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ENSINO SOBRE DIREITOS HUMANOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS NA GRADUAÇÃO EM 
ENFERMAGEM: PARTE 2 

 

Este paper é a continuação do paper n. 69 quando apresentamos sobre o que é ensinado 

sobre direitos humanos sexuais e reprodutivos (DHSR) na Graduação em Enfermagem sob o 

ponto de vista docente. Neste apresentaremos a perspectiva discente, suas convergências e 

divergências. 

Trata-se de estudo descritivo, desenvolvido em quatro Instituições de Ensino Superior 

Públicas de Enfermagem do Estado Rio de Janeiro. Para manter o anonimato dos cursos, os 

mesmos receberam os seguintes códigos: EK, EX, EY e EZ. Do universo de 138 discentes, 79 

responderam o questionário. Para o tratamento dos dados adotou a técnica de análise de conteúdo, 

em sua modalidade temática com definição de categorias por caixa1 para as questões abertas e nas 

questões fechadas utilizamos o suporte do software livre EpiInfo e o software R, realizando teste de 

hipótese para correlacionar as variáveis. O estudo foi aprovado sob o 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). 

Dos discentes que participaram da pesquisa 32% eram do curso EX, 29% do curso EY, 

23% do curso EK e 16% do curso EZ, sendo 82% do sexo feminino. A faixa etária da maioria dos 

alunos (96%) encontrava-se entre 20 e 30 anos. Na época em que foi realizada a coleta dos dados, 

67% cursavam o oitavo período, neste período os discentes cursaram disciplinas das áreas da saúde 

da mulher e da criança/adolescente.  Quanto ao tema DHSR, 45% dos discentes alegaram 

dificuldade de compreensão, devido à quantidade insuficiente de aulas sobre o assunto, 63% 

disseram que a temática lhes foi apresentada apenas de forma pontual durante o curso e 24% 

afirmaram ter visto a temática com frequência, sendo a diferença estatística significante (p valor = 

2.942e-08) em relação ao que foi citado pelos docentes, apresentado no paper n.69. 

A abordagem dos DHSR nos cursos de graduação, segundo os entrevistados, confirma o 

que é apresentado pela literatura2 no que diz respeito à falta de integração multidisciplinar desses 
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temas na educação em Saúde Pública. A ínfima atenção dada pelas Instituições de Ensino Superior 

às questões de saúde sexual e reprodutiva resulta em diferentes abordagens pedagógicas, com 

conteúdo ministrado em curto prazo por conta da extensão dos demais conteúdos inseridos nos 

programas curriculares. Por meio dos resultados apresentados, é possível inferir que a 

sustentabilidade da temática depende dos interesses e iniciativas individuais dos docentes e/ou de 

cursos de curta duração. Depende, sobretudo, do abandono de juízo de valores e tabus relacionados 

às questões que envolvem os DHSR.  

No que diz respeito a definição dos direitos sexuais, os discentes referiram ter o direito ao 

livre exercício da sexualidade, optando pela orientação sexual, direito a decidir quando ter relação 

sexual e a livre escolha do/a parceiro/a.  Sobre o direito reprodutivo, as respostas seguiram três 

vertentes: 1) autonomia sobre a reprodução, como decisão de ter ou não filhos, quando os ter, 

quantos e com quem; 2) o acesso a produtos e serviços em Unidades de Saúde, sendo citado o 

direito a planejamento reprodutivo, pré-natal e acesso aos métodos contraceptivos; 3) a questão do 

aborto, essa mais diversificada, na medida em que, dos três discentes que envolveram esse tema em 

suas respostas, dois citaram-no como o direito reprodutivo: enquanto, o terceiro posicionou-se 

contra o ato, porém, considerou o direito à autonomia das pessoas sobre o próprio corpo nas 

seguintes palavras: 

É o direito que o ser humano tem de usar seu corpo da maneira quanto bem entende, 
mas sem ferir o direito de outra pessoa, mesmo sendo ela um feto. (Disc. 60). 

 
Eles abordaram, também, a necessidade da garantia e respeito a estes direitos, na medida 

em que se encontra em suas respostas o direito à informação, à autonomia sobre o próprio corpo 

e ao acesso aos serviços de saúde de forma humanizada. Um aluno relacionou o uso de 

contraceptivos à sexualidade e não ao direito reprodutivo. 

Os entrevistados mostraram a apropriação do conceito de DHSR, a maioria das respostas 

envolvem os conceitos apresentados no Caderno de Atenção Básica Saúde Sexual e Saúde 

Reprodutiva3. Contudo, nenhuma resposta abrangeu a perspectiva de gênero e sua relação a esses 
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direitos e a melhoria da qualidade de vida, tão pouco abordou a compreensão do homem como 

corresponsável pela vida sexual e reprodutiva do casal, a valorização da paternidade. Esses são 

aspectos que devem ser considerados durante a formação, pois seu não 

conhecimento/reconhecimento pode levar a violação destes direitos e assim afetar diretamente a 

qualidade de vida e resultar em graves consequências para a saúde da população.4 

A cartilha Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, por exemplo, apresenta as diretrizes 

do Governo para garantir os direitos em relação à saúde sexual e reprodutiva destacando, 

principalmente, o planejamento familiar e a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da 

Mulher, tem como propostas incorporar o enfoque de gênero e implantar/implementar ações de 

saúde que contribuam para a redução da morbimortalidade feminina5 sendo documentos que 

devem ser abordados durante a formação de qualquer profissional de saúde. 

Questões mais amplas envolvendo direitos, desigualdades de gênero, sexualidade e/ou 

saúde do homem têm abordagem mais limitada na formação acadêmica. A formação deve 

possibilitar conhecimento multidimensional que abranja a complexidade da realidade e dos 

diferentes valores humanos, científicos e sociais. Os discentes necessitam desenvolver a capacidade 

de estabelecer relações entre as informações que recebem e as que são de conhecimento prévio dos 

mesmos, e relações de aprendizagem que estimulem trocas, confrontos e exposições6, deve-se 

considerar a importância das relações para a efetivação de um cuidado integral7. 

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 a população e com 

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

profissional.8  

Considerando que os direitos humanos a saúde sexual e reprodutiva está na pauta 

governamental, eles devem ser promovidos e garantidos. Para tanto, os profissionais de saúde têm 
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papel fundamental na garantia e promoção desses direitos. Logo, a necessidade de temas com este 

necessita ser discutido durante a formação profissional que foram apontadas nas diferenças 

estatísticas das respostas entre os discentes e docentes, apresentados no paper n.69, o que conduz a 

lacuna no ensino em saúde.  
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