
   

Ciência & Saúde Coletiva

ISSN: 1413-8123

cecilia@claves.fiocruz.br

Associação Brasileira de Pós-Graduação em

Saúde Coletiva

Brasil

The authors reply

Ciência & Saúde Coletiva, vol. 16, núm. 10, octubre, 2011, p. 3991

Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

Rio de Janeiro, Brasil

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63019858036

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=630
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63019858036
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63019858036
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=630&numero=19858
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63019858036
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=630
http://www.redalyc.org


3991
C

iência &
 Saúde C

oletiva, 16(10):3985-3991, 2011

The authors reply

Os autores respondem

Relações de gênero na adolescência:
discussões necessárias para a promoção
da saúde sexual e reprodutiva

Ainda que as questões relacionadas à categoria gê-
nero tenham sido amplamente discutidas por di-
versos seguimentos acadêmicos, o tema é sempre
instigante e tem desvelado novos horizontes de in-
vestigações, evidenciados pelas constantes mudan-
ças da sociedade. Este debate mostra a necessidade
de constantes pesquisas nos diversos aspectos dis-
cutidos pelos autores, aos quais agradecemos pe-
las valiosas contribuições.

Discussões sobre violência, como bem coloca-
do por Queiti Oliveira, principalmente aquelas re-
lacionadas às relações entre parceiros, são facilmente
identificadas nos discursos dos adolescentes e em
suas condutas na vida afetivo-sexual. Entendemos
que, essencialmente na adolescência, a formação do
conceito de gênero e as consequências da acentuada
influência do meio escolar e midiático são precur-
sores de condutas e comportamentos que persis-
tem durante a vida adulta. Assim, a discussão feita
por Kathie Njaine foca, nos espaços públicos e pri-
vados, a construção das representações dos ado-
lescentes sobre gênero dentro dos padrões de mas-
culinidade e feminilidade, o que reflete obviamente,
na prática do sexo e da sexualidade, com todas as
consequências a eles relacionadas.

Em relação à influência da mídia na questão
das representações sociais, concordamos que ela
tem quebrado muitas barreiras relacionadas aos
papéis sexuais, ao mesmo tempo em que tem in-
fluenciado os adolescentes na construção de sua
identidade sexual, mas, até que ponto esta influên-
cia é positiva, já que muitas situações explanadas
pela mídia se tornam alvo de críticas e polemicas?
Enfim, atravessamos um campo minado quando
falamos de mídia, cujas mensagens precisam ser
analisadas profundamente para que possam ser
utilizadas nas ações de promoção da saúde sexual
e reprodutiva e na prevenção de doenças, bem como
na construção de relacionamentos pautados na
equidade de gênero.

Os eixos discutidos por Queiti Oliveira eviden-
ciam questões que precisam ser amplamente tra-
balhados nas famílias, nas escolas e em todos os
espaços onde se possam alcançar efetivamente os

adolescentes. Vale ressaltar que a discussão sobre a
influência do meio deve sempre levar em conside-
ração a dicotomia presente no comportamento
humano, principalmente quando estão envolvidos
preceitos morais e religiosos. Concordamos plena-
mente com a autora no sentido de que não pode-
mos educar os adolescentes se antes não fizermos
uma profunda reflexão sobre nossa própria sexua-
lidade e os (pré) conceitos de gênero implícitos em
nosso cotidiano. Acreditamos, assim, que a falta de
acolhimento que os adolescentes relatam na famí-
lia e na escola têm como causa básica a dificuldade
dos adultos em discutir a própria sexualidade. Isso
também fica claro quando o assunto é a homosse-
xualidade, ainda que, com as mudanças legais ora
em curso, grande enfoque tem sido dada pela mí-
dia aos direitos dos casais homo afetivos.

Romeu Gomes enfatiza a essência do artigo na
concepção do adolescente frente aos papéis sexuais
e à influência destes na construção de sua identida-
de sexual, sendo que este processo inicia-se a partir
de conceitos impostos pela sociedade, cultura e mí-
dia. O autor ainda faz menção sobre a abertura e
tolerância da sociedade atual frente à homossexua-
lidade, contribuindo para a discussão do artigo.

Consideramos como destaque o questionamen-
to de cunho metodológico feito pelo autor, enfati-
zamos que o objetivo inicial de nosso artigo foi de-
monstrar o conhecimento dos adolescentes sobre
assuntos envolvendo a sexualidade. As diferenças
de gênero foram destacadas dos discursos indivi-
duais e foi possível construir o discurso do sujeito
coletivo, já que essas diferenças foram identificadas
como uma ancoragem fortemente marcada no gru-
po pesquisado. Quanto a dar uma maior visibili-
dade nas especificidades das diferenciações de gêne-
ro é pertinente destacar que as opiniões dos adoles-
centes estão em constante mudança, e não há como
estabelecer padrões fixos de comportamento nessa
faixa etária, pois não é apenas o sexo masculino ou
feminino que vai definir a identidade sexual e sim as
influências do meio como citado acima.

Concordamos ainda que as informações dis-
poníveis carecem de qualidade, e que necessitamos
criar ambientes propícios às ações efetivas para a
in(formação) dos adolescentes, utilizando meto-
dologias ativas no processo de reflexão conjunta.

Agradecemos a Revista Ciência e Saúde Coleti-
va pela oportunidade de ampliar a discussão dos
aspectos levantados em nosso artigo, bem como
convidamos os pesquisadores a contribuir com o
tema para que possamos almejar a equidade nas
relações de gênero em nossa sociedade.


