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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Vivências da sexualidade em adolescentes quilombolas

Experiences of sexuality in quilombola adolescents

Emília Santiago Silvério1, Kalina Vanderlei Silva2

RESUMO o objetivo deste trabalho foi conhecer os aspectos vivenciados da sexualidade 
entre adolescentes de 12 a 17 anos. Estudo qualitativo com técnica de grupo focal com 
16 adolescentes quilombolas do Município de garanhuns, Pernambuco. os resultados 
revelam a necessidade de ações de saúde voltadas à singularidade desse grupo a fim de 
instrumentalizá-los a ter responsabilidade nas decisões sobre a sexualidade. as questões 
de gênero mostram-se imprescindíveis à compreensão dos processos de construção 
dos sujeitos sociais, havendo interferências das relações de gênero nas decisões dos 
adolescentes acerca da sexualidade. Essa estratégia incentiva a participação dos mesmos 
nos serviços de saúde.   

PALAVRAS-CHAVE: grupo com ancestrais do Continente africano; Sexualidade; Saúde 
do adolescente. 

ABSTRACT this paper aimed to understand aspects of sexual experience among teenagers 

from 12 to 17 years old. it is a qualitative study with focus on a group of 16 teenagers in the 

city of garanhuns, Pernambuco, Brazil. the results reveal the need for health actions related to 

the uniqueness of this group to instrumentalize them to take responsibility in decisions about 

sexuality. gender issues prove to be indispensable to understanding the processes of construction 

of social subjects and there is interference of gender relations in the adolescents’ decisions about 

sexuality. this strategy encourages the participation of these adolescents in health services.

KEYWORDS: african continental ancestry group; Sexuality; adolescent health. 
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Introdução

Na adolescência, os aspectos relacionados à sexualidade 
assumem posição de destaque no processo de formação 
do indivíduo. Ela está intimamente ligada ao desenvol-
vimento integral do adolescente por ser um elemento 
significante na formação da identidade, manifestada 
por múltiplas identificações relacionadas à imagem cor-
poral, a descoberta do outro como objeto de amor ou 
desejo e a descoberta de si e das relações com os familia-
res (ROMERO et al., 2007). O aprendizado da sexuali-
dade constitui um processo de experimentação pessoal, 
de impregnação pela cultura sexual do grupo. Na ju-
ventude, esta experiência acelera-se pela familiarização 
de representações, valores, papéis de gênero, rituais de 
interação e de práticas, presentes na noção de cultura 
sexual (HEILBORN et al., 2006). 

O tema relacionado à sexualidade na adolescência 
vem sendo abordado com destaque nas últimas déca-
das, e os adolescentes estão se envolvendo em atividades 
íntimas cada vez mais cedo. Este fator é contribuinte 
para uma maior exposição aos riscos de uma gravidez 
indesejada ou não planejada e infecções sexualmente 
transmissíveis (IST). É um assunto de extrema relevân-
cia na Saúde Pública, pela presença da vulnerabilidade 
aos riscos relacionados à saúde sexual e reprodutiva na 
adolescência (BORGES et al., 2007; TOMITA; FER-
RARI, 2007; BRASIL et al., 2006; BRASIL, 2007; 
BORGES; SCHOR, 2005; MURAKAMI et al., 2007; 
SOUSA et al., 2006; BESERRA et al., 2008).

A assistência à saúde do adolescente tem relevân-
cia ampliada pelas diversas especificidades da faixa etá-
ria, considerando-se que a maioria das causas de mor-
bimortalidade dessa população é passível de prevenção. 
É importante alcançar a saúde integral dos adolescentes 
em comunidades rurais que apresentam grande vul-
nerabilidade social, especificamente em comunidades 
quilombolas, para proporcionar condições de desen-
volvimento das características biopsicossociais desses 
jovens. Torna-se necessário, junto com os adolescentes, 
refletir e elaborar sobre sentimentos, comportamentos 
e conhecimentos compartilhados face à sexualidade hu-
mana, por meio de um trabalho que visa revalorizar o 
diálogo, o autoconhecimento e uma melhor integração 
entre sentir, pensar e agir (AFONSO, 2000). 

O Ministério da Saúde prevê a garantia dos di-
reitos à liberdade, à igualdade sem distinção de raça, 
sexo, orientação sexual ou qualquer outra forma de 
discriminação. Garante ainda o acesso integral à saúde, 
incluindo prevenção de doenças, violência e atividades 
culturais que melhorem a qualidade de vida, tanto na 
área urbana como rural (BRASIL, 2005). 

O processo de educação sexual não deve ser exer-
cido como uma domesticação, mas como uma opor-
tunidade de autorreflexão. Assim, o indivíduo pode se 
estabelecer como sujeito, com visão crítica, exercendo 
uma práxis transformadora sobre seu comportamen-
to sexual. Esse papel também deveria estar sendo de-
sempenhado pela escola, lugar onde se dá o processo 
de aprendizagem e que inclui o conhecimento sobre o 
exercício da sexualidade (JEOLÁS; FERRARI, 2003). 
A abordagem da sexualidade nesse grupo de jovens é 
extremamente oportuna, pois os adolescentes vêm apre-
sentando apelo a essa temática adotando práticas e/ou 
comportamentos que os deixam sob maior exposição ao 
risco de IST, sem se considerarem sujeitos dela (BRA-
SIL, 1998; DIAS; BUENO, 2008). Este estudo teve 
como objetivo conhecer os aspectos vivenciados da se-
xualidade entre adolescentes de 12 a 17 anos, remanes-
centes de quilombos da comunidade do Castainho, em 
Garanhuns, Pernambuco. Para compreender e interpre-
tar os eventos sociais de uma pesquisa, considera-se o 
sujeito do estudo, em determinada condição social, per-
tencente a um determinado grupo ou classe social com 
suas crenças, valores e significados (MINAYO, 2010). 

O estudo buscou compreensão do comportamen-
to jovem em relação à iniciação sexual sob enfoque de 
gênero. O desenvolvimento do trabalho emergiu da ne-
cessidade de identificar os aspectos da sexualidade entre 
adolescentes quilombolas, pertencentes a grupos sociais 
de maior vulnerabilidade, para entender as condições 
do comportamento sexual e oferecer um espaço para 
discussão da vivência daqueles. 

Procedimentos metodológicos

Foi realizado um estudo qualitativo com amostra inten-
cional utilizando-se a técnica de grupo focal. Tal pes-
quisa foi realizada na Unidade de Saúde da Família do 
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Castainho, que é mantida pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Garanhuns, Pernambuco, uma vez que 
esta assistência é voltada para a atenção básica, visando 
à prevenção de agravos, ações de promoção e recupera-
ção da saúde. 

A comunidade trabalhada está situada na zona ru-
ral, localizada na mesorregião do Agreste pernambucano, 
onde residem cerca de 110 famílias, com uma média de 
632 habitantes. Foram selecionados 4 adolescentes do 
sexo masculino e 12 do sexo feminino, por meio do cri-
tério de inclusão: ser adolescente da área de abrangência 
da Unidade Saúde da Família do Castainho, aceitar par-
ticipar da pesquisa e responder a entrevista de diagnósti-
co inicial, elaborada pela própria autora, como também 
frequentar as reuniões no grupo focal (Figura 1). 

Foram realizados sete encontros, que ocorreram na 
biblioteca em anexo à Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Castainho, com a participação de todos em cada encontro, 
após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE) pelos adolescentes e seu responsável legal. 
O projeto foi analisado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade de Pernambuco – CEP/UPE, obtendo pare-
cer favorável (protocolo CEP/UPE nº 236/09). 

Para fazer um diagnóstico inicial dos adolescentes 
e identificar a temática da sexualidade, foi aplicada a 
entrevista estruturada, composta por caracterização so-
ciodemográfica destes jovens e informações sobre sua 
vivência sexual. As reuniões do grupo focal foram pro-
gramadas utilizando-se como questões norteadoras do 
encontro: Qual a sua opinião a respeito de quando o 
sexo deve ser iniciado? O que você poderia dizer sobre 
sua vivência sexual? 

Essas reuniões foram gravadas e transcritas na ín-
tegra e submetidas à análise do conteúdo, segundo a 
metodologia de Bardin (2009). Foram utilizados pseu-
dônimos de nomes próprios afrodescendentes para pre-
servar a identidade dos mesmos.

Resultados e discussão

As diversas relações sociais dos adolescentes merecem 
destaque pelos fatores que interferem na sexualidade, 
considerando-se a importância de um processo que se 
inicia na infância e que traz repercussões na vida adulta.

Nos discursos, a maioria dos adolescentes tem di-
ficuldade em falar sobre sexo com os pais; entretanto, 
as conotações apresentadas por cada membro do grupo 
são diferentes. Discutir com os pais sobre o início da 
relação pode representar para estes que os filhos estejam 
desejando ter ou já tenham uma vida sexual. A falta de 
diálogo familiar é representada pelos adolescentes:

O meu pai e minha mãe não gostam de fa-
lar[...] acham que é coisa feia. (Chikosi, 13 
anos, sexo masculino). 

Eu acho que os pais não falam porque tem vergo-
nha. Mas, deve ser algo muito bom. Dizem que 
dá prazer. (Chuguel, 14 anos, sexo masculino).

[...] minha mãe nem sabe o que é isto. (Kali, 
12 anos, sexo feminino).

Eu acho que os pais devem falar sobre isso. Meu 
pai só procura o filho homem para conversar e 
já não fala na frente das meninas. (Adamu, 15 
anos, sexo masculino).

Os adolescentes evitam falar sobre a vida afetiva, te-
mendo alguma reação dos pais, parentes e vizinhos, para 
não tornarem de domínio público questões particulares. 
Acredita-se que há um sentimento de medo e vergonha 
por parte das meninas em revelar o próprio exercício 

Figura 1. Fotos dos adolescentes participantes.

Fonte: arquivo pessoal - Castainho, 2010.
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sexual, de sua exposição pública na família ou na comu-
nidade (BRANDÃO, 2009). As famílias não mantêm 
com seus filhos diálogo sobre o tema. Além disso, precá-
rias iniciativas de formação em sexualidade, gênero e saú-
de reprodutiva nas escolas e falta de espaço nas unidades 
de saúde não conduzem a uma abertura ao acolhimento 
desses jovens (ALVES; BRANDÃO, 2009). 

Na visão desses adolescentes, os pais não estão pre-
parados e não sentem segurança para discutir com os 
filhos questões sobre sexualidade. Alguns destacaram a 
importância de os pais adquirirem mais conhecimento 
para que essa realidade de distanciamento e silêncio seja 
modificada.

Às vezes minha mãe conversa comigo sobre sexo 
[...]. (Halima, 16 anos, sexo feminino).    

Acho que os pais podem conversar com os filhos 
[...] (pausa). É algo normal [...] e ajudam a ti-
rar dúvidas. (Sabra, 17 anos, sexo feminino). 

O meu pai é muito fechado, mas minha mãe é 
mais aberta para isso [...]. (Ifê, 14 anos, sexo 
feminino).

Eu acho que o pai só fala de sexo com o filho ho-
mem [...]. (Pandu, 16 anos, sexo masculino).

Os adolescentes relataram uma maior abertura em 
conversar com as mães sobre sexualidade e outros as-
suntos ligados à vida afetiva. O comportamento desses 
adolescentes em outros momentos das reuniões carac-
terizou-se pela facilidade em expressar suas opiniões, 
houve maior naturalidade para discutir os temas pro-
postos, mais firmeza nos posicionamentos. Essa consta-
tação leva a repensar sobre como um relacionamento de 
família, pautado no diálogo, contribui para o dia-a-dia 
de pais e filhos.

Santos e Bruns (2000) afirmaram que o não fa-
lar sobre sexo é uma forma de omissão dos pais em se 
comunicarem com os filhos e transmitirem uma men-
sagem subentendida de que sexo é algo errado em si 
mesmo, um assunto que não deve ser discutido. Há 
um descompasso entre pais e filhos centrado na ausên-
cia do diálogo em relação ao sexo, omissão, respostas 

incompletas, censuras, dificuldades de comunicação, 
ignorância e pouca disponibilidade de tempo, dentre 
outros fatores. Tomita e Ferrari (2007) ressaltam que o 
quanto antes se discutir sobre a sexualidade, menor po-
derá ser a probabilidade dos agravos a ela relacionados, 
como a gravidez na adolescência e IST.

Compreende-se que o diálogo entre pais e filhos 
interfere na relação familiar e, em muitos casos, essa co-
municação ocorre por meio de acusações, pois o filho 
lamenta a falta de diálogo e os pais criticam e repreen-
dem as ações dos filhos (SHINYASHIKI, 1992).

Em vários momentos da reunião, discutiu-se 
sobre o relacionamento familiar, e os adolescentes 
demonstraram que, no cotidiano, com seus pais, há 
muitas cobranças e ainda sentimentos de decepção por 
não serem reconhecidos na busca do diálogo das suas 
vivências sexuais. Evidenciaram que há um comporta-
mento diferenciado da relação com os filhos do sexo 
masculino por haver uma maior liberdade de vivenciar 
a sua sexualidade. Nos relatos dos adolescentes sobre o 
comportamento de seus pais, percebeu-se que, atrás do 
distanciamento entre pais e filhos, estão presentes mui-
tos mitos, tabus e censuras na área da sexualidade que 
acompanham diferentes gerações e que tornam mais di-
fícil o diálogo. Mostram um limite tênue entre a omis-
são, invasão, respeito, direito e liberdade no exercício 
da sexualidade.

Nesse grupo, independentemente da idade, fica 
evidente a dificuldade de pais e filhos discutirem sobre 
iniciação sexual, sendo que essa situação agrava-se ainda 
mais quando os adolescentes convivem com padrastos 
e madrastas.

Os adolescentes mencionam a figura materna como 
provedora da família, assumindo a responsabilidade da 
casa e criação dos filhos. A presença da avó apareceu em 
vários relatos, assumindo responsabilidades na criação 
das netas, porém sem substituir a figura materna no olhar 
das meninas, como reforça discursos abaixo: 

Ela não é minha mãe... ela me cria. (Etana, 14 
anos, sexo feminino).

Morar com parentes é péssimo [...] queria mo-
rar com minha mãe. (Adha, 15 anos, sexo 
feminino).  
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Na maioria dos discursos, foi pouco mencionada 
a figura paterna e, quando referenciada, mostraram um 
pai repressor e distante dos filhos, o que naturaliza essa 
ausência de diálogo entre pais e filhos.

Uma exceção do comportamento paterno foi apre-
sentada por uma adolescente: o pai, ao saber que ela 
estava tendo relações sexuais com o namorado, foi mais 
compreensivo que a mãe e alertou-a quanto aos perigos 
de doenças e gravidez. Esse relato causou surpresa no 
grupo e gerou discussões sobre a rigidez dos pais em 
questões referentes à sexualidade, principalmente quan-
do a questão envolve a filha.

Quando tive relações, meu pai descobriu, logo 
depois engravidei. Eles ficaram do meu lado. 
Foi difícil... mas enfrentei, senti apoio. Hoje 
eles amam meu filho! (Remba, 15 anos, sexo 
feminino).     

Em relação às meninas adolescentes, reconhece-
ram que existe uma constante  preocupação dos pais 
com a gravidez das filhas. Inúmeros foram os relatos de 
reações violentas dos pais em relação às filhas diante de 
uma situação concreta de gravidez. Esse comportamen-
to gera mais sofrimento e apreensão nas meninas que 
admitiram as inúmeras consequências e mudanças que 
iriam acontecer em suas vidas com o advento de uma 
maternidade.

Nos discursos, percebe-se um comportamento di-
ferenciado dos pais em relação à criação dos filhos e 
filhas, o que interfere na formação da identidade dos 
gêneros. Assim, os meninos e meninas pensam e agem 
de maneira bem distinta. A comunidade também inter-
fere nessa distinção, com seus comentários em relação à 
iniciação sexual, que tem significados e consequências 
diferentes para ambos os sexos. De um lado, há um re-
forço à virilidade masculina, de outro, a desvalorização 
da condição feminina.

Os meninos adolescentes são estimulados pela 
sociedade a iniciar a vida sexual como prerrogativa da 
virilidade e do direito ao prazer. Caso ocorra uma gra-
videz, poucos assumem a paternidade, sendo esse com-
portamento aceito pelos próprios pais e adolescentes de 
ambos os sexos (BORGES et al., 2007). Os meninos se 
interessam pela relação sexual no início da adolescência 

e não se preocupam com suas consequências, podendo-
se condicioná-los a uma exposição aos fatores de risco. 
Em alguns casos, são estimulados pela própria família e 
amigos para iniciar as relações sexuais como forma de 
assumir a masculinidade.

As meninas são mais repreendidas pelos familiares e 
desenvolvem temores em relação à gravidez e IST, como 
também receiam ficar ‘faladas’ na comunidade, ou seja, 
que teçam comentários sobre sua vida íntima. Assim, o 
medo de decepcionar os pais, a possibilidade de ser ex-
pulsa de casa, a postura pouco responsável do namorado, 
alguma reação violenta dos familiares e a dependência 
financeira mostram-se como sentimentos ambivalentes 
que as impedem de assumir a própria sexualidade. 

Para Scott et al. (2002), as meninas são as encar-
nações da valorização da família, da sexualidade e do 
seu controle próprio, enquanto que os meninos estão 
em constante procura de afirmação num ambiente 
extradoméstico, o ambiente do mundo incontrolável 
que os ameaça e lhes fornece um recurso para se repre-
sentarem como provedores de segurança doméstica. 

Os mitos e tabus contribuem para a repressão da 
mulher na área da sexualidade. Os pais desse grupo 
demonstram um comportamento punitivo, repressor 
em relação à iniciação sexual das filhas e com muitas 
cobranças que reforçam a responsabilidade unilateral 
da mulher diante da gravidez e maternidade.  Para 
Sousa et al. (2006), esses tabus refletem-se mais mar-
cantemente no ambiente familiar, dado que os pais 
tendem a ser mais rígidos com as meninas. As desi-
gualdades de gênero condicionam os indivíduos a as-
sumirem padrões de comportamento distintos.  As-
sim, o ser adolescente é culturalmente direcionado a 
pensar e agir de acordo com a natureza de seu sexo.

Esses comportamentos foram diferenciados e eviden-
ciados nas discussões relativas à gravidez e relação sexual:

Acho que o menino tem mais liberdade de fazer 
o que quer....o pai deixa sair mais e incentiva a 
ter relação que é para ficar (macho) [...] (risos no 
grupo). (Adamu, 15 anos, sexo masculino).

As meninas disseram não concordar com o com-
portamento masculino, mas reconheceram que ele ocor-
re, com muita frequência, na realidade em que vivem. 
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Os discursos refletiram uma acomodação do grupo no 
que tange a relações desiguais entre homens e mulheres 
no exercício da sexualidade, reforçando indiretamente 
os direitos masculinos e deveres femininos. 

Estudos evidenciam o comportamento diferencia-
do de meninos e meninas em situações relacionadas à 
iniciação sexual, gravidez e aborto e que apresenta uma 
maior responsabilidade da mulher, especialmente na 
fase da adolescência e com repercussões na vida adulta 
(GUIMARÃES; COLI, 1998; COSTA, 2002; MAR-
TINS, 2002; CARVALHO et al., 2005).

O discurso das meninas reforça essas diferenças 
com a manifestação de sentimentos de amor e carinho 
como requisitos indispensáveis para decisão de iniciar a 
relação sexual. As expectativas do sexo feminino estão 
centradas no desejo e prazer, havendo uma disparidade 
entre o real e o imaginário, com o intuito de encontrar 
um namorado que preencha todas as expectativas, con-
forme os seguintes depoimentos:

Acho que sexo é vida, tem que ter amor. Só quero 
que a minha primeira vez seja com amor e com a 
pessoa certa. (Pulika, 14 anos, sexo feminino).

Eu acho que sexo deve ser feito com responsabi-
lidade e com a pessoa que amo e não importa 
quando. (Ghipe, 15 anos, sexo feminino).

O sexo é importante na vida de qualquer pes-
soa e deve ser feito com muito amor e não só por 
prazer; A gente vê muito sexo forçado e isso não 
é bom [...] Acho que pode iniciar com 17 anos. 
(Adha, 15 anos, sexo feminino).

As meninas apresentam temores em relação à inicia-
ção sexual, destacando a possibilidade de dor na relação, gra-
videz, IST e o medo da reação dos pais e dos comentários na 
comunidade em que vivem. Alguns estudos possibilitaram 
reconhecimento dos temores dos adolescentes em relação à 
primeira relação sexual; do sexo feminino destacaram-se o 
medo de doer, de se arrepender, de engravidar; quanto ao 
sexo masculino, o receio de ‘brochar’ e de como seria seu 
desempenho na relação (URNAU et al., 2005).

Durante os discursos, foi mencionada a prática do 
‘ficar’, que, para o grupo, representa relacionamentos 

eventuais, com troca de carícias sem haver um compro-
misso e sem cobranças na relação afetiva. O ‘ficar’ pode 
se transformar em um relacionamento mais duradouro, 
dependendo da segurança que se tem para o compro-
misso e o vínculo amoroso. Seguem os depoimentos: 

Eu já fiquei com uma menina sem gostar, é 
porque ela estava me procurando e eu tinha que 
mostrar para todo mundo que era macho [...] 
(pausa), depois eu fiquei gostando dessa meni-
na [....]. (Adamu, 15 anos, sexo masculino).

Às vezes a gente fica, para saber se gosta mesmo 
do menino [....] e depois fica outras vezes [....] 
até começar namorar. (Ifê, 14 anos, sexo fe-
minino).

O sexo deve ser praticado com responsabilidade, 
mas, às vezes, tem gente que não conhece bem 
e já fica e transa, por isso pode engravidar ou 
pegar doença. Acho que deve conhecer melhor 
o menino; acho que pode começar a ter relação 
com 17, 18 e 19 anos. (Faiza, 15 anos,sexo 
feminino). 

A prática do ‘ficar’ surgiu na segunda metade dos 
anos 1980, causando certa apreensão entre os pais, por 
apresentar novas regras de relacionamento afetivo. Essa 
prática desencadeou situações benéficas; entretanto, no 
comportamento de meninas e meninos, possibilita uma 
revisão dos próprios papéis e maior liberdade de expres-
são dos sentimentos por ambos os sexos. Além disso, o 
‘ficar’ caracteriza uma relação descompromissada, em-
bora a pessoa esteja afim da outra. E esse ato de ‘ficar’, 
por não haver uma relação sexual planejada e prevenida, 
pode ocasionar consequências como uma gravidez in-
desejada ou IST, em virtude do impulso e das emoções 
do momento (HEIDEMANN, 2006; JUSTO, 2005).

A fase da experimentação afetiva chamada de ‘fi-
car’, entre adolescentes, sempre existiu, sendo reconstru-
ída, de uma forma singular, em cada momento históri-
co. Em décadas passadas, os relacionamentos eventuais 
eram denominados de ‘paquera’, ‘olhadela’ etc. Tais re-
lacionamentos propiciam aos adolescentes aprenderem 
a respeito do outro, da sexualidade e dos sentimentos 
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(GONÇALVES; GODOI, 2002).  Para os meninos, é 
permitida uma maior liberdade de comportamento, sen-
do incentivada pelo grupo que reforça o poder de virili-
dade masculina, e as meninas assumem uma conotação 
desvantajosa, como é percebido nos depoimentos:  

Quando a gente fica com um menino, depois 
com outro, já fica falada aqui na comunidade. 
(Halima, 16 anos, sexo feminino).

[...] quando fica com uma menina, os outro 
pergunta se já aconteceu e ainda é chamado 
de donzelo, quando não acontece nada [...]. 
(Pandu, 16 anos, sexo masculino).

Nesse estudo, o medo apresentado pela maioria 
das meninas adolescentes foi a possibilidade de gravi-
dez, considerada a ‘pior delas’, sendo colocada em di-
ferentes momentos das discussões. Apesar de a maioria 
desses adolescentes não terem experiências no campo da 
relação sexual, há dúvidas e questionamentos, como o 
de ser desprezada pelo companheiro, por isso vivenciam 
a sexualidade com culpa e sentimentos ambivalentes; 
de um lado, o desejo de vivenciar novas experiências e, 
de outro, a repressão da família, o preconceito do meio 
social, como também a necessidade de redirecionar suas 
vidas e de assumir a criação do filho.

Os relatos confirmam esses medos, que refletem 
situações concretas vividas por elas:

O meu maior medo é engravidar, e se ficar 
sozinha pra cuidar do filho, tem menino que 
nem liga [...] Já aconteceu com minha prima. 
(Nadia, 14 anos, sexo feminino).

Tenho muita vontade, né [...]? Mas e aí  tenho 
medo de brochar na hora lá [...] (risos no gru-
po). (Chikosi, 13 anos, sexo masculino).

Acho que pode doer quando acontecer [....] aí pode 
doer mesmo! (Kali, 12 anos, sexo feminino).

[...] e se na hora a camisinha rasgar? (risos). 
Pode até pegar doença [...]. (Adamu, 15 anos, 
sexo masculino).

Quando isso acontece a gente sofre muito e 
ainda fica na boca do povo. Minha mãe fala 
muito para ter cuidado, que meu pai não tem 
pena não [...] tem de criar sozinha. (Ghipe, 15 
anos, sexo feminino).

Nas relações amorosas e nos conflitos humanos 
ligados ao desempenho do papel afetivo-sexual, não 
existem fórmulas para superação. Cada ser humano 
constrói seu caminho de forma singular e gradativa, 
na busca de relacionamentos autênticos e prazerosos 
(COSTA, 2002).

Para os adolescentes que estão iniciando suas ex-
periências afetivo-sexuais, as emoções borbulham e 
os conflitos são muito frequentes e intensos, gerando 
muita ansiedade para solução imediata dos mesmos. A 
evolução do jovem, em relação ao estabelecimento da 
sexualidade madura e completa, é um processo com-
plexo. Às vezes difícil, cheio de conflitos e crises, como 
também de momentos maravilhosos de paixão, desco-
berta e realizações (BECKER, 2003).

Em uma análise global, foram evidenciados as-
pectos interligados e, ao mesmo tempo, contraditórios 
na concepção do feminino e masculino, apontando as 
relações de poder presentes no processo da iniciação 
sexual dos adolescentes. A compreensão das relações 
de poder é fundamental na discussão acerca da sexua-
lidade. Partindo dessa concepção, há um exercício pro-
dutivo das relações sociais que questiona a existência 
de um poder único, hegemônico, externalizado como 
repressor, associado, muitas vezes, a classes sociais, re-
lações de gênero e ao Estado (FOUCAULT, 2005).

Inúmeras situações relatadas pelo grupo retrata-
ram as relações de poder no cotidiano vivido, apresen-
tando poucas reações ou resistência a elas. Essas ques-
tões evidenciam formas específicas de poder e reforçam 
papéis assumidos por homens e mulheres em diferentes 
gerações, repercutindo na formação da identidade dos 
adolescentes. 

As análises dessas relações identificam o significa-
do atribuído ao masculino e ao feminino para compre-
ender as consequências de viver como homens e mulhe-
res dentro de práticas sociais concretas. Para Heilborn 
et al. (2006), o exame das relações de gênero permite 
desvendar roteiros pré-estabelecidos que orientam as 
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condutas do sujeito. Desse modo, masculinidade e ati-
vidade estão associadas por oposição a feminilidade e 
passividade. Tal sistema ordena as relações entre pessoas 
do mesmo sexo ou entre sexos opostos. 

Neste contexto, o papel do cuidar é atribuído à 
mulher e passa por diferentes gerações, sem contestação 
de ambos os sexos. Ao cuidar da família, a mulher refor-
ça privilégios masculinos e responsabilidades femininas 
na área da sexualidade. As atitudes e papéis claramente 
atribuídos a cada um dos gêneros, as relações sexuais 
entre homens e mulheres são vividos como fruto da 
espontaneidade: é culturalmente pouco provável que 
uma primeira relação sexual seja discutida ou prepa-
rada. Esse cenário é extremamente revelador do modo 
como as prescrições culturais hegemônicas, acerca do 
gênero, modelam a feminilidade em torno da mater-
nidade e a masculinidade sob o signo da sexualidade 
(HEILBORN et al., 2006). 

A reflexão sobre essa realidade vivida pelos ado-
lescentes construída socialmente e culturalmente refor-
çaram a importância de se levar em conta as relações 
de gênero para compreender a construção singular do 
pensamento feminino e masculino, entender as pressões 
sociais sofridas por esta geração, os princípios e senti-
mentos que norteiam suas atitudes e comportamentos. 
As questões de gênero apresentam estreito vínculo com 
diferentes atividades da vida cotidiana e interferem 
nas relações sociais. O entendimento dessas questões 
contribuiu para aprimorar o conhecimento de alguns 
aspectos da vivência sexual e da iniciação sexual neste 
grupo, considerando-se os seus significados.

Considerações finais

O presente estudo teve como temática conhecer os as-
pectos da vivência da sexualidade entre adolescentes 
de 12 a 17 anos, remanescentes de quilombos. Cons-
truiu-se um diagnóstico coletivo dos determinantes 
comportamentais da saúde sexual. Possibilitou, com 
estratégia de grupo focal, uma maior familiaridade com 
o depoimento dos adolescentes quilombolas sobre a 
sexualidade. 

O conhecimento dos adolescentes acerca da inicia-
ção sexual mostrou-se como um momento importante 

de escolha e definições dos significados da vivência da 
sexualidade. Sentimentos diferenciados se agrupam am-
biguamente: o desejo e o medo, principalmente entre as 
meninas. Os depoimentos expressaram aspectos sobre a 
sexualidade no contexto das relações com os pais, dos 
significados de uma gravidez e as diferenças de gêne-
ro. As questões de gênero mostram-se imprescindíveis 
à compreensão dos processos na construção dos sujeitos 
sociais, da lógica que direciona a organização dos pa-
péis propostos para o sexo feminino e masculino, das 
interferências nas relações de gênero e em decisões dos 
adolescentes no que tange à sexualidade.

Foi construído um espaço de expressão e reflexão 
dos participantes pela possibilidade de descobrir novas 
emoções, já que a maioria não havia iniciado a ativi-
dade sexual. O sentimento de medo, por outro lado, 
refere-se à possibilidade de uma gravidez e de suas con-
sequências, tais como: repressão e desprezo dos fami-
liares e do namorado, os comentários na comunidade a 
respeito da sua iniciação sexual, as cobranças feitas e as 
responsabilidades geradas pela maternidade e, ainda, o 
resultado de assumir sozinha a criação dos filhos. Essas 
ideias estão ancoradas no senso comum deste grupo, 
considerando-se os conceitos que estão enraizados no 
cotidiano das famílias desta comunidade. 

Os resultados desta investigação podem servir de 
subsídios para futuros trabalhos direcionados aos jo-
vens, como forma de executar ações de saúde voltadas 
à singularidade desse grupo, a fim de instrumentalizá-
los a ter responsabilidade nas decisões sobre a sexua-
lidade, considerando-se as questões sociais e culturais 
específicas e seus direitos sexuais, reprodutivos e de 
cidadãos. Mostram a necessidade de planejar ações, 
bem consolidadas, de atenção integral à saúde desses 
adolescentes.

O estudo contribuiu para buscar o significado da 
vivência da sexualidade em adolescentes de comunida-
de quilombola, que vivem em condições socioeconômi-
cas baixas. Fornece subsídios para trabalhos destinados 
à prática de profissionais de saúde que atuam em Pro-
gramas de Saúde da Família, especialmente em grupos 
com vulnerabilidade social, buscando oferecer maior 
conscientização e participação dos mesmos nos serviços 
de saúde para prevenção dos agravos como gravidez in-
desejada, abortamentos e IST. 
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