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Resumo: O trabalho se propõe a discutir a descoberta da sexualidade pelos jovens. A juventude além de 
ser um período onde se começa a pensar e discutir as possibilidades de futuro para a carreira e vida 
profissional, é também uma época marcada pelo inicio da vida sexual. O exercício da sexualidade,  além 
de proporcionar novas emoções e sentimentos, pode trazer graves conseqüências se os envolvidos não 
tomarem precauções para prevenção tanto  da gravidez quanto das Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs), em especial a Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida (Aids), doença descoberta na década de 
80   e sem cura até os dias de hoje. A decisão de estudar este tema foi devido ao número considerável de 
alunas do ensino médio do Colégio onde desenvolvo o estágio que são mães, algumas muito jovens ainda 
e  que continuam seus estudos por ter o apoio dos pais, além de outras que segundo relato dos colegas 
foram obrigadas a deixar os estudos  para serem mães em tempo integral. Para a realização deste trabalho 
selecionamos alguns textos de autores que abordam a temática  e nos reunimos em algumas ocasiões para 
discutir os textos e nossas conclusões, esta foi uma forma de envolver os alunos com o assunto 
pesquisado, pois,  ao mesmo tempo em que o grupo discutia também se apropriava das informações. Neste 
momento os alunos estão organizando oficinas sobre a temática que irão ocorrer no Colégio durante o mês 
de novembro, nestas oficinas haverá a  apresentação verbal do trabalho, duas palestras e debates, uma sob 
a responsabilidade da  enfermeira do Programa Saúde da Família, que falará aos alunos sobre métodos 
preventivos e DSTs está prevista a distribuição de folhetos explicativos e preservativos e uma outra 
palestra que irá abordar Juventude  e Aids, sob a responsabilidade da Associação Londrinense 
Interdisciplinar de Aids (ALIA).   
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Introdução 

Época de grandes descobertas a juventude é também período de desafios e 

experimentações. Não podemos dizer que a juventude é a transição para a vida adulta, pois isto 

reduziria em muito as possibilidades de ser do jovem.  Dayrell (2003 p. 41) diz que “construir 
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uma definição da categoria juventude não é fácil, principalmente porque os critérios que a 

constituem são históricos e culturais”. 

Tentaremos então nos desprendermos do senso comum e de preconceitos que 

definem o jovem de uma forma muito homogênea, pois, uma vez que precisamos levar em 

consideração fatores históricos e culturais  devemos também considerar que não é por que a 

maioria dos jovens usa roupas parecidas, quase um uniforme;  calça jeans, camiseta e tênis que 

seu comportamento ou atitudes serão iguais.  

Voltando ao nosso objetivo inicial - a descoberta da sexualidade e com ela seus 

prazeres e riscos -  devemos dizer que os jovens iniciam sua vida sexual em diferentes momentos 

e por razões diversas, ele tanto pode estar em busca do amor como pode estar buscando satisfazer 

uma necessidade física.  

As meninas normalmente iniciam sua vida sexual por acreditarem que 

encontraram o amor, enquanto os meninos podem simplesmente estar querendo provar sua 

masculinidade. Apesar de estarmos falando de jovens, devemos levar em consideração que nossa 

sociedade é patriarcal e hierarquizada, espera-se que o menino tenha seu primeiro contato sexual 

independente de sentimentos e emoções, mas espera-se que as meninas de família se conservem 

puras (virgens) até o casamento.  

Mas o que acontece quando a menina de família perde-se e engravida? Ao 

engravidar ela não tem como negar para a família e sociedade que  não é mais pura.  

Mais grave ainda que a gravidez não planejada é quando os jovens são 

infectados por DSTs e principalmente pela aids. Segundo o site do Ministério da Saúde (2008): 

“Ao longo do tempo, a razão entre os sexos vem diminuindo de forma progressiva. Em 1985, 

havia 15 casos da doença em homens para 1 em mulher. Hoje, a relação é de 1,5 para 1. Na faixa 

etária de 13 a 19 anos, há inversão na razão de sexo, a partir de 1998.” Ou seja, a aids, que no 

início era considerada uma doença exclusiva do chamado grupo de risco (homossexuais, 

prostitutas e viciados em drogas ilícitas) hoje independente de opção sexual, religiosa ou estilo de 

vida, oferece os mesmos riscos a todos membros da sociedade, mas isso iremos discutir mais  

adiante, nosso objetivo agora é afirmar que se existe vida sexual ativa, exista a necessidade de 

cuidados preventivos. 

 

Os jovens e a prática sexual. 



Há algumas décadas, eram poucos os jovens que tinham vida sexual ativa, o 

que levou a esta mudança? Parker (1991), diz: 

 

o século XX foi caracterizado por um processo de modernização e de rápida 
urbanização, em que os discursos morais da higiene social e da medicina moderna em 
torno da sexualidade foram modificados. A crescente incorporação de novos marcos 
teóricos influenciou a produção de conhecimento de uma maneira geral, e em especial 
no campo da sexualidade, trazendo informações de campos disciplinares como a 
sociologia, a antropologia e a psicologia, afastando o estudo da sexualidade como 
questão moral ou religiosa. Mudanças na estrutura e na dinâmica das famílias, da 
moralidade e da autoridade da religião sobre o cotidiano das pessoas introduziram, 
também, alterações na experiência da vida sexual no Brasil. (PARKER, 1991, apud 
ARILHA, M & CALAZANS, G., 1998, p. 687) 

 

Ou seja, não foi apenas o comportamento sexual da juventude que mudou, 

podemos dizer que o comportamento social dos adultos, também foi modificado devido ao 

processo de modernização da sociedade, arriscaríamos até dizer, que o sexo em alguns casos 

deixou de ser um pecado, para ser uma prática desvinculada dos dizeres bíblicos crescei e 

multiplicai.  

A mudança das práticas sexuais, assim como toda mudança, possibilita o 

conhecimento de uma nova realidade social, mas, essa nova realidade, pode trazer conseqüências 

nem tão agradáveis, caso não ocorra de forma responsável. Precisamos encontrar maneiras de 

falar sobre  responsabilidade para os jovens sem deixarmos de considerar que a juventude é uma  

época marcada por descobertas intensas e em algumas ocasiões por conflitos internos típicos da 

juventude. Outro aspecto que merece ser considerado é que, embora os jovens conquistem cada 

vez mais cedo a autonomia pessoal, eles se mantêm por um período mais longo como 

dependentes dos pais.  

A juventude é sim uma época de descoberta, porém  não podemos reduzir a 

juventude como uma transição para a vida adulta, pois além de reduzir a possibilidade de 

crescimento e conhecimento dos jovens, estaríamos dizendo nas entrelinhas que os adultos são 

indivíduos que detêm todo o conhecimento e por isso não cometem erros, e sabemos que a vida, 

assim como a cultura está em constante movimento, aprendemos e transmitimos emoções, 

sensações e conhecimentos a todo momento, não somos seres estáticos, somos autores da nossa 

história.  

Brandão (2000 p.66), ao pesquisar a iniciação sexual e afetiva: exercício da 

autonomia juvenil destaca: 



a iniciação sexual não é entendida apenas como a ocorrência de uma primeira relação 

sexual completa (com penetração vaginal). Trata-se de um longo percurso que os jovens 
atravessam, em parceria com alguém do outro sexo, permeado por carícias íntimas, 
desvelamento gradativo do próprio corpo e do corpo do parceiro, conversas, dúvidas e 
medos, experimentação de sensações e sentimentos novos. o preparo que a primeira 
relação exige também é vivido de modo muito distinto pelos jovens. Entre as mulheres 
entrevistadas, há as que planejaram detidamente tal situação, com visita prévia ao 
ginecologista, amparadas pela contracepção e ciência da família, as que agiram 
motivadas por pressão de terceiros, bem como aquelas que, inseridas em namoros 
longos, estabelecem um certo cálculo na ponderação de compromisso do parceiro com a 
relação estabelecida. No que se refere aos rapazes, o processo de aprendizado do 
domínio das regras de aproximação ao sexo oposto foi menos explicitado, em 
comparação às garotas. Isso não significa que ele aconteça isento de ansiedade e 
apreensão. 

 

Contrariando o discurso de senso comum, a maioria dos jovens, não decide de 

uma hora para a outra que terão seu primeiro contato sexual. Eles passam por um processo que 

exige preparação, e as razões que os conduz ao sexo também são diferentes. A autora não trata da 

pratica sexual entre sexos iguais, e nem é esse nosso objetivo, mas não podemos deixar de citar 

que as relações hoje não envolvem obrigatoriamente pessoas de diferentes sexos. Apesar de 

verificarmos que alguns jovens preparam-se para a primeira relação sexual,  ainda é grande o 

número que não  planeja este momento ou  que decide confiar na sorte e não utilizam-se de 

métodos preventivos.  

Apesar das mudanças ocorridas nas relações sociais e no comportamento dos 

jovens, a maioria ainda não tem liberdade de diálogo em casa, os pais não conseguem conversar 

com seus filhos sobre certos assuntos e por isso muitas vezes a informação necessária é obtida 

através de outras fontes (amigos, meios de comunicação, escolas...). Brandão (2000 p.80 ) 

também analisa este aspecto em sua pesquisa:  

 

é comum não haver uma comunicação direta aos pais, quando o jovem mantém um 
relacionamento sexual. Em alguns casos, a posição e as regras parentais sobre o 
exercício sexual dos filhos não são claras para estes, nem mesmos os para os próprios 
pais. São raras as famílias que conseguem abordar o assunto com os filhos, de maneira 
direta, voltada para a experiência desses sujeitos. A maioria delas aborda o assunto por 
via indireta. Fala-se genericamente da sexualidade, dos métodos contraceptivos, da aids, 
como se estivessem distantes, desligados da experiência do filho, apoiados em fatos 
exteriores, motivados, por exemplo, por reportagens de TV, filmes, pontos de biologia, 
ancorados na experiência de terceiros, raramente voltados aos interlocutores 
propriamente ditos. Os livros especializados, a escola e os médicos também aparecem 
como mediadores do diálogo sobre a sexualidade entre pais e filhos. 
 
 



A juventude, marcada por toda diversidade, que alias é marca registrada de 

nossa formação social, aprende a cada dia a vencer os desafios, a experimentar novas emoções e 

descobre o prazer do exercício sexual, porém  necessita de esclarecimentos  para viver bem esta 

nova realidade. Para que o prazer não traga consigo a maternidade/paternidade ou as DSTs e  a 

aids, é fundamental que os pais, a escola e as políticas públicas, consigam romper os tabus e falar 

com o jovem sobre a prática sexual, sem medos ou meias verdades, não podemos deixar que por 

falta de informação correta, continue a aumentar o número de jovens pais e a estatística contágio  

pelo vírus HIV.  

 

A gravidez e suas conseqüências 

 

Não iremos discutir se a gravidez durante a juventude pode ser sempre 

classificada com precoce ou indesejada, sabemos que em algumas situações os jovens podem 

provocar a gravidez por motivos diversos, porém nosso trabalho irá ater-se a gravidez, não como 

indesejada, mas como não planejada, e como tal tende a  gerar conflitos familiares, dúvidas e 

muitas vezes a necessidade da jovem mãe abandonar a escola para cuidar do filho, interrompendo 

definitivamente ou colocando em suspensão seus planos escolares e profissionais de futuro.  

Brandão (2000 p.76-77 ), diz que não é que os jovens não tenham acesso a  

informações sobre métodos contraceptivos e preventivos, o que acontece segundo a autora  é que: 

... os jovens parecem estar mais atentos e vigilantes às primeiras relações sexuais, pela 
expectativa que geram, do que à continuidade dos intercursos sexuais... 
... os jovens tendem a  ser menos vigilantes quando estão inseridos em relacionamentos 
mais duradouros... 
O domínio da contracepção inscreve-se em um processo de aprendizado e de tomada de 
decisões – individual e a dois – no qual o conhecimento dos métodos não é o elemento 
decisivo. Há uma intensa difusão de informações a esse respeito pela mídia, escolas, 
serviços de saúde, ONGs. 
 

 

Parece-nos que o que necessita ficar claro para os  jovens, é que  os cuidados 

preventivos devem ser constantes. Apesar de sabermos das dificuldades de diálogo familiar, é 

necessário que sejam trocadas idéias e informações, que deixem claro que além de conhecer os  

métodos anticoncepcionais os jovens se utilizem sempre deles, seja em um relacionamento antigo 

ou em estágio inicial ou ainda no ficar, prática comum entre jovens.  



As maiores conseqüências são sempre sentidas pela jovem, pois não podemos 

esquecer que pertencemos a uma sociedade (que apesar de toda mudança) ainda é hierarquizada. 

Os arranjos que ocorrem devido a gravidez não chegam a afetar de forma significativa a vida do 

jovem. Muitos entram no mercado de trabalho para ajudar nas despesas do filho, mas não são eles 

os principais responsáveis pela criação da criança. É claro que em muitos casos estes jovens 

chegam ao casamento e assumem com muita responsabilidade seu novo papel social, não 

estamos com isso dizendo que é necessário casar para ser responsável.  O apoio familiar é de  

fundamental importância para os jovens nesse momento difícil e delicado, é a família que dará 

inicialmente o apoio emocional e financeiro aos filhos.  

Outra situação bastante comum é quando o jovem questiona a paternidade, e 

para isso pode utilizar-se de recursos nada agradáveis, chegando a questionar a honestidade e 

moral da jovem, em muitos casos existe a exigência do teste de DNA para que então o filho seja 

assumido, mas este teste tem um custo elevado e para que seja feito gratuitamente existe uma 

longa espera.  

Após apontar os problemas que podem ocorrer devido a uma gravidez não 

planejada, e tendo consciência que a informação existe, só que não consegue atingir totalmente 

os jovens precisamos pensar  novas práticas e estratégias, que consigam informar e esclarecer as 

dúvidas que ainda existem. Mas para isso precisamos estar abertos ao dialogo, não podemos falar 

de sexualidade com os jovens utilizando a terceira pessoa, o ele(a)  ou eles(as), precisamos 

conscientiza-los que quem engravida nem sempre é só o seu vizinho ou seu companheiro de sala 

de aula.   

 

A Aids como surgiu e o que significa 

 

Sem desconsiderar a gravidade da gonorréia, herpes, sífilis e outras  DSTs, 

antigamente conhecidas como doenças venéreas, desejamos discutir a aids, por ser esta uma 

doença ainda sem cura que mantêm uma relação estreita com as pessoas que iniciaram sua vida 

sexual por volta da década de 80, fazendo um breve relato da descoberta da Aids, é necessário 

dizer que quando a doença surge na década de 80,  é imediatamente relacionada  ao chamado 

grupo de risco -  homossexuais, viciados em drogas ilícitas e prostitutas, então a sociedade de 



bem, aquele modelo tradicional, composto por papai, mamãe e filhinhos, todos saudáveis e sem  

vícios,  estariam livres do contágio.  

Com isso a doença alastra-se rapidamente, pois nem todos  são fieis. Passou-se 

então  a trabalhar com o chamado comportamento de riscos, novamente é necessário verificar o 

que está acontecendo pois muitas esposas e esposos também, que eram fieis em sua união, 

estavam sendo contaminados. Hoje se trabalha com a denominação de práticas de riscos, que 

pode ser aplicada tanto a pessoas casadas ou em relação estável, terceira idade e, sobretudo aos 

jovens; que praticam sexo sem o uso do preservativo. Não iremos discutir as contaminações 

ocorridas como resultado de transfusões sangüíneas, partos, drogas injetáveis, nosso foco é a 

contaminação sexual. 

Nossa intenção agora é pensarmos, por que apesar de toda informação e 

esclarecimentos uma das faixas etárias onde mais cresce o número de pessoas contaminadas é na 

juventude, também cresce muito na terceira idade, que hoje, contrariamente a algumas décadas, 

tem vida sexual ativa.  

Se a informação existe, como afirmam os próprios jovens, precisamos analisar 

o que acontece para que na hora da prática sexual, para que os jovens não utilizem o  

preservativo, a conhecida camisinha. Também necessitamos analisar se os jovens são orientados 

emocionalmente pelo fato de conhecer o outro.  

Bárbara Samson, autora do livro “A gente não é sério aos dezessete anos”, 

conta-nos uma história verídica, a sua história de vida. Ela é internada pelos pais em uma clinica 

para tratamento de anorexia (uma outra doença contemporânea assim como a Aids) e conhece 

Antony, uma pessoa mais velha que está internado para tratar-se de dependência de drogas ilícitas 

e dentro desta  clinica, tem sua primeira relação sexual. Depois de algum tempo os diretores da 

clínica contam para ela que Antony, além de ser dependente químico,  é HIV positivo. O livro é 

extremamente real e esclarecedor, porque a autora vai mostrando como aconteceu sua 

contaminação, e mesmo que não diga abertamente, ela demonstra como poderia ter-se protegido. 

É uma história real,  marcada  por grandes conflitos,  tanto emocionais quanto  familiares, mas a 

autora utiliza-se de sua história para participar de palestras informativas e esclarecedoras para os 

jovens de sua idade, nas escolas e até nos meios de comunicação, é como se falasse “olhem para 

mim, por que pode acontecer com vocês também”.  



Leila Jeolás, professora de Antropologia (Universidade Estadual de Londrina) 

desenvolveu um projeto em escolas da periferia de Londrina onde buscava esclarecer através de  

oficinas e palestras,  formas e métodos de prevenção da Aids. Publicou em  2007 o livro “Risco e 

prazer: os jovens e o imaginário da aids”, entre os depoimentos colhidos alguns chamam a 

atenção:  

 

Toda vez que se fala em aids, não se esta falando em gripe, dor de cabeça ou de outras 
doenças que conhecemos. Cada dia que passa esse assunto fica cada vez mais difícil de 
entender sobre a doença. Hoje, em dia não é seguro você conhecer uma pessoa e se 
envolver sem ao menos o conhecer direito, se quer saber o que eu acho, não é seguro 
você transar nem com seu próprio namorado, você fica sempre com aquela dúvida: será 
que ele só transa comigo? São essas e muitas outras dúvidas que não só passa na minha 
cabeça, mas na de muitos outros jovens.  18 anos,feminino.  (JEOLAS, 2007, p. 69). 
Nos tempos que estamos vivendo, o perigo é muito grande, para mim, o único jeito de 
nos prevenir é não nos relacionarmos com muitos parceiros. 16 anos, feminino. 
(JEOLAS, 2007, p. 70).   
 

 

Percebemos pelos depoimentos que as dúvidas não são ser esclarecidas, os 

jovens têm conhecimento da doença e até da forma de prevenção, mas ainda acreditam que pelo 

fato de conhecer o parceiro estariam protegidos do contágio. Outros ainda alegam que estão 

protegidos porque não terão relações antes do casamento, como se o casamento os tornasse 

imunes à doença. Alguns julgam que a aids é um castigo divino, como nos depoimentos abaixo:  

  

 

A melhor maneira de se prevenir é evitando o sexo antes do casamento, pois se todos 
seguissem a vontade de Deus e analisassem por que ele faz e para quê, não fariam 
somente por  prazer, portanto, acho que só pega quem quer... acho que a aids pode ser 
considerada como um castigo, como uma peste para os que saem do caminho....16 anos, 
feminino. (JEOLAS, 2007, p.71).  
Para mim (a aids) não tem perigo porque eu vou esperar para fazer sexo depois do 
casamento... por que meu corpo é propriedade do Senhor Jesus. 15 anos, masculino 
JEOLAS, 2007, p. 71).. ( 
 

 

Temos ainda um triste depoimento de um jovem que diz “o meu ponto de vista 

é matar todos os aidéticos, prostitutas, viados, homossexuais e viciados em drogas”, como 

percebemos além de toda privação social imposta aos doentes o preconceito ainda faz parte da 

realidade do infectados.  Mas o que pensaria esse jovem se o aidético, não fosse o infectado e sim 

uma pessoa próxima ao seu convívio social? O outro deixaria de ser o outro e teria um nome, 



seria o outro próximo, e esta proximidade poderia contribuir para mudar a sua visão 

preconceituosa.  

 
Muitas pessoas pensam: isso nunca vai acontecer comigo, não só em relação à aids, mas 
também em relação à gravidez. Só parei para pensar quando vi pessoas conhecidas 
diante deste problema. A partir daí comecei a encarar essas coisas de uma forma mais 
adulta. Jamais quero correr esse risco. 15 anos, feminino. (JEOLAS, 2007 p. 148).  
... na minha família houve um caso de aids, a partir desse caso eu pude entender que a 
aids pode acontecer comigo, com qualquer pessoa, até mesmo comigo. Hoje essa pessoa 
já morreu infelizmente. 15 anos, feminino. (JEOLAS, 2007, p. 149).  
 
 
 

Ao longo das leituras e diálogos,  percebemos que os jovens (assim como os 

demais grupos sociais) não utilizam o preservativo por acreditarem que o fato de conhecer o 

outro, será sua garantia de não contaminação. Algumas jovens acreditam que podem ser mal 

interpretadas se pedirem que seu parceiro use o preservativo, e ter em sua bolsa um preservativo 

teria uma relação direta com sua moral,  ou melhor dizendo com sua falta de moral, percebemos 

também que  o preservativo está relacionado a contracepção e não a proteção. Porém alguns 

jovens começam a conscientizar-se dos riscos a que estão sujeitos e começam a mudar atitudes e 

discursos.  

 

Considerações finais 

 

Independente da vontade ou desejo dos pais, educadores e da igreja, a mudança 

ocorrida no comportamento sexual dos jovens, é real e progressiva, não irá retroceder. Resta-nos 

então procurar maneiras de orientar de forma eficaz este momento tão importante e belo, pois  a 

descoberta da sexualidade é bela, e não precisa trazer problemas.  

Antes de cobrarmos responsabilidade precisamos oferecer informações claras e 

objetivas, não podemos continuar a falar de gravidez e aids como algo distante da realidade do 

jovem a quem nos dirigimos, eles, assim como os demais são atores da vida real e como tal estão 

sujeitos as mesmas situações de riscos.  Algumas mudanças no comportamento do jovem 

começam a ser sentidas, como está expresso no depoimento a seguir:  

Não acho que a aids está longe de mim. Sei que está esperando eu dar um vacilo para me 
atacar. As pessoas podem me chamar de brega, mas sexo só com camisinha e todo tipo 
de prevenção está guardado em minha cabeça. Se todas as pessoas se conscientizarem de 
que usar camisinha não é nenhum mal, mas sim um motivo e garantia de que estaremos 



sempre prontos para outra transa. Transar prevenido garante muitas transas a mais. 16 
anos, masculino. (JEOLAS, 2007, p. 162). 
 
 

As mudanças como já dissemos são lentas, porém de extrema importância e  

devem ser um estímulo ao processo de conscientização promovidos por iniciativas que tem como 

objetivo informar, esclarecer e orientar os jovens quanto a práticas seguras de sexualidade. 
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