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Resumo: 
 
Para cumprir com as representações de gênero na vivência da sexualidade, tanto o 
homem quanto a mulher podem se colocar em situações de vulnerabilidade. Objetivo: 
Verificar as crenças das/dos adolescentes quanto à sexualidade e inferir possíveis 
associações entre gênero e vulnerabilidade às DST/AIDS. Método: Aplicou-se um 
questionário em 8144 adolescentes do Estado da Paraíba, sendo 38% homens e 63% 
mulheres, na faixa etária de 12 a 20 anos. Os dados foram analisados através de 
estatística descritiva e bivariada. Resultados: Ambos os sexos concordaram que a 
mulher pensa mais nas conseqüências da transa do que o homem, que o homem tem 
mais necessidade de sexo e que é importante para a mulher casar virgem. Houve 
divergência entre os/as participantes em relação às crenças: não precisa amar para 
transar e o homem só pensa em sexo. Apesar de ambos/as discordarem que é difícil 
convencer o namorado ou a namorada a usar camisinha, verificou-se que as 
adolescentes, sobretudo as provenientes na zona rural, sentem mais dificuldades em 
negociar o preservativo. Considerações finais: Ressaltou-se a naturalização de alguns 
discursos e práticas concernentes aos papéis de gênero na vivência da sexualidade, o 
que implica na fragilização de ações preventivas e da promoção à saúde. 
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Introdução 

O gênero é considerado uma categoria determinante do modo como cada 

um/uma vivencia a sua sexualidade, na medida em que os caminhos percorridos pelo 

feminino e pelo masculino tomam dimensões completamente opostas, não exatamente 

devido às diferenças impressas em seus corpos, mas principalmente em função das 

expectativas, na tradição ocidental, em relação à conduta sexual que cada um/uma deve 

assumir. (HEILBORN; BRANDÃO, 1999). A produção discursiva que abarca a 

“verdade” acerca do sexo e do que nele está implicado – intimidade, prazer, erotismo, 

reprodução, identidade, relações de gênero, etc. – denominou-se sexualidade, cuja 
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trajetória pode ser contada sob o ponto de vista de uma história dos discursos 

(FOUCAULT, 1999).  

A vivência da sexualidade implica em socialização, ou seja, no aprendizado 

de regras, roteiros e assimilação de papéis. De acordo com Osório (1992), essa vivência 

é vista como fator fundamental para a estruturação da personalidade e da identidade 

do/da adolescente. Sobre adolescência, tal estudo partiu do pressuposto da construção 

social deste conceito. No entanto, para efeitos práticos de análise, as propostas de ações, 

principalmente referentes à saúde, estão voltadas à ampla faixa etária de 10 a 24 anos – 

por entendê-los enquanto juventude ou juventudes, vistas as suas particularidades – a 

partir da qual se situa este estudo (OMS, 1986). Araújo e Calazans (2007) 

compreendem a experiência juvenil como o ponto de partida para a busca da autonomia, 

marcada pela atitude de experimentação e pela construção dos elementos da identidade, 

tanto individual quanto coletiva. 

Essa identidade é também construída e legitimada a partir das 

representações de gênero, ou seja, a forma como cada um/uma descreve a si 

mesmo/mesma, o/a outro/outra e a relação que se estabelece entre ambos/ambas. Desde 

o nascimento, meninos e meninas são preparados para responder às expectativas da 

sociedade em relação ao papel que cada um deve desempenhar. O revólver e o carrinho, 

simbolizando o espaço público, representam a violência, a decisão, o domínio. A boneca 

está associada ao trabalho doméstico, à maternidade. Assim, as identidades de homens e 

mulheres são traçadas gerando a necessidade da existência de um ser frágil, sensível, 

dócil, a fim de justificar o outro ser forte, provedor, agressivo, intolerante, reiterando a 

cultura patriarcal e a assimetria entre os gêneros (FISCHER; MARQUES, 2001). 

Para cumprir com expectativas referentes às identidades de gênero, tanto o 

homem quanto a mulher se colocam, ou são colocados, em situações de vulnerabilidade, 

ao desempenharem uma prática sexual considerada nociva à sua própria saúde. A mais 

recente publicação do boletim epidemiológico das DST/AIDS no Brasil verificou 

especialmente em adolescentes de 13 a 19 anos uma tendência à feminização da AIDS. 

A partir de 1998, já se pôde notar uma inversão na razão da incidência da AIDS em 

pessoas do sexo masculino e feminino. Em 2005 esse indicador atingiu o valor de 0,6:1 
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(H:M), o que significa 6  homens para cada 10 mulheres, representando uma taxa de 

incidência de 1,7/100.000 hab. e 2,8/100.000 hab., respectivamente. Em jovens do sexo 

feminino, observou-se a predominância de casos de transmissão heterossexual em todo 

período (1980 – 2007) (BRASIL, 2007), fazendo, desta forma, ressurgir com mais 

ênfase os aspectos conflituosos das relações humanas, tal como a relação de poder entre 

os gêneros (BASTOS, 2001). 

Este autor apontou a questão de gênero como ponto central para 

compreender a feminização da epidemia de HIV/AIDS. Parker e Camargo Jr. (2000) 

analisam que os fatores sócio-políticos propulsores da epidemia de HIV/AIDS, bem 

como as subseqüentes mudanças na composição das sociedades, comunidades e famílias 

estão intimamente ligados à organização social das estruturas de gênero e sexualidade, 

cujas hierarquias expõem as mulheres – principalmente aquelas dos segmentos de baixa 

renda – a situações de vulnerabilidade acentuada à infecção pelo HIV. O avanço do 

HIV/AIDS entre as mulheres indica não somente as dificuldades para oferecer respostas 

institucionais para a contenção da epidemia, mas também, e principalmente, remete para 

as questões relacionadas à identidade de gênero, que determinam os papéis sociais de 

homens e mulheres, cuja assimetria aumenta a vulnerabilidade das mulheres à infecção 

(SALDANHA, 2003). 

O quadro conceitual da vulnerabilidade foi ampliado por Ayres (2002), no 

Brasil, o qual elaborou um modelo que se encontra conformado por três planos 

interdependentes de determinação e, conseqüentemente, de apreensão da maior ou da 

menor vulnerabilidade do indivíduo e da coletividade. O olhar do autor busca a 

compreensão do comportamento pessoal ou a vulnerabilidade individual 

(comportamento, valores, crenças, afetos, etc.), do contexto social ou vulnerabilidade 

social (condições de vida e trabalho, cultura, situação econômica, ambiente, relações de 

gênero, etc.) e da vulnerabilidade programática (programas nacional, regional e local de 

prevenção). O conceito de vulnerabilidade pode ser resumido como o “movimento de 

considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como a resultante de um 

conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos [e] contextuais” 
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(AYRES; FRANÇA JR.; CALAZANS; SALLETI FILHO, 2003, p. 123), implicados, 

concomitantemente, com a disponibilidade de recursos de proteção e enfrentamento.  

Dessa forma, este estudo objetivou verificar as crenças de adolescentes e 

jovens residentes no Estado da Paraíba quanto à sexualidade e aos papéis atribuídos aos 

homens e mulheres na vivência desta, relacionando-as de acordo com a perspectiva de 

gênero. Buscou-se, ainda, inferir possíveis associações entre gênero e vulnerabilidade às 

DST/AIDS e gravidez não planejada. 

 

Método 

Participantes 

Participaram do estudo 8144 estudantes de escolas públicas estaduais do 

estado da Paraíba, sendo 3074 (38%) do sexo masculino e 5068 (62%) do sexo 

feminino, com faixas etárias entre 12 e 20 anos e média de idade de 16 anos para ambos 

os sexos (DP=1,4).  

 

Instrumento 

Utilizou-se um questionário bio-demográfico, bem como um questionário 

estruturado auto-aplicável, previamente validado, construído a partir do The Behavioral 

Risk Factor Surveillance System, BRFSS (USDHHS, 1999) e Azevedo (2007). No 

entanto, para cumprir com os objetivos propostos, este estudo delimitou-se à análise do 

fator relacionamento amoroso, abrangendo as seguintes variáveis de interesse: 

ficar/namorar, amor romântico, crenças (virgindade, sexo). Estas variáveis encontram-se 

estruturadas em sete afirmativas, sobre as quais os/as jovens tiveram que opinar, 

escolhendo uma dentre as quatro alternativas de resposta: concordo totalmente, 

concordo, discordo ou discordo totalmente. 

 

Procedimentos 

Inicialmente, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

CCS (Centro de Ciências da Saúde) da UFPB e à Secretaria de Educação do Estado da 
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Paraíba. Após a sua aprovação, foram agendadas visitas às escolas para a aplicação dos 

questionários, por pesquisadoras previamente treinadas. Vale ressaltar que a 

participação foi voluntária, sendo solicitada aos participantes, primeiramente, a 

autorização através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   

 

Análise dos dados 

Para fim de análise, as respostas foram agrupadas em: concordo 

(correspondente a concordo totalmente e concordo) e discordo (correspondente a 

discordo e a discordo totalmente). Os dados foram analisados através de estatística 

descritiva (freqüência) e estatística bivariada (Teste t de Student), ao nível de 

significância p < 0,05. 

 

Resultados e discussão 

 

Observou-se, como mostra o quadro 1, que  a maioria dos/das adolescentes 

e jovens discordou da proposição é melhor ficar do que namorar, dos quais 61% são do 

sexo masculino e 82% do sexo feminino. Constatou-se que, em relação aos meninos, as 

meninas se mostraram mais desfavoráveis a essa afirmativa, o que foi confirmado pela 

análise do teste t de Student (p = 0, 001).  

 

Quadro 1 – Concordâncias e Discordâncias dos Adolescentes acerca das Crenças sobre  

a Sexualidade. 
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Esse resultado corrobora com o estudo feito por Mariano (2001), no qual 

também se verificou essa predileção. A constatação de uma diferença estatisticamente 

significativa entre os/as jovens em relação a tal crença mostrou que as mulheres, em 

relação aos homens, estão mais centradas no ideal do amor romântico, encontrando no 

namoro um lugar de reasseguramento de sua identidade (SALDANHA, 2003). 

Embasando-se na discussão feita por esta autora, percebeu-se que enquanto as 

conquistas masculinas são valorizadas pela quantidade, as mulheres permanecem 

fixadas na faceta romântica e exclusivista de cada envolvimento amoroso, mantendo o 

casamento como um objetivo primário. Assim, segundo estudos sobre esta temática, a 

variabilidade de parceiras entre os homens recebe o valor positivo, por dignificar sua 

Crenças Concordância Discordância 

Masculino Feminino Masculino Feminino

É melhor ficar do que 
namorar. 

39 % (1202) 18% (923) 61 % 
(1846) 

82% (4116)

Não precisa amar para 
transar 

63 %(1919) 14% (716) 37 % (1127) 86 % (4324)

A mulher pensa mais 
nas conseqüências da 
transa do que o homem. 

70 % (2119) 88% (4423) 30 % (918) 12 % (610)

O homem só pensa em 
sexo. 

42 % (1261) 73% (3684) 58 % 
(1781) 

27 % (1357)

O homem tem mais 
necessidade de sexo do 
que as mulheres. 

73 % (2208) 84% (4225) 27 % (835) 16% (802)

É difícil convencer meu 
namorado ou minha 
namorada a usar 
camisinha. 

22 % (649) 32% (1447) 78 % 
(2350) 

68 % (3178)

É importante para a 
mulher casar virgem. 

58 % (1762) 70% (3529) 42 % (1283) 30 % (1513)
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masculinidade. Já para as mulheres, o “ficar” estabelece restrições, pois uma variedade 

grande de parceiros resulta em representações de valor negativo sobre elas 

(ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004). 

Contrariamente à proposição anterior, conforme pode ser observado no 

Quadro 1, as crenças dos jovens a respeito da afirmação  não precisa amar para transar 

foram discordantes, visto que a maioria dos meninos concordou e a maioria das meninas 

discordou. A diferença entre eles e elas em relação à crença na referida afirmação foi 

confirmada através do teste t de Student (p = 0, 001). 

Observou-se uma concordância com outros estudos (MONTEIRO, 1999; 

RIETH, 2002; MATOS; FÉRES-CARNEIRO; JABLONSKI, 2005), cujos resultados 

apontam para uma ligação das meninas entre sexo e amor e uma associação do início da 

atividade sexual com a “pessoa certa”. Já para os meninos, a relação sexual não 

pressupõe necessariamente vínculo afetivo, mas a busca da afirmação de sua virilidade e 

masculinidade perante os outros, principalmente frente aos amigos. Ao homem cabe a 

investida na relação sexual, traçando estratégias para transpor às resistências da 

parceira, e à mulher ceder ou não.  

Alguns estudos demonstraram que a iniciação sexual das jovens é relatada 

por elas como algo repentino, geralmente com o namorado ou noivo, não existindo, 

portanto, qualquer planejamento prévio, o que se configura como um dos motivos para 

o não uso de um método contraceptivo, especialmente a camisinha. Os jovens 

declararam que as relações sexuais são conseqüências de suas investidas, havendo, 

assim, certo planejamento, tal como portar consigo o preservativo. Na medida em que o 

relacionamento ganha certa estabilidade, como prova de amor, confiança na fidelidade 

do parceiro ou como uma conseqüência da sensação de proteção e imunidade ligadas ao 

sentimento de amor, as mulheres acabam substituindo o preservativo como método 

contraceptivo por outros, o que demarca uma maior vulnerabilidade às DST/AIDS 

(BORGES; SCHOR, 2005; RIETH, 2002; CAMARGO, 2004). 

Ambos/as os/as participantes têm a crença de que a mulher pensa mais nas 

conseqüências da transa do que o homem (Quadro 1). A análise do teste t demonstrou 

haver uma diferença estatisticamente significativa (p = 0, 001) entre os/as jovens no que 
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diz respeito à determinada crença, o que implica dizer que esta é mais expressiva entre 

as meninas do que entre os meninos.  

Comumente, as questões relacionadas à anticoncepção são tradicionalmente 

percebidas como de responsabilidade exclusiva das mulheres, estando, inclusive, os 

programas de planejamento familiar mais voltado para o público feminino 

(BAHAMONDES, 2006). Assim, os discursos, inclusive da família, acaba por reiterar a 

lógica de que cabe à mulher a responsabilidade entre a sexualidade e gravidez 

(ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004). Outro dado relevante é que quando a 

gravidez se torna objeto de maior preocupação entre as adolescentes sexualmente ativas, 

a prevenção às DST/AIDS fica num plano secundário, aumentando sua vulnerabilidade 

a essas doenças (ROYE; SEALS, 2001). Heilborn (1999) verificou uma convergência 

absoluta entre as entrevistadas no sentido de que quando o parceiro é conhecido a 

probabilidade de se prevenir com o preservativo diminui, concluindo que o problema da 

prevenção, bem como da contracepção, encontra-se na esfera da preocupação feminina. 

De acordo com o apresentado no Quadro 1, os jovens se mostraram 

desfavoráveis à crença que o homem só pensa em sexo, já as jovens estiveram de 

acordo. Em relação à crença de que o homem tem mais necessidade de sexo do que as 

mulheres, ambos/as foram favoráveis, no entanto, apresentando uma diferença 

estatisticamente significativa entre os participantes em relação às referidas afirmações 

(p = 0, 001).  

Assim, observou-se a sustentação da crença baseada no determinismo 

biológico, indicativo da supremacia da masculinidade, particularmente, quando se refere 

à vivência da sexualidade. Remetendo-se à história, não é difícil entender o porquê 

dessa crença ainda tão arraigada no imaginário desses/dessas jovens, pois os papéis de 

gênero foram construídos com base numa assimetria sustentada na repressão da 

sexualidade feminina, na liberdade sexual e na crença da natureza do homem, como 

bem pontuam alguns autores analisados por Costa (1999). Estudos com a população 

masculina, tanto jovem quanto adulta, apontam para a crença no caráter “naturalmente” 

incontrolável da sua sexualidade, relatada como uma necessidade que requer satisfação 
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imediata, diferentemente da sexualidade feminina (GUERRIERO; AYRES; HEARST, 

2002). 

Sobre a afirmação é difícil convencer meu namorado ou minha namorada a 

usar camisinha, observa-se no Quadro 1 que 78% dos participantes e 68% das 

participantes discordaram, o que demonstra uma maior aceitação do uso do preservativo 

pela população estudada. No entanto, verificou-se, através do teste t de Student (p = 0, 

005), que as jovens, sobretudo as provenientes da zona rural, sentem mais dificuldades 

em negociar o preservativo do que os jovens. Isso pode configurar-se como uma das 

explicações para a feminização e a interiorização da AIDS (PARKER; CAMARGO JR., 

2000). 

De modo geral, atribui-se ao homem a iniciativa do uso do preservativo 

(RIETH, 2002; GUERRIERO; AYRES; HEARST, 2002. Os motivos para o não usá-lo 

centram-se na confiança da parceira e do parceiro, apesar deste assumir que ter casos 

extraconjugais seja “natural” do homem, enquanto que a fidelidade é vista como um 

princípio que rege preferencialmente as mulheres (GUERRIERO; AYRES; HEARST, 

2002; CAMARGO, 2004). Ainda segundo estes/estas autores/as, o não uso e a não 

exigência do preservativo por parte da mulher é visto como prova de fidelidade e 

confiança no parceiro, regra a qual elas observam.  

Quando questionados/as sobre se é importante para a mulher casar virgem, 

ambos/as participantes concordaram. (Quadro 1). Observou-se uma diferença 

estatisticamente significativa entre os gêneros no que diz respeito à crença nesta 

proposição, confirmada pelo teste t de Student (p = 0, 001).  

A virgindade ainda se configura enquanto elemento diferenciador dos 

gêneros na cultura brasileira. Apesar de sua ressignificação através de novos discursos, 

ainda permanece enquanto dispositivo que guia comportamentos e institui normas de 

conduta. Existe uma cobrança para o início da atividade sexual masculina, enquanto 

que, em oposição, o discurso acerca da sexualidade feminina sustenta-se na moralidade 

e na repressão. Observa-se que a família compartilha e reproduz tal ideologia de gênero, 

afirmando que homens e mulheres podem lidar de forma diferente com apelos da libido, 
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sendo que as jovens “naturalmente” dominam a vontade sexual, cabendo à elas o 

retardamento da sua iniciação (ABRAMOVAY; CASTRO;  SILVA, 2004). 

 

Considerações finais 

 

Se por um lado os homens são pressionados a provar sua masculinidade e 

virilidade perante a sociedade, lançando-se em situações perigosas e violentas, 

iniciando-se cedo nas atividades sexuais, tendo várias parceiras, por outro, as mulheres 

sofrem preconceitos que acabam submetendo-as, muitas vezes, a relações de forte 

dependência, implicadas com a dificuldade de tomar decisões e efetivá-las. 

(TAQUETTE; VILHENA; PAULA, 2004). 

 As históricas elaborações discursivas acerca da sexualidade e de como se 

situam os gêneros puderam ser constatadas através das crenças dos/das participantes 

deste estudo, no qual se observou a predominância de crenças machistas, baseadas no 

determinismo biológico que fundamenta a supremacia da masculinidade, do ideal do 

amor romântico como um dos orientadores da subjetividade feminina – ser do outro em 

detrimento do ser de si – e da naturalização de alguns discursos e práticas concernentes 

aos papéis de gênero na vivência da sexualidade; naturalização esta implicada na 

fragilização das ações preventivas e na promoção da saúde. 
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