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NÃO HÁ GUARDA-CHUVA CONTRA O AMOR: 
estudo do comportamento reprodutivo 
e de seu universo simbólico entre jovens 
universitários, 2002.
O estudo investigou o comportamento reprodutivo entre estudantes da Universidade de São Paulo, especialmente no 
âmbito da contracepção e da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Foram entrevistados 952 estudantes 
com idade entre 17 e 24 anos, a partir de um sorteio realizado em duas etapas do total de matriculados em cursos de 
graduação, na cidade de São Paulo. A seguir, foram realizadas entrevistas em profundidade com 33 voluntários. As con-
cepções sobre ficar e namorar, a associação da camisinha aos relacionamentos esporádicos ou aos parceiros casuais 
e a sua substituição pela pílula no namoro, revelam a importância que o sistema simbólico assume em relação às esco-
lhas e as práticas que cercam a sexualidade e a vida reprodutiva.
Descritores: Saúde reprodutiva, Sexualidade, Jovem.

The study investigated the reproductive behavior among students at the University of Sao Paulo, especially in the con-
text of contraception and the prevention of sexually transmitted diseases. An interview with 952 students aged between 
17 and 24 years from a lot done in two stages of the total enrolled in graduate courses in the city of Sao Paulo. Then, 
in-depth interviews were conducted with 33 volunteers. The meanings of “staying” and “dating” and the association of 
condoms to occasional relationships or casual partners and their replacement by the pill in dating shows the importance 
that the symbolic system becomes for choices and practices in the field of sexuality and reproductive life.
Descriptors: Reproductive health, Sexuality, Teenager. 

El estudio investigó el comportamiento reproductivo entre los estudiantes de la Universidade de São Paulo, sobretodo 
en el contexto de la anticoncepción y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Fueram entrevistados 
952 estudiantes, de edades comprendidas entre los 17 y 24 años a partir de un lote realizado en dos etapas, del total de 
matriculados en cursos de graduación  en la ciudad de Sao Paulo. Luego, entrevistas en profundidad se llevaron a cabo 
con 33 voluntarios. Los significados de “salir” y “enamorar”y la asociación de preservativos a parejas ocasionales y la 
sustitución por la píldora demuestran la importancia del sistema simbólico para las opciones y prácticas que rodean a la 
sexualidad y la vida reproductiva.  
Descriptores: Salud reproductiva, Sexualidad, Jóvene.

INTRODUÇÃO

Os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS) de 2006, divulgados recentemente, apontam que a 

taxa de fecundidade no Brasil atingiu 1,8 filhos por mulher, pa-

tamar mais baixo já observado em um inquérito populacional 
nacional, abaixo do nível de reposição da população1. Além da 
queda da fecundidade, os dados indicam que esse declínio está 
ocorrendo de maneira homogênea, havendo pouca diferencia-
ção em termos do meio urbano e rural e pelas regiões geográfi-
cas. Isso significa a consolidação de um novo padrão reprodu-
tivo para a população brasileira, cujo processo teve início na 
década de 50, quando se iniciou a tendência de diminuição do 
número de filhos por mulheres2,3.

Na sociedade brasileira, o conhecimento de métodos contra-
ceptivos é praticamente universal e os métodos mais dissemina-
dos são os modernos. Praticamente todas as mulheres já usaram 
algum método e os mais citados são a pílula e a camisinha mas-

Artigo extraído da Tese de Doutorado com título acima defendida na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Pesqui-
sa integralmente financiada pela FAPESP.

Recebido: 18/06/2008  
Aprovado: 22/10/2008



Pirotta KCM. NÃO HÁ GUARDA-CHUVA CONTRA O AMOR: estudo do comportamento reprodutivo e de seu universo simbólico entre jovens universitários, 2002.

 Saúde Coletiva 2008;05 (26):232-37 233

sexualidade e saúde

culina. A prevalência do uso é de 87,2% das mulheres, sendo 
que na faixa dos 15 aos 19 anos essa taxa já atinge 55%1. Esses 
dados colocam o Brasil entre os países com maior prevalência 
de uso de contraceptivos modernos. A distribuição dos métodos 
revela uma notável mudança em relação aos resultados dessa 
mesma pesquisa realizada dez anos antes, em 19964. Observa-
se que o percentual de esterilizadas caiu de 40% para 29%, 
acompanhado por um aumento da esterilização masculina de 
3% para 5% e do uso de camisinha masculina de 4% para 6%. 
Em relação a esse último método, destaca-se que 26% das mu-
lheres não unidas e sexualmente ativas responderam já ter feito 
uso da camisinha masculina. O panorama acima é indicador de 
uma mudança no mix dos métodos contraceptivos, com perda 
da importância da esterilização e aumento da participação mas-
culina nas práticas contraceptivas.

Não obstante as transformações observadas, o comporta-
mento reprodutivo continua altamente influenciado pela es-
colaridade. Nesse sentido, as mulheres sem escolaridade pos-
suem maiores taxas de fecundidade, acima de quatro filhos 
por mulher, e o efeito da mortalidade infantil também é mais 
acentuado nesse segmento, com perda de 20%. O percentual 
de esterilizadas no grupo das mulheres sem instrução é mais 
do que o dobro do que entre as mulheres com nove ou mais 
anos de estudo. Esse mesmo diferencial ocorre entre as regiões 
Norte e Nordeste em relação ao Sul e Sudeste do país. Do mes-
mo modo, a participação da esterilização no mix dos métodos 
anticoncepcionais é muito maior nas áreas rurais e entre as mu-

lheres negras do que nas urbanas e entre as brancas. Por outro 
lado, a prevalência da esterilização masculina e da camisinha 
masculina cresce com o aumento da escolaridade1.

Outra característica própria do comportamento reprodutivo 
da população brasileira é a propensão ao rejuvenescimento do 
padrão reprodutivo. Os dados da PNDS de 2006 confirmam 
essa tendência, revelando que a idade mediana ao primeiro 
filho é de 21 anos. Entre as mulheres com idade de 18 anos, 
há aproximadamente 10% de grávidas do primeiro filho. No 
segmento das adolescentes, com idade entre 15 e 19 anos, o 
comportamento reprodutivo adquire características peculiares. 
O percentual de grávidas do primeiro filho atinge 6,2%, sendo 
maior no meio urbano (5,6%) do que no rural (2,4%). Os maio-
res percentuais foram encontrados nas regiões Norte e Sudeste, 
independentemente do meio urbano ou rural1.

Considerando-se os diferenciais por anos de estudo, ocor-
re um gradiente de 40,7% entre as adolescentes sem escola-
ridade para zero entre as com 12 ou mais anos de estudo. As 
adolescentes negras apresentaram maior percentual do que as 
brancas, 7,5% e 4,8% respectivamente. Das adolescentes com 
15 anos visitadas pela PNDS,  5,8% já tinham pelo menos um 
filho nascido vivo. Paradoxalmente, é nas idades mais jovens 
que o início da regulação da fecundidade dá-se mais cedo e 
quase 90% das adolescentes usaram métodos pela primeira vez 
sem ter nenhum filho1. O uso de preservativos é maior entre as 
mulheres não unidas, mais jovens e com alta escolaridade. Es-
ses diferenciais apontam para que a contracepção e a preven-
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um sorteio das disciplinas oferecidas na graduação da Universidade 
de São Paulo, no ano de 1999, através do método de amostragem 
por conglomerados. O sorteio foi realizado em duas etapas. Inicial-
mente, foram sorteadas as unidades da universidade, na Cidade de 
São Paulo, através de amostragem sistemática. A seguir, foram sor-
teadas as disciplinas de cada unidade, num total de 22. Em cada 
disciplina, foram entrevistados todos os presentes..

Numa segunda etapa, foram gravadas entrevistas em profun-
didade com 33 estudantes que se ofereceram voluntariamente 
para continuar participando da pesquisa  (entrevistados na fase 
qualitativa receberam nomes fictícios para proteção de suas 
identidades). As entrevistas foram realizadas com auxílio de um 
roteiro, visando conhecer os valores, as percepções e as crenças 
que orientam as práticas sexuais, enfocando especialmente a op-
ção pelos métodos contraceptivos, o início das relações sexuais, 
o significado da maternidade ou paternidade, entre outros.

RESULTADOS
A caracterização das alunas e alunos entrevistados indicou tra-
tar-se de uma população jovem, com idade mediana de vinte 
anos, que iniciou os estudos superiores logo após a conclusão 
do nível médio e que dedicava a maior parte do seu tempo à 
vida universitária. Dos entrevistados, 57,5% estudavam em pe-
ríodo integral e 70,7% estavam nos dois anos iniciais dos cur-
sos universitários. O grupo era formado predominantemente 
por solteiros (95,3%). Diante dessa importante especificidade, 
o estudo voltou-se para as modalidades que os relacionamen-
tos afetivos e sexuais adquirem fora do contexto de uma união 
duradoura com intuito de formação de um núcleo familiar. Em 
relação ao sexo, 51,1% eram homens e 48,9% eram mulheres.

Do total entrevistado, 73% haviam tido a primeira relação se-
xual e a idade mediana nesse episódio foi de 17 anos entre os 
homens e 18 entre as mulheres.  No grupo dos que namoravam, 
87,4% tinham iniciado a vida sexual, já entre os que tinham re-
lações esporádicas esse valor era de 58,6%, conforme tabela 1.

ção das doenças sexualmente transmissíveis e da Aids devem 
se iniciar cada vez mais cedo e que as adolescentes menos es-
colarizadas, sobretudo nos meios urbanos, constituem um seg-
mento mais vulnerável exigindo esforços programáticos e aten-
ção especial em relação à saúde sexual e reprodutiva.

A escolaridade está fortemente relacionada com o adia-
mento da união conjugal, do nascimento do primeiro filho, da 
preferência por famílias menores e da utilização de contracep-
tivos5,6. No entanto, a existência de um padrão diferenciado 
em relação às práticas sexuais e ao comportamento reprodu-
tivo não se relaciona diretamente a usufruir um nível ótimo de 
saúde reprodutiva e sexual. As decisões ligadas à vida sexual e 
reprodutiva são tomadas em função de projetos profissionais, 
busca de independência econômica e de ascensão social. A 
compreensão da dinâmica entre o comportamento reprodutivo, 
a formação da família e os projetos de vida socialmente cons-
truídos pode contribuir para o fortalecimento do direito à saúde 
dos jovens e dos programas a eles dirigidos, na medida em que 
contemple aspectos da construção da subjetividade e dos senti-
dos que as práticas adquirem para os adolescentes e jovens.

OBJETIVO
O presente estudo teve por objetivo investigar as práticas e as 
representações ligadas à vida reprodutiva entre jovens universitá-
rios da Universidade de São Paulo (USP), especialmente aquelas 
dirigidas à contracepção e à prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, no âmbito das relações heterossexuais. 

METODOLOGIA
Visando caracterizar a população em relação às variáveis clássicas 
no campo da demografia e da saúde reprodutiva, foi elaborada uma 
amostra representativa dos estudantes matriculados em cursos de 
graduação da USP, na Cidade de São Paulo, e foram entrevistados 
952 alunos e alunas com idade entre 17 e 24 anos com auxílio de 
um questionário. Para a elaboração do plano amostral, foi realizado 

 
Tabela 1. Caracterização do início da vida sexual dos estudantes segundo sexo. Universidade de São Paulo, 2002.

Início da vida sexual

Sim

Não

subtotal 

Idade no início da vida sexual
< 10

10 a 14

15 a 19

20 a 24

subtotal **

TOTAL

Sexo

Masculino

N
402

84

484

-

35

337

21

393

486
51,1

N
293

173

466

1

12

231

45

289

466
48,9

%
82,7

17,3

100,0

8,9

85,8

5,3

100,0

100,0

%
62,9

37,1

100,0

0,3

4,2

79,9

15,6

100,0

100,0

Feminino

Total

695

257

952

1

47

568

66

682

952
100,0

* Não inclui os entrevistados casados ou unidos. (n=44)
** Foram excluídos 13 entrevistados que não lembravam a idade.
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exigência de fidelidade entre o casal, entre outros. 
- É, acontece. Depende... sei lá! Você fica com a pessoa um 

dia e nunca mais vê a pessoa na vida. Você pode ficar e ir pra 
um motel e nunca mais ver a pessoa na vida. Namorar já não, 
você passa a ter um envolvimento maior. Acho que basicamen-
te é isso, ter um envolvimento, que faz você ter o prazer de 
conhecer os pais da garota, levá-la pra conhecer seus pais, fre-
quentar a casa dela e ela frequentar a sua. É diferente do fi-
car. Vamos dizer, é como se fosse uma amizade que... Com os 
amigos você também gosta de estar levando pra conhecer os 
pais, estar na casa, estar juntos, mas é amigo. Então, o ficar já 
não, nem amigo é. Você vai lá... No meu caso era diferente. Era 
uma opção nossa não namorar, mas ficar. Você não precisa ser 
fiel, você pode ter várias parceiras, você pode ficar com três ou 
quatro pessoas na noite e hoje é normal isso. Namorar já en-
volve outros conceitos, envolve fidelidade, gostar da pessoa, ter 
um relacionamento, ter uma vida a dois. Realmente é uma vida 
a dois, só que cada um na sua casa. (Pedro, 23 anos) 

Outra situação é o ficar. Nesse tipo de relacionamento as 
regras não são claramente definidas. O ficar pode ter uma lon-
ga duração de tempo ou restringir-se a um momento pontual; 
pode ou não ser uma etapa preliminar do namoro; às vezes, ele 
pode se transformar gradativamente no namoro. Para as mulhe-
res, freqüentemente já existia um envolvimento maior no ficar 
do que para os homens, muitas vezes como uma etapa anterior 
ao namoro para não “assustar” o parceiro. Para elas, as relações 
sexuais não eram muito bem vistas no ficar, restringindo-se a 
“dar beijo”.

Quase a totalidade dos estudantes já havia utilizado con-
traceptivo (95,8% dos homens e 96,1% das mulheres). Entre 
as mulheres, a camisinha foi mencionada em 29,2% das res-
postas, a pílula em 19,6% e mais de um método moderno em 
36,0% das respostas. Entre os homens, a camisinha foi o prin-
cipal método mencionado, com 55,3% das respostas e a pílula 
foi citada por 14,4% dos estudantes. 17,3% responderam mais 
de um método de alta eficácia, mostrado na tabela 2.

No grupo dos que estavam namorando, 30,5% referiram a 
camisinha, 20,9% a pílula e 32,0% o uso combinado desses 
dois métodos. No grupo dos que tinham relações esporádicas, 
a camisinha foi referida por 71,0% dos entrevistados, a pílula 
por 5,2% e os dois métodos combinados, por 29,0%. A farmá-
cia ou o supermercado eram as principais fontes de obtenção 
dos métodos contraceptivos.

Observou-se que os entrevistados estavam tendo suas pri-
meiras relações sexuais e que elas não aconteciam com muita 
freqüência. O fato dos estudantes serem dependentes da famí-
lia e não possuírem autonomia financeira, morando em geral 
na casa dos pais, limitava as oportunidades em relação a ter 
experiências sexuais. Na maioria das vezes, os relacionamen-
tos ocorriam no contexto de um namoro e a primeira relação 
costumava acontecer com um/a namorado/a. No discurso dos 
estudantes, o diferencial entre o ficar e o namorar era remeti-
do ao grau de compromisso entre os parceiros. No namoro, há 
um conjunto de normas de conduta socialmente estabelecidas: 
apresentar o/a parceiro/a aos pais; encontrar-se com freqüência 
e sair nos finais de semana; freqüentar a casa do/a parceiro; a 

 
Tabela 2. Caracterização das práticas contraceptivas dos estudantes por sexo. Universidade de São Paulo, 2002.

Práticas Contraceptivas1

Uso de contraceptivo 
Sim

Não

subtotal 

Método contraceptivo usado
Condom

Pílula

DIU

Injeção

Camisinha feminina

Mais de um método de alta eficácia*

Métodos de alta eficácia combinados 

com métodos de baixa eficácia**

Métodos de baixa eficácia

subtotal

TOTAL

SEXO

Masculino

N

347

14

361

192

49

1

2

1

60

39

3

347

361
58,0

N

250

11

261

73

49

-

4

-

90

32

2

250

261
42,0

%

96,1

3,9

100,0

55,3

14,1

0,3

0,6

0,3

17,3

11,2

0,9

100,0

100,0

%

95,8

4,2

100,0

29,2

19,6

1,6

36,0

12,8

0,8

100,0

100,0

Feminino

Total

597

25

622

265

98

1

6

1

150

71

5

597

622
100,0

1 Inclui somente os entrevistados com parceiro(a) e vida sexual ativa.
* Métodos de alta eficácia: condom e pílula.
** Métodos de baixa eficácia: coito interrompido e tabelinha (abstinência periódica).
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- Ficar é de dar beijo, só. Ficar, dar beijo, se gostar. 
- É mais ou menos um pré-requisito pra um namoro? 
- Não, não acho que é um pré-requisito pra um namoro. 
- É um aquecimento? 
- Eu não sei. Eu acho que eu ficava mais por... ficava mais 

quando era uma pessoa que eu gostava mesmo, que eu tinha 
algum interesse. Eu acho que, por mim, eu começaria a namo-
rar com a pessoa que me interessa. Eu acho que é mais um não 
assustar. Se eu chegar pra uma pessoa e falar ‘eu quero namo-
rar com você’, ela vai ‘oh! calma, né?’. Então, acho que é mais 
isso. Porque, às vezes, ficar [é] assim só pra se divertir com uma 
pessoa que você se dá bem, ficar um tempo, mas sem muito 
compromisso. (Marilene, 22 Anos) 

O uso do preservativo era freqüente na primeira relação 
sexual, no início de um relacionamento e nas relações casu-
ais. Nessas situações, a escolha era implícita e dispensava uma 
negociação. Nos discursos, a camisinha estava associada em 
primeiro lugar à prevenção das doenças sexualmente transmis-
síveis, embora também seja utilizada com vistas à regulação 
da fecundidade. Nas entrevistas há referências ao método ser 
de fácil utilização e prático quando os parceiros não se conhe-
cem bem ou nas relações sem planejamento. No entanto, o uso 
diminuía quando se tratava das práticas contraceptivas atuais. 
Observou-se, ainda, que a maioria dos estudantes já havia tido 
alguma relação sexual sem usar a camisinha.

A camisinha está associada à prevenção do HIV/Aids e das 
doenças sexualmente transmissíveis. No namoro, a preocu-
pação com a prevenção dessas doenças diminui e aumenta a 
preocupação com a gravidez não planejada. A passagem da 
camisinha para a pílula é negociada pelo casal e um dos ele-
mentos-chave nessa negociação era a rea-
lização do teste de Aids. Embora em alguns 
casos a mulher também faça esse exame, na 
maioria dos relatos cabia ao homem provar 
que não era portador do HIV. A partir des-
se momento, o preservativo passa a ser um 
método de apoio, complementar à pílula. A 
responsabilidade pela regulação da fecun-
didade é, então, assumida pela mulher, que 
passa a usar um método hormonal. A pílula 
é vista como o método mais “natural” para 
a contracepção.

- Tudo começou numa conversa sobre 
doação de sangue. Ele é doador de sangue. 
Então ele... Um dia ele, conversando sobre isso, ele me mostrou 
a... porque eles recebem um formulário constando o que eles 
têm, o que eles não têm. E daí, ele chegou a me mostrar isso 
e não tinha nada constando. Daí ele falou. Acho isso legal, né! 
A gente tá se cuidando nesse sentido. E daí, desse fator, pas-
sou pra questão da sexualidade, entendeu?! Desse fator, dessa 
conversa sobre doação de sangue que envolveu essas coisas: 
‘Ah, tenho hepatite? Não tenho, né!?’ ‘HIV...’, entendeu?! Que 
disso passou pra nossa relação. Ah! Porque como a gente tá se 
relacionando, é importante a gente estar preservando um ao 
outro. Então, a partir daí, a gente começou a conversar sobre 
isso. Conversamos até sobre, pouco, mas chegamos a entrar um 
pouco nas nossas relações, como que foi, o uso do preserva-
tivo ou não, etc e tal. Então, é nesse sentido. Daí aflorou essa 
conversa. Sobre como que seria nossa sexualidade em relação 

à nossa relação sexual, tendo-se em vista isso. Essa questão da 
saúde realmente e como que a gente iria se comportar a isso. 
Então, acabou dando uma confiança pra ambos, né. 

- Fortalecendo a relação? 
- Fortalecendo. Daí eu me senti mais segura. De poder não 

só tá vendo ele falar. Por exemplo, comigo, eu não sou doadora 
de sangue. Então, não tenho nenhum exame que eu possa te 
dizer: ‘Ah, eu realmente não tenho nada’, entendeu?! Eu sei pe-
las coisas que eu já... nunca deixei de tá usando algum método 
anticoncepcional pra que isso... mas nunca fiz nenhum exame 
nesse sentido. Mas a gente acabando de conversar e ele me 
mostrando isso, também deu uma maior segurança, né! 

- E quem pediu pra deixar a camisinha de lado? 
- Não foi nenhum pedido. Eu te diria que ele não gosta. Ele 

disse que incomoda. Eu não sei se é real ou não, mas ele disse 
que incomoda. Não sei se já é um preconceito porque às ve-
zes já tem isso, né?! Você... acho porque a camisinha de Vênus 
é assim... você acha que ela vai incomodar, então eu não sei. 
Mas daí, em vista disso, a gente já conversou, em vista disso 
que já foi colocado, quando eu passei a tomar o anticoncepcio-
nal... A pílula deu maior, sabe assim: ‘Ah, então tá. Então vamos 
usar’. Você tá tomando a pílula e isso te dá maior segurança em 
relação a gravidez e, quanto a essa outra parte, a gente não 
precisa por causa de tudo isso. Não que isso tenha sido explici-
tado, mas foi acontecendo por ações, entendeu?! Ela foi deixa-
da de lado devido a tomar a pílula mas não [que] tenha vindo 
em conversa realmente e sido pautado sobre isso.  (Marília, 22 
anos) 

Ao iniciarem sua vida sexual, os jovens estão tomando con-
tato com uma nova dimensão da sua vida, que traz vários de-

safios, colocando situações novas frente ao 
seu corpo, ao/à parceiro/a, à família e ao 
grupo social. O advento da Aids pressiona 
os jovens a se protegerem em relação à 
uma doença que os coloca em risco tanto 
no âmbito da saúde como dos projetos e 
expectativas de vida. A incorporação des-
ses cuidados leva a uma situação peculiar: 
conscientes da necessidade de se proteger, 
o grupo pesquisado dá preferência para 
usar a camisinha nas primeiras relações e, 
conforme os relacionamentos vão progre-
dindo, abre mão dessa prática. Nessa pas-
sagem, uma das estratégias é a realização 

do teste do HIV. No entanto, a prática do teste não diminui o 
risco de infecção nas relações desprotegidas. Outra estratégia 
é o pacto de confiança entre os parceiros, que prometem fide-
lidade ao outro. Mas, num campo marcado pela subjetividade, 
terreno instável, a segurança nunca é completa e fica difícil 
reintroduzir o uso habitual da camisinha sem incorrer no binô-
mio confiança/desconfiança.

As falhas na contracepção ocorrem com freqüência no grupo. 
Muitas vezes, os jovens abrem mão de usar o preservativo para 
não perder a oportunidade de uma relação sexual, outras vezes, 
o casal se deixa “levar pela emoção” acreditando que “...não é 
possível que só dessa vez vá acontecer alguma coisa errada!”

A negligência com as práticas contraceptivas pode levar a 
uma gravidez não planejada. Um acentuado desejo de adiar 
o nascimento do primeiro filho é mencionado nas narrativas, 

NO DisCURsO DOs 
esTUDANTes, O DifeReNCiAl 

eNTRe O fiCAR e O 
NAMORAR eRA ReMeTiDO 

AO GRAU De COMpROMissO 
eNTRe Os pARCeiROs

 Saúde Coletiva 2008;05 (26):231-36 236



Pirotta KCM. NÃO HÁ GUARDA-CHUVA CONTRA O AMOR: estudo do comportamento reprodutivo e de seu universo simbólico entre jovens universitários, 2002.

 Saúde Coletiva 2008;05 (26):232-37 237

sexualidade e saúde

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Pesquisa 
nacional de demografia e saúde da 
criança e da mulher – PNDS, 2006.  
Brasília: MS; 2008.
2. Berquó E. O crescimento da popu-
lação da América Latina e mudanças na 
fecundidade. In: Azeredo S, Stolcke V, 

(coordenadores). Direitos reprodutivos. 
São Paulo: FCC/DPE; 1991. p. 61-71.
3. Patarra NL. Mudanças na dinâmica 
demográfica. In: Monteiro CA, (organi-
zador). Velhos e novos males da saúde no 
Brasil: a evolução do país e suas doenças. 
São Paulo: Hucitec; 1995. p. 61-78.

4. Brasil. Ministério da Saúde. Bemfam. 
Pesquisa Nacional sobre Demografia e 
Saúde – 1996. Rio de Janeiro: Bemfam; 
1997.
5. Comissão Nacional de População 
e Desenvolvimento - CNPD. Jovens 
acontecendo na trilha das políticas 

públicas. Brasília: CNPD; 1998. 
6. São Paulo. Secretaria de Economia 
e Planejamento. Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados - 
SEADE. 20 anos no ano 2000: estudos 
sociodemográficos sobre a juventude 
paulista. São Paulo: SEADE; 1998.

tendo em vista o projeto de se formar e 
ingressar no mercado de trabalho, con-
quistando independência econômica. Os 
estudantes projetavam o nascimento do 
primeiro filho para aproximadamente dez 
anos à frente, aos 30 anos de idade, e de-
sejavam ter dois filhos. Identifica-se um 
forte desejo de adiar a maternidade/pater-
nidade que se relaciona com as expecta-
tivas profissionais e sócioeconômicas do 
grupo. Para os estudantes entrevistados, 
o significado da paternidade/maternidade 
estava relacionado com a manutenção do 
nível sócioeconômico – “poder ter tudo o 
que eu tive”. Esse significado é construído 
a partir do contexto social em que os jo-
vens estão inseridos. 

O contato dos jovens com os serviços 
de saúde, no âmbito da saúde reprodutiva e sexual, foi especial-
mente marcado em dois momentos: na realização do teste para 
o HIV/Aids e na busca de indicação para tomar a pílula. Os es-
tudantes buscavam os bancos de sangue para fazer o teste de 
Aids, não tendo acesso a um serviço de prevenção e orientação 
em relação ao HIV/Aids e ao significado do resultado do teste, 
restringindo-se a esperar que o banco de sangue não recusasse o 
sangue doado. 

A consulta com a ginecologista era procurada para obter-
se uma indicação para a pílula. Em geral, as mulheres iam 
sozinhas à consulta em consultórios privados ou de convê-
nio e, quando eram acompanhadas pelo parceiro, ele fica-
va aguardando na sala de espera.  Constatou-se que, muitas 
vezes, o próprio setor saúde reproduzia o chavão de que a 
pílula seria o método contraceptivo mais indicado para a re-
gulação da fecundidade, enquanto o preservativo seria indi-
cado apenas para evitar as doenças sexualmente transmissí-
veis. Além disso, as consultas pareciam não contemplar as 
especificidades trazidas aos serviços pelas jovens, como o 
fato de terem pouca experiência em relação à vida sexual e 
serem solteiras. Assim, as estudantes não se sentiam à vonta-
de para expor suas dúvidas. Os serviços de saúde acabavam 
reproduzindo preconceitos em relação aos papéis de gênero 
e à sexualidade do jovem. Delineou-se uma importante la-
cuna na atenção à saúde reprodutiva, na medida em que, 
desde as idades mais jovens, os homens estão excluídos da 
atenção à saúde reprodutiva, não sendo incentivados a pro-
curar novas referências nem a dividir as responsabilidades 
no âmbito da reprodução com suas parceiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do estudo indicam que uma 
complexa rede de representações simbó-
licas subsidia as condutas diante da con-
tracepção e da regulação da fecundidade. 
Essas representações constroem o sentido 
das práticas, classificando-as, definindo 
regras e obrigações e orientando compor-
tamentos. As diferentes concepções sobre 
o ficar e o namorar, a opção pelo método 
contraceptivo, a associação da camisinha 
aos relacionamentos esporádicos ou com 
parceiros desconhecidos, a sua substituição 
pela pílula no contexto do namoro e as re-
presentações sobre as responsabilidades de 
mulheres e de homens frente à vida sexual 
e reprodutiva revelam a importância que o 
sistema simbólico assume em relação às es-

colhas que cercam a sexualidade e à maneira como as signifi-
cações que as orientam são construídas.

Muitas vezes, considera-se que possuir informações e co-
nhecimento sobre o corpo e a saúde é em si garantidor de 
uma vivência livre de impasses e suficiente para o desfru-
te da sexualidade de forma saudável pelos jovens. Ou, por 
outro lado, que os jovens são imaturos e irresponsáveis nas 
suas escolhas. Não obstante o conhecimento seja um ele-
mento fundamental, o estudo revela que as práticas e as es-
colhas são mediadas por um sistema cultural que as orien-
ta, definindo as responsabilidades em relação à vida sexual 
e reprodutiva e criando rótulos e preconceitos. A categoria 
gênero, ao recusar a idéia de que as diferenças biológicas 
justificam o entendimento das distinções baseadas no sexo e 
buscando compreender o caráter fundamentalmente político 
e social dessas distinções, possui um forte potencial explica-
tivo para o processo de rotulações e significações que dão 
sentido à vivência da sexualidade. 

A compreensão desse quadro evita que as instituições de 
saúde e de ensino acabem reproduzindo os mesmos chavões 
e senso comum, como foi visto em relação à consulta médi-
ca no estudo, e que esses importantes setores sociais contri-
buam para que os jovens reflitam sobre os papéis que estão 
assumindo e as conseqüências nas suas vidas. Isso depende 
da elaboração de programas inter-setoriais e de educação 
sexual que, reconhecendo o direito de jovens e adolescentes 
vivenciarem sua sexualidade de forma plena e responsável, 
sejam capazes de promover a eqüidade de gênero e a saúde 
sexual e reprodutiva.

A pAssAGeM DA 
CAMisiNHA pARA A 
pílUlA é NeGOCiADA 

pelO CAsAl e UM DOs 
eleMeNTOs-CHAVe NessA 
TROCA eRA A ReAlizAçÃO 
DO TesTe De AiDs, O qUe 
NÃO DiMiNUi O RisCO De 

iNfeCçÃO


