente tomada como uma categoria etária, 
sendo a idade olhada como uma variável 
tão ou mais influente que as variáveis 
socioeconômicas e fazendo-se uma cor
respondência nem sempre ajustada entre 
uma faixa de idades e um universo de in
teresses culturais pretensamente comuns" 
(PAIS, 1990: 157). 

Partindo dessa crítica, a segunda cor
rente foca sua atenção em localizar o(a) 
jovem em sua classe social, de modo que 

"as culturas juvenis são sempre culturas 
de classe, isto é, são sempre entendidas 
como produto de relações antagônicas de 
classe" (PAIS, 1990: 157). 

Desse modo, não há uma cultura juve
nil determinada pela idade, e, sim, uma 
cultura de classe determinada pelas con
dições concretas existentes que, confor
me essa corrente, teriam um significa-
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a se comportar para a vida adulta; além 
disso, podemos pensar em juventudes, 
entendendo o seu tempo, a pluralidade 
de grupos, associações e movimentos que 
estão presentes na sociedade, respeitan
do as muitas e diferentes realidades juve
nis e os elementos comuns com os quais 
todos(as) os(as) jovens se identificam. 

Jovens têm estilos de vida, necessida
des e demandas diferentes entre si e das 
pessoas de outras faixas etárias; é por 
isso que se reconhecem enquanto ser jo
vem. O importante é fazer com que suas 
necessidades sejam atendidas, as dife
renças sejam garantidas e as desigualda
des extintas. 
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Nesse sentido, temos que pensar as 
juventudes em suas particularidades, 
sempre tomando o cuidado de não ge
neralizar proposições, visto que uma 
multiplicidade de fatores perpassa sua 
definição e a vivência dos fenômenos 
em questão. 

Assim, se por vezes a juventude é pen
sada na chave dos seus "problemas" -
criminalidade, drogas, desvios -, ou na 
chave das suas "carências" - despoliti
zação -, a proposta aqui é discutirmos, 
por meio do tema da sexualidade, como 
os jovens enfrentam alguns dos desafios 
relativos a ele, sempre tendo como pres
suposto a necessidade de compreensão 
dos fenômenos, para além do discurso 
moralizante. 

JUVENTUDE E SEXUALIDADE 

Refletir sobre o espaço escolar traz à 
tona diversas contradições. Dentre elas, 
o tratamento dado ao sexo. Enquanto 
parte do corpo humano, há toda uma 
classificação minuciosa de cada compo
nente; enquanto ato, há a reiteração de 
sua "função" reprodutiva. Ainda que 
as aulas de Ciências e Biologia ensaiem 
uma exploração do tema, termina-se por 
cair, na maioria das vezes, numa pers
pectiva médico-patologizante aterro
rizadora, recheada de estranhezas, res
trições, genitálias doentes e o fantasma 
da AIDS. Sendo ou não debatido em sala 
de aula, o assunto percorre toda a esco
la: seja nas relações amorosas, seja na 
latência do desejo aflorando nos corpos 
juvenis ou nos diálogos. 

É interessante notar que ainda hoje o 
sexo é considerado assunto a ser trata
do pela Medicina ou, no máximo, pela 
Psicologia - ou, ainda, pela Sexologia, 
que acaba por não ir muito além de mera 
combinação das duas últimas. Perdura a 
idéia de sexo como apenas mais um as
pecto natural da vida humana. O fato é 
relevante porque, apesar das constantes 
normatizações e naturalizações pro
movidas por tais discursos, emergem na 
vida privada das pessoas toda a sorte de 

elaborações e subversões das práticas 
sexuais consideradas "normais". 

IDENTIFICANDO... 

Nesse contexto, sexo só está relacionado 
a sexualidade quando esta é compreendi
da de maneira essencialista. Assim sur
gem os primeiros estudos sobre homosse
xualismo no século XIX, identificando o 
que seria o sujeito homossexual. A partir 
da divisão que se cria entre homossexu
alidade e heterossexualidade surgem ex
pectativas de vivências e comportamentos 
para ambos os sujeitos homossexuais e 
heterossexuais. É da contraposição de um 
homo a um hetero que a heteronormati-
vidade é posta em cheque ao mesmo tem
po em que se solidificam duas possibilida
des de identidades sexuais. 

Diversas são as explicações para o 
"motivo" de se pertencer a uma ou outra 
orientação sexual: dos genes ã socializa
ção, passando por questões hormonais e 
pelo condicionamento psicológico e com
portamental. Nada disso importa, no en
tanto. A menos que se objetive uma cura, 
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um tratamento, ou mesmo um extermí
nio de um dos dois grupos - ao longo da 
história, os argumentos sociais, psicoló
gicos e médico-biológicos foram utilizados 
contra a população homossexual. 

Categorizados, analisados e confron
tados, os homossexuais passam a se 
identificar (a partir dos anos 70, no Bra
sil) como grupo; grupo este que não só 
compartilha muito de sua sociabilidade 
e mesmo de sua vivência e experiências, 
mas que também possui as mesmas de
mandas políticas. Há, logo depois, uma 
primeira diferenciação: o reconheci
mento de demandas específicas de uma 
população lésbica - que se dá, deve-se 
mencionar, com a crescente aproximação 
desta ao movimento feminista. 

Num sentido, o advento da pílula anti
concepcional possibilitou uma separação 
entre cópula e procriação e a reconfigura
ção de práticas (hetero)sexuais. Sendo as
sim, o movimento feminista dos anos 70 e 
80 põe em pauta o tema da sexualidade 
feminina. As meninas que vinham sen
do educadas para a virgindade (enquanto 
os meninos eram incentivados a exercer 
sua sexualidade o quanto antes), culmi
nando num casamento em que exerciam 
papel subserviente, passam a reivindicar 
o prazer e o fim da estrutura social de 
dominação masculina. 

Se a movimentação homossexual (já 
bem dividida entre gays e lésbicas) e o fe
minismo questionam a moral (hetero)se-
xual vigente, a emergência de uma identi
dade bissexual põe abaixo os pilares que 
foram construídos no que tange ao dese
jo e mesmo às performances de gênero. 
Uma incógnita, que não se encaixa nem 
no padrão normativo, nem no padrão de 
desvio. Uma identidade constantemente 
questionada pelos gays e pelas lésbicas e 
descreditada pelo moralismo heterosse
xual. Ao romper com as monossexuali-
dades, a população bissexual se mantém 
perdida, confusa e desagregada. 

Fala-se, ainda, num inexpressivo con
tingente assexuai; a escala de cinza do 
arco-íris. Pouco se sabe sobre esse gru
po, ainda restrito e sem força política, 

todavia, sua existência põe em questão 
as idéias de desejo e sexualidade hu
manos. Se o sexo possuía alguma cen
tralidade na definição dessas identida
des, é na ausência dele que a assexuali-
dade se constrói. 

No meio de tantas possibilidades iden-
titárias, o que se vê, na realidade, é um 
contínuo processo de encaixotamento 
de personalidades. Uma menina que 
se identifique enquanto lésbica será co
brada a se encaixar no que se espera de 
uma "sapatão", com a chance de não ser 
considerada lésbica de verdade se não se 

esforçar para caber nessa caixinha. Não 
aderir a trejeitos e adereços tidos como 
masculinos de algum modo deslegitima 
sua homossexualidade. É importante 
lembrar que ser cobrada a executar de
terminado papel social não significa acei
tação desse papel ou da identidade em 
questão. O que está em jogo é a inteligi
bilidade, por parte da sociedade, do que 
aquela pessoa é afinal. Não se pode deixar 
dúvidas. Ser "caminhoneira" não trará 
mais aceitação para uma lésbica (pelo 
contrário, pode deixá-la mais propensa 
a ser vítima de lesbofobia, porque mais 
identificável), apenas a distanciará do im
previsível limbo da liminaridade. 

Enquadrado num esquema de percep
ção, o sujeito será agora tratado de acor
do com o que se tem estereotipado sobre 
o grupo ao qual pertence. "Bicha", "via-
do" e "mulherzinha" são xingamentos 
recorrentes proferidos contra meninos 
bissexuais e gays, ou mesmo àqueles 
que simplesmente não cumprem certos 
requisitos da masculinidade heterosse
xual (como "pegar" muitas meninas). Não 
basta entender o que o sujeito é; é pre
ciso nomeá-lo. 

Mais adiante, são executadas práticas 
de isolamento social. Seja pela recusa de 
inserir um ou uma colega em seu grupo 
de trabalho ou no time de determinado 
esporte, seja pelo distanciamento nos mo-
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mentos de sociabilidade ou mesmo pela 
incitação de que outros e outras excluam 
essa pessoa. 

Por fim tem-se propriamente as vio
lências psicológica e física. Ameaças 
e concretizações destas são fatos corri
queiros no dia a dia de muitas das pes
soas identificadas como possuindo uma 
sexualidade desviante. Ainda que por 
vezes nos casos mais extremos a admi
nistração da escola intervenha, poucas 
são as vezes em que se reconhece ter 
ocorrido de fato homo-lesbo-bifobia. O 
mais comum é deixar passar como mera 
briga entre adolescentes (ou crianças) ou 
relegar para a amorfa e insossa categoria 
já tão desgastada do bullying 

Além disso, uma problemática bastante 
comum à juventude não-heterossexual 
diz respeito à auto-aceitação. Entender-
-se como gay, lésbica ou bi numa socie
dade que rejeita essas maneiras de expe
rimentar a sexualidade (e o faz sorratei
ramente nos processos de socialização) 
traz consigo um grande desafio: ser con-
tra-majoritário numa questão moral. 
Nesse caso, em especifico, é importante 
ressaltar o papel da religião. Enquanto o 
candomblé e o espiritismo concebem, a 
seu modo, a legitimidade da homosse
xualidade, religiões católicas e protes
tantes (especialmente as pentencostais 
e neopetencostais) abominam quaisquer 
práticas homoeróticas, variando apenas 
a incisividade com que tratam o tema. 
Vale lembrar também que a Igreja Católi
ca tem se posicionado contundentemente 
contra métodos contraceptivos, em espe
cial a camisinha. O sexo, quando relacio
nado à moralidade cristã, é um imbróglio 
para a juventude. 

Outra questão que se impõe à juven
tude lésbica, gay e bissexual é o "sair 
do armário" Essas pessoas logo que 
reconhecem sua orientação sexual reco
nhecem também sua diferença de uma 
maioria e, mais do que isso, sua contra
riedade à norma. Cria-se então a tensão 
de ter de se assumir como não-heteros
sexual à família e o medo da rejeição e 
do desamparo. 

As Ciências Sociais são popularmen
te conhecidas por estudar o estranho, 
o exótico e o peculiar, ainda que áreas 
como Sociologia do Trabalho e Antropolo
gia Urbana se consolidem. Resta algo de 
messiânico nas investigações sociológicas 
e antropológicas que buscam construir 
discursos (ainda que apenas enunciando 
o que foi escutado) acerca da realidade 
de determinados contextos sociais. Pode-
-se perceber isso na grande ênfase dada a 
grupos marginalizados, como indígenas, 
pobres e mulheres, por exemplo. 

Deve-se, contudo, problematizar a 
condição dos grupos dominantes numa 
sociedade. Tanto se busca saber sobre o 
que fazem as lésbicas, como se relacio

nam os gays e que dificuldades encon
tram as e os bissexuais, mas, afinal, o 
que é ser heterossexual? Pensando es
pecificamente no caso da juventude, 
é possível observar o sem número de 
problemas que a heterossexualidade 
impõe. Não cabe, aqui, destacar o que 
seriam dilemas propriamente heterosse
xuais, mas de refletir sobre o que essa 
matriz sexual produz. 

A princípio, deve-se ter em mente que 
a heterossexualidade é diversa. As prá
ticas sexuais podem ser das mais extra
ordinárias possíveis. O que supostamente 
se resumiria a "desejar o sexo oposto" 
também deve ser matizado. Se uma mu
lher que sempre teve relacionamentos 
heterossexuais se relaciona com outra 
mulher na prisão, ela deixa de ser hétero? 
Se um jovem somente se sente atraído por 
homens ao ver pornografia hétero, o que 
ele é? Ainda, "desejar o sexo oposto" 
não parece significar "desejar qualquer 
pessoa do sexo oposto". Há algumas se
leções a serem feitas (no que concerne a 
preferências por determinados atributos 
físicos, a escolhas relacionadas à classe 
social de possíveis parceiros e parceiras e 
mesmo a questões raciais). Por fim, o que 
se poderia chamar hoje de "sexo opos
to", tendo em vista a existência de pes
soas trans* (ver quadro Sobre questões 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



trans) e pessoas intersexo, além de todo 
um questionamento de teóricos e teóricas 
queer a respeito das categorias sexo e gê
nero como significando respectivamente 
natureza e cultura? 

Sendo a sexualidade parte consti
tuinte do gênero e ao mesmo tempo por 
ele constituída, há de se pensar na que
bra de barreiras de gênero dentro das 
barreiras da sexualidade. Um exemplo é 
o estilo emo, que tomou conta do Brasil 
na década de 2000, e fez com que muitos 
meninos (heterossexuais) adentrassem 

um universo tido como tipicamente fe
minino (relacionado a maquiagem, tra
tamento e alisamento capilar, produção 
elaborada de vestimentas e acessórios 
etc). E a complexidade da relação entre 
gênero e sexualidade é tamanha que a 
maioria deles era tida como certamente 
gay. Para além disso, compete mencionar 
a crucialidade da "pedagogia da sexuali
dade" no sentido de produzir, principal
mente, a heteronorma. São inúmeras as 
exigências e restrições feitas a quem de
seja ser heterossexual. No começo de seu 

O que é Homossexualidade?, Peter Fry 
e Edward MacRae adotam uma perspec
tiva que diz respeito à homossexualida
de, mas se faz válida para a sexualidade 
como um todo: 

"Partiremos do pressuposto de que não 
há nenhuma verdade absoluta sobre o que 
é a homossexualidade e que as idéias e 
práticas a ele associadas são produzidas 
historicamente no interior de sociedades 
concretas e que são intimamente relaáo-
nadas com o todo destas sociedades." 
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Ao se abordar o tema juventude contem
porânea e seus dilemas cotidianos em sala 
de aula, é indispensável discutir a questão 
do fenômeno da gravidez que, por sua 
vez, aciona outros pontos centrais, tais 
como sexualidade e gênero, moralidade 
e relações familiares, que revelam a com
plexidade desse fato social. 

Assim como a categoria "juventude", 
a "gravidez na adolescência", comumen-
te datada entre os 16 e 20 anos inacaba
dos, é cercada de estigmas, preconceitos 
e muita desinformação. As referências ao 
fenômeno, na maioria das vezes, vincu
lam-se a adjetivos como "indesejada" e 
"precoce", recorrentes nas interpretações 
médicas, que sublinham negativamente 
as consequências sociais e biológicas 
dos comportamentos sexuais dos jovens. 
Assim, optamos por utilizarmos os termos 
"gravidez na juventude" ou "Gravidez 
juvenil" a fim de englobar toda a hetero
geneidade etária e de experiências que a 
categoria "juventude" vivência, principal
mente no tocante à sexualidade. 

Cabe à Sociologia promover um exercí
cio de problematização do tema, com
preendendo os mecanismos desenvolvi
dos pelo Estado para lidar com as jovens 
mães e jovens pais e com a família, a par
tir de políticas públicas, além de relativi
zar e questionar uma série de valores e 
crenças cristalizados na sociedade brasi
leira em tomo do assunto. 

Ao contrário da tendência levantada 
no relatório divulgado pela Organização 
Iberoamericana de Juventude (OU), de 
que a América Latina é a única região do 
mundo que registrou aumento contínuo 
na gravidez juvenil desde os anos 80', 
0 Brasil aponta um fenômeno de que
da na fecundidade em todos os núcle
os de idades, inclusive entre as adoles
centes de 15 a 19 anos. Segundo dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD)-' e do Regime Vital, 

1 Fonte: http://www.observatoriodegenero.gov.br/ 
eixo/indicadores 

²Comunicado da Presidência n° 31 do IPEA, que 
apresenta análises sobre a PNAD/ 2008 e aborda o 
tema da gravidez juvenil, dentre outros: 
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/comunicado_ 
presidencia/09_10_01_ComunicaPresi_31_ 
PNAD2008_trabalho.pdf 

ambos vinculados ao IBGE, se na década 
de 1990 houve um aumento da taxa de 
fertilidade juvenil, a partir dos anos 2000 
esse número vem declinando. Algumas 
explicações para esse fenômeno podem 
estar presentes em determinadas ações 
governamentais que tem como objetivo 
"enfrentar" a gravidez juvenil. 

Em 2003, os Ministérios da Educa
ção e da Saúde, em parceria com ins
tituições internacionais (ONU, UNFPA, 
UNICEF, UNESCO), organizaram a polí
tica nacional denominada Saúde e Pre
venção nas Escolas (SPE) objetivan
do a redução de doenças sexualmente 
transmissíveis (dentre elas o HIV), e 
de gravidez não planejada através de 
campanhas educativas e incentivo ao 
preservativo masculino. Atualmente o 
SPE integra as atividades do Programa 
de Saúde nas Escolas (PSE) que bus
ca a formação dos estudantes da rede 
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pública de Ensino Básico por meio de 
"ações de prevenção, promoção e aten
ção à saúde."3 

No ano de 2005 foi lançado o Pro
grama Nacional de Direitos Sexuais e 
Direitos Reprodutivos, tento como um 
dos resultados estimados a prevenção 
da gravidez "indesejada" entre jovens, 
principalmente através da oferta de con
traceptivos pelo Ministério da Saúde 
(pílulas de emergência, diafragma, anti
concepcionais injetáveis). 

Em 2009 criou-se a Política Nacio-

³Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE). 
Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?ltemid=578&id= 
12370Sioption=com_content 

nal de Atenção Integral à Saúde de 
Adolescentes e Jovens (Prosad), fun
damentada na promoção de saúde, in
cluindo aí sexualidade e saúde reprodu
tiva, respeitando as diretrizes do Siste
ma Único de Saúde (SUS). Tal política 
subsidiou a organização, já em 2010, 
das Diretrizes Nacionais para Aten
ção Integral à Saúde de Adolescentes 
e de Jovens na Promoção, Proteção e 
Recuperação da Saúde feita pelo Minis
tério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde e Departamento de Ações Prag
máticas e Estratégicas, com o intuito de 
nortear as ações e programas já existen
tes no SUS frente aos desafios da saúde 
do cidadão jovem. 

Segundo análises do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
divulgada no livro "Juventude e Polí
ticas Sociais no Brasil", em um ca
pítulo especial para o tema "gravidez 
juvenil" (Box 3), o projeto mais signifi
cativo do MS em relação aos jovens é o 
Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), 
de 2003. No entanto, é possível verifi
car certos limites e enunciar alguns 
desafios para as políticas públicas que 
envolvem a sexualidade dos jovens. Pri
meiramente, nas instituições de saúde 
os profissionais não estão preparados 
para lidar com essa faixa etária, como 
mostram estudos divulgados pelo Ipea. 
É comum que os atendentes tenham 
dúvidas éticas, e atuem exercendo um 
papel de controle sobre a sexualidade, 
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vinculando-a sempre à reprodução, o 
que afasta o jovem. 

As políticas preventivas de saúde 
ligadas à gravidez juvenil são muitas 
vezes orientadas por campanhas sa
nitárias cuja finalidade nem sempre é 
reconhecida pelo jovem como algo que 
lhe diz respeito. Em vários casos, o jo
vem se confunde com o problema que 
se pretende combater. Alguns dados 
do Ipea apontam, ainda, um desprepa
ro das instituições de saúde para lidar 
com essa faixa etária, tornando corri
queiras as dúvidas éticas e a atuação 
de um controle de sexualidade, trans
formando o usuário do serviço em ori
gem do problema. 

O poder público tem o desafio de 
oferecer políticas capazes de evitar as 
gestações indesejadas e alertar para 
a importância de experienciar uma 
sexualidade saudável, atenta para as 
doenças sexualmente transmissíveis, 

bem como de tratar de modo mais simé
trico os papéis de homens e mulheres. 
A paternidade juvenil, por exemplo, re
cebe pouca atenção das políticas públi
cas e revela o caráter desigual da parti
cipação e concepção do homem dentro 
dessa questão, bem como da sociabili
zação da criança e sobrecarga femini
na. Alguns projetos governamentais se 
esforçam em atender a problemática da 
gravidez na juventude, porém restrin
gem suas ações à oferta básica de mé
todos anticoncepcionais ou centralizam 
a prevenção no âmbito escolar. Tais 
políticas são insuficientes, justamente 
devido a seu caráter estigmatizador, 
já que não alcançam efetivamente os 
jovens, principalmente aqueles que se 
encontram fora da escola. 

Mas por que algumas dessas políticas 
públicas veiculam esse estigma? A res
posta pode estar na reprodução dos va
lores sociais atribuídos à gravidez juve
nil, igualmente presentes nas pesquisas 
de diversas áreas acerca do tema. 

PROBLEMA SOCIAL OU DE SAÚDE PÚBLICA? 

Notadamente, sobre o entendimento 
da gravidez juvenil há uma polaridade 
entre o argumento de estudo enquanto 
desviante (assentado no afrouxamento 
dos laços familiares e escolares, isola
mento social, dificuldades de inserção 
no mercado profissional, condição fi
nanceira, etc) e patologizante, biomé
dico e psicossocial (assentados sob a 
imaturidade etária, condições higiene 
precária, debilidade psicoafetivas, inge
nuidade biológica, dentre outros). 

Todo esse debate aponta para um "en
foque de risco", seja na ênfase sociode
mográfica e no discurso médico, seja no 
enfoque psicossocial, que procura certa 
causalidade entre a sexualidade juvenil 
e suas "consequências não previstas ou 
desejadas, seu entorno social e econô
mico e suas características psicológicas" 
(Stern e Medina, 2000). Nesse sentido, 
o viés normativo de rejeição à repro
dução da juventude, sempre arrolada 
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a um comportamento desviante dos jo
vens entre si e em relação às suas fa
mílias, se aproxima de uma tentativa de 
crítica rígida à juventude e de difusão 
universalmente de certos valores hege
mônicos de classe média, tais como o 
da família nuclear. Aqui repousa a jus
tificativa de controle social dos adultos 
para com os jovens, sempre tidos como 
irresponsáveis e indecisos em relação à 
perspectiva de futuro. 

Contudo, em meados da década de 

1990 proliferam-se pesquisas no campo 
das Ciências Sociais e, em certa medida 
adotada pela Psicologia e outras áreas 
da saúde, que recolocam a discussão a 
partir da valorização do discurso da 
juventude acerca do tema e das expe
riências com a gravidez. Tais análises 
podem ser bastante interessantes para 
abordar a questão sociologicamente na 
sala de aula. Os argumentos encontra
dos a partir dessa perspectiva são os 
mais diversos. 
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Uma perspectiva pertinente capaz de 
subsidiar o redimensionamento sobre 
gravidez e juventude, a partir das expe
riências dos próprios agentes envolvidos, 
é a da autonomização juvenil4. Ao en
trevistar 14 famílias de camadas médias 
cariocas com filhos solteiros que residiam 
na casa dos pais após o nascimento da 
criança, Elaine R. Brandão e Maria L. 
Heilborn enquadraram a gravidez na 
adolescência enquanto um "evento" 
atrelado ao processo de autonomia pes
soal no decorrer da vida, cuja sexualida
de é fundamental. 

O processo de individualização 
perpassa, como vimos, por dois eixos 
fundamentais: a autonomia e a inde
pendência. O primeiro se associa à au
todeterminação pessoal, já o segundo 
é concebido pela autossuficiência eco
nômica (Brandão; Heilborn, 2006). Se 
no passado a emancipação financeira e 
domiciliar era condição para o jovem ob
ter a autonomia, hoje a juventude, cuja 
independência aparece mais tardiamen
te, tem maior possibilidade de adquirir 
autonomia precocemente. 

Abandonar a idéia de gravidez enquan
to uma simples reprodução dos papéis 
tradicionais de inserção no universo 
adulto é admitir as mudanças nas rela
ções intergeracionais, na família e na se
xualidade. Assim, ao longo da juventude 
existe um processo de autonomia gradu
al que implica em diversas experiências, 
imprevistas ou não, e a gravidez pode ser 
uma delas. Esse evento reordena o pro
cesso vivenciado tanto pelo jovem, quan
to pela família. 

A partir da sistematização dessa vi
vência, orientados por essa individua
lização do jovem, é possível relativizar o 
argumento da desinformação e valorizar 

o papel fundamental que a vivência da 
sexualidade exerce na construção social 
do jovem e permite captar regras sócio-
-culturais que condicionam o fenômeno. 
É particularmente na esfera da sexu
alidade que os jovens ensaiam formas 
de autonomização em relação aos pais 
(Brandão; Heilborn, 2006). 

A liberdade e autonomia processual 
podem ser adquiridas, portanto, por meio 
do exercício da sexualidade, ainda que 
o jovem permaneça na casa dos pais. 
Por sua vez, o entendimento da sexuali
dade, no debate da gravidez juvenil, in
clusive nas aulas de Sociologia, implica 
também em analisar os papéis de gênero 
existentes em nossa sociedade, ou seja, 
às classificações sociais que contrastam 
atributos masculinos e femininos. Com
preender a questão de gênero atrelada à 
maternidade e paternidade juvenil auxi
lia na explicação, não somente da assi
metria na vivência da sexualidade entre 

jovens, mas também das diferentes co
branças sobre meninos e sobre meni
nas, após o parto. A sobrecarga femini
na no amparo à criança e um reforço da 
hierarquia de gênero, em muitos casos, 
são questões pertinentes e intrínsecas 
ao debate, portanto, que devem permear 
a discussão. 

Dessa forma, superar o discurso fata
lista, que sublinha a gravidez na juven
tude enquanto problema social, saúde 
pública ou simplesmente um dado so-
ciodemográfico, que o atrela à um dis
curso conservador e inflexível, requer 
compreender o que está diluído por en
tre esse fato social. Torna-se necessário 
não descolar o jovem, em pleno exercí
cio de sua sexualidade, do seu contexto 
familiar e sociocultural. evitando forjar 
explicações que concebem a questão da 
gravidez na juventude enquanto uma se
qüência biográfica juvenil dotada de um 
único sentido. 
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Text Box
Fonte: Sociologia, São Paulo, ano 4, n. 46, p. 36-50, abr./ maio 2013.




