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ENSINO SOBRE DIREITOS HUMANOS SEXUAIS E  
REPRODUTIVOS NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

A prática profissional em saúde é permeada por aspectos relacionadas aos direitos humanos 

sexuais e reprodutivos (DHSR). São direitos emergentes no cenário internacional e no âmbito 

nacional, além da própria Constituição Federal que trata dos direitos reprodutivos definindo a 

responsabilidade do Estado em relação ao Planejamento Familiar. Outros instrumentos foram 

criados para à promoção e garantia desses direitos, como a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher – PNAISM1 e a elaboração e distribuição de manuais técnicos e cartilhas educativas 

sobre Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos2 para gestores de políticas públicas, profissionais de 

saúde e população em geral. 

Mesmo fazendo parte da pauta governamental nacional e internacional, e tendo sido 

integrada ao ensino em Saúde Pública desde a década de 19903, a abordagem acadêmica do tema 

DHSR em relação à área de Enfermagem é ínfima, seja no que tange ao quantitativo de produções 

bibliográficas4, seja na identificação de documentos relacionados à saúde sexual e reprodutiva 

abordados durante a graduação5. 

Os direitos humanos, a saúde sexual e a reprodutiva estão, diretamente, relacionados à 

atenção à saúde. Portanto, trata-se de temas essenciais para serem abordados durante a formação 

profissional. Assim, nos propomos analisar a abordagem sobre os DHSR de docentes na prática de 

ensino/aprendizagem.  

Em síntese, trata-se de estudo descritivo realizado junto a docentes de disciplinas nas áreas 

de Saúde da Mulher ou Saúde da Criança/Adolescente dos quatro cursos de Graduação em 

Enfermagem de Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Para manter o anonimato dos 

cursos, os mesmos receberam as seguintes denominações: EK, EX, EY e EZ. De um universo de 67 

professores efetivos, 23 aceitaram participar da pesquisa. No tratamento dos dados adotou-se a 

técnica de análise de conteúdo, em sua modalidade temática com definição de categorias por caixa6 

e  aprovada sob Parecer nº 025/2010 do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Escola São Francisco 

de Assis (HESFA) da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). 

 Os resultados apontaram para 23 docentes, 87% do sexo feminino, 35% do curso EY, 30% do 

EZ, 22% do EK e 13% do curso EX. Idade, 60% com menos de 40 anos e 61% atua na docência há 

menos de 20 anos, porém 8.6% deles há menos de cinco anos.   

Em relação ao tempo de docência, 39% há mais de 20 anos, 22% no intervalo de 10 a 15 

anos, 17% de 15 a 20 anos, 13% de 5 a 10 anos e 9% com menor de 5 anos. Quanto as disciplinas 

ministradas, 65% dos professores ministravam disciplinas da área de saúde da mulher/ginecologia-



 

 

obstetrícia, 34% da área de saúde do adolescente/pediatria e vinte deles afirmaram ministrar 

disciplinas teórico-práticas. Quanto a formação, 65% informaram possuir título de especialista; o 

mestrado foi referido por 82% docentes; 69% doutores e 8,6% pós-doutoramento. Referente aos 

DHSR, 68% não veem dificuldade e 44% afirmaram trabalhar a temática com os estudantes, mesmo 

assim, não abordam a temática. 

Destacamos que 18% dos docentes afirmaram apresentar dificuldade em abordar a questão 

devido ao envolvimento com assuntos polêmicos. 

Os entrevistados mostraram a apropriação dos conceitos de DHSR, tendo por referência o 

Caderno de Atenção Básica Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva7. Entretanto, carecemos de 

identificação nas respostas sobre as perspectivas de gênero. 

 Mediante ao exposto a perspectiva de gênero precisa ser discutida com os futuros 

profissionais de enfermagem e da saúde. Abordar o gênero implica em compreender o ser humano 

como corresponsável pela vida sexual e reprodutiva, tendo por referencial os DHSR com perspectiva 

para a melhoria da qualidade de vida das populações.  

Estudo8 com estudantes de medicina apontou a parca abordagem no que se refere aos 

aspectos sobre temas sobre a sexualidade como construção social, papéis de gênero e temas afins, 

que se relacionam com a saúde sexual. 

O gênero é construído a partir da necessidade de haver um espaço de proteção universal, os 

Direitos Humanos asseguram os seres humanos o desenvolvimento pleno nos setores da vida, 

independente de idade, raça, gênero, classe social ou nacionalidade, e compreende, dentre outros, o 

direito à vida, à igualdade, à livre expressão, à educação e à saúde. A violação destes direitos afeta a 

qualidade de vida e pode resultar em graves consequências para a saúde da população9. 

Para tanto, cabe às instituições de ensino introduzir a temática no currículo para desenvolver 

o pensamento crítico e reflexivo, além de gerar novos conhecimentos e práticas como tentativa de 

responder as questões postadas na sociedade atual. Isto implica, em ampliar os direitos, reduzir as 

desigualdades de gênero, sexualidade, incluído à saúde do homem, para além da biológica na 

formação acadêmica. A necessidade de inserção destes aspectos na formação profissional é 

propostas na minuta das novas Diretrizes Curriculares em discussão10. 

A construção do currículo deve ser entendida como uma prática reflexiva, dialógica e 

articuladora, que considere as características locais e de cada momento da formação e favoreça a 

apresentação e discussão de temas e propostas pedagógicas baseados nos problemas cotidianos 

identificados por docentes, estudantes e profissionais da área, em contato com à população e com o 

sistema de saúde, na intenção de promover a aproximação entre a formação e a práxis profissional11. 

Assim, inovar as práticas de ensino/aprendizagem direcionadas a capacidade de comunicação, escuta 

e reflexão crítica dos estudantes, para que eles compreendam os textos e contextos sociais, 



 

 

econômicos, psicológicos e culturais. As ações precisam ser orientadas pelos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), focando na integralidade da assistência11,12. Logo, coadunamos que a 

formação pode ser pautada por uma educação emancipadora compromissada na transformação 

social, quando os discentes desenvolvam visão crítica e reflexiva e superem a fragmentação e 

linearidade do conhecimento13.  

Por fim, os entrevistados possuem entendimento sobre os DHSR, sendo evidente a 

desvinculação entre sexualidade e reprodução. Por outro lado, não foram consideradas suas 

respostas referentes as dimensões psicossociais relacionadas às temáticas, o que leva a crer que são 

abordadas de forma limitada durante a graduação. Logo, ocorre a preocupação com os direitos 

humanos, saúde sexual e reprodutiva, pois eles estão na pauta governamental e devem ser 

promovidos e garantidos, como condição sine qua non na formação profissional.  
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