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RESUMO 

A sexualidade é caracterizada por nossas sensações, emoções e sentimentos. Durante a 
adolescência e a juventude, um momento de novas descobertas, pode ocorrer relações sexuais 
sem uma proteção devida, o que indica que a abordagem do sexo seguro entre jovens precisa 
ser contínua, debatida e divulgada, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. Esse 
trabalho teve como objetivo avaliar o nível de informação sobre aspectos de contracepção, 
prevenção e sexualidade entre os universitários formandos do curso de Ciências Biológicas da 
UEFS. Os resultados mostraram que os participantes da pesquisa estão, em geral, bem 
informados, porém há equívocos sobre a temática, bem como despreparo e/ou medo de alguns 
para tratar do tema com outras pessoas. 

Palavras-chave: Sexualidade; Métodos contraceptivos; Universitários. 

 

ABSTRACT 

Sexuality is characterized by our sensations, emotions and feelings. During adolescence and 
young adulthood, a time of new discoveries, there can be sex without proper protection, 
indicating that the approach of safe sex among young people needs to be continuous, debated 
and disseminated, providing them a better quality of life. This study aimed to assess the level 
of information on aspects of contraception, prevention and sexuality among college graduates 
of the course of Biological Sciences UEFS. The results showed that the respondents are 
generally well informed, but there are misconceptions about the subject, as well as unprepared 
and / or fear of some to treat the subject with others. 

Keywords: Sexuality; contraceptive methods; University. 
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INTRODUÇÃO 

A sexualidade está presente em toda nossa vida, e é caracterizada por nossas 

sensações, emoções e sentimentos, podendo então ser definida como a execução de qualquer 

coisa que venha a nos dar prazer, como comer, dançar, cantar, namorar, etc., não sendo 

vinculada apenas a aspectos biológicos ou ao ato sexual. Suas diversas expressões variam 

conforme o ambiente sociocultural no qual um indivíduo se encontra, manifestando-se de 

acordo com a realidade e as experiências vivenciadas por este. 

Para Fagundes (2005, p.14), 

 
Sexualidade é muito mais do que ter um corpo apto para procriar e 
apresentar desejos sexuais; pressupõe intimidade, afeto, emoções, 
sentimentos e bem- estar individual, decorrentes inclusive da história de vida 
de cada pessoa. 

 

É na adolescência e juventude que se amplia o desenvolvimento da sexualidade, 

tornando essas fases de significativa suscetibilidade a riscos, por conta da imaturidade e da 

falta de experiências vivenciadas. 

A partir do século XX, vários movimentos sociais promoveram o questionamento 

das opiniões e regras que valorizavam a decência e condenavam o sexo fora do casamento, 

trazendo assim significativas mudanças para a sociedade em relação à sexualidade, até então 

reprimida, revolucionando a maneira das pessoas pensarem no assunto, trazendo maior 

liberdade para o diálogo sobre a temática (RUPP, 2009). 

Essa ideia de liberdade sexual surgida entre os anos 60 e 70 teve como um dos 

principais fatores a descoberta da pílula anticoncepcional, que culminou na desvinculação das 

práticas sexuais à reprodução. 

Devido ao desenvolvimento da liberdade sexual e à busca pelo prazer, a atividade 

sexual tem se iniciado cada vez mais cedo, expondo os jovens menos informados à gravidez, 

à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e às doenças ou infecções sexualmente 

transmissíveis (DST/ IST)1, que podem comprometer o projeto de vida ou até mesmo a 

própria vida desses indivíduos. Por conta dessas situações, torna-se necessário o estímulo à 

prática da dupla proteção, ou seja, o uso dos preservativos masculino ou feminino associados 

                                                           
1 Recomenda-se atualmente a utilização do termo IST, mas optamos por manter o termo DST no instrumento de 
coleta, por ser mais comum, mesmo entre estudantes universitários.  
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a outro método anticoncepcional, prevenindo simultaneamente as IST, a infecção pelo 

HIV/AIDS e a gravidez. 

A falta de informação ou a informação incorreta ainda é um problema frente à 

vulnerabilidade dos jovens a riscos sexuais. As famílias ainda não se sentem confortáveis para 

tratar da sexualidade com seus filhos; os profissionais da educação não possuem uma boa 

capacitação para tratar da temática, e a mídia ainda trata o tema de maneira superficial. O 

grande problema nessa questão é que a maior fonte de informação entre adolescentes e jovens 

ainda tem sido os próprios colegas, que muitas vezes passam informações inadequadas, que 

podem permanecer durante anos na vida desses indivíduos. (TEIXEIRA, 2006) 

Além disso, as campanhas educativas têm sido ineficientes para causarem uma 

mudança no comportamento dos jovens a respeito da sexualidade, pois não basta conhecer os 

métodos e sim utilizá-los, sendo necessária a modificação dessas estratégias.  

Apesar de todos esses fatores, pesquisas têm demonstrado que o não uso de métodos 

contraceptivos nem sempre está ligado à falta de informação. Estes estudos têm mostrado que, 

mesmo tendo elevado nível de conhecimentos sobre a temática, muitos adolescentes e jovens 

não se previnem, e o preservativo (camisinha) muitas vezes é substituído ou até mesmo 

abandonado. Essa situação muitas vezes está relacionada ao fato do jovem negar a 

possibilidade de uma gravidez, à confiança no parceiro permanente, bem como a 

imprevisibilidade das relações sexuais, a esporadicidade com que ocorrem, entre outros 

motivos. 

A pesquisa de Santos et al (2002) sobre portadoras de HIV, corrobora essa realidade, 

mostrando que a proporção de universitárias com HIV no seu estudo foi maior que a 

proporção de analfabetas. 

Diante dos fatores mencionados, buscou-se conhecer mais sobre a anticoncepção no 

espaço universitário, optando-se por realizar essa pesquisa entre os acadêmicos do curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), pelo fato de se 

esperar que estes apresentem um diferencial em relação ao perfil educacional geral da 

população, por conta do maior acesso à informação acerca da sexualidade e dos métodos 

preventivos e contraceptivos para as práticas sexuais, incluídos no currículo acadêmico. 

Ressaltamos a importância da discussão sobre a sexualidade na formação do biólogo, 

considerando também nesse estudo a importância deste profissional na educação de crianças, 
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adolescentes e adultos, pois segundo dados da literatura (MELO, SANTANA, 2005; RIOS, 

2002) são eles, na maioria das vezes, os profissionais responsáveis por abordar esse tema nas 

salas de aula, e para tal devem estar bem preparados, contribuindo para uma melhor 

abordagem da temática. É importante salientar que os estudantes de Licenciatura em Ciências 

Biológicas desta instituição de ensino, têm no currículo a disciplina BIO 605 - Sexualidade e 

Educação, oferecida no sétimo semestre da graduação, podendo ser cursada como optativa no 

Bacharelado e também por outros cursos. 

Este estudo, portanto, pode trazer como contribuição a sensibilização dos biólogos 

para a realização de ações educativas sobre a prevenção das DST/IST e da gravidez na 

adolescência. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa exploratória descritiva a qual 

visa avaliar o nível de informação sobre aspectos de contracepção, prevenção e sexualidade 

entre universitários formandos do curso de Ciências Biológicas. Foi utilizada a análise 

qualitativa, pelo fato de estarmos trabalhando com jovens sobre um tema subjetivo como a 

sexualidade, sendo importante que as informações obtidas sejam interpretadas de uma forma 

mais ampla e aprofundada, não se prendendo apenas a valores numéricos. 

Esta pesquisa foi realizada na Universidade Estadual de Feira de Santana. Os sujeitos 

deste estudo foram 30 jovens universitários de ambos os sexos, do 7° e 8° semestres do curso 

de Ciências Biológicas, de ambas as modalidades (Licenciatura e Bacharelado), com idade 

média entre 22 e 23 anos. 

Este trabalho foi encaminhado e avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP/UEFS), conforme recomendações da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 1998). 

Para o levantamento dos dados foi utilizado um questionário de preenchimento 

individual, contendo perguntas objetivas e subjetivas, referentes às concepções sobre 

sexualidade, contracepção e prevenção. Nestes questionários não havia identificação pessoal 

do estudante, apenas a idade e o sexo, visando resguardar as identidades dos participantes. 
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Inicialmente houve um primeiro contato com os/as universitários/as, a fim de expor os 

objetivos da pesquisa e sensibilizá-los quanto à temática, convidando-os a colaborarem. A 

aplicação do questionário ocorreu em horário de aulas, em acordo com professores 

responsáveis, sendo acompanhada por uma das pesquisadoras. O questionário foi preenchido 

de próprio punho por cada um dos estudantes que concordaram em participar da pesquisa, e 

para tal foram escolhidos momentos que reuniam o maior número possível de estudantes do 

7º e 8º semestres. 

A análise dos questionários foi realizada por meio da sistematização das respostas dos 

participantes, identificando e classificando as categorias mais significativas que estivessem 

associadas ao conhecimento sobre contracepção por parte dos universitários. Utilizou-se o 

método de análise de conteúdo que, segundo Triviños (2009), nos permite investigar uma 

unidade em profundidade, bem como explorar o fenômeno em toda a sua complexidade, 

sendo seu maior ou menor aprofundamento determinado pelos enfoques teóricos adotados 

pelo investigador. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trinta estudantes do 7º e 8º semestres do curso de Ciências Biológicas da UEFS 

aceitaram participar da pesquisa, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

sendo 20 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. A coleta dos dados foi realizada em julho, 

outubro e novembro, 2010. A idade dos participantes do sexo feminino variou entre 21 a 30 

anos, com média de 23 anos; e nos de sexo masculino, variou entre 21 a 25 anos, com média 

de 22 anos. A maioria denominou-se católico, seguidos dos que se declararam “sem religião”, 

evangélico e espírita, respectivamente. 

Dentre as fontes de informações utilizadas pelos universitários entrevistados, à maioria 

citou revistas, internet, TV e livros em geral, além de discussões promovidas pelo professor 

no espaço escolar. 

Esses resultados mostram que houve uma evolução com relação à abordagem da 

temática, se comparados aos dados da pesquisa de Guimarães (2003), quando apenas 8,6 % 

dos participantes de sua pesquisa fazem referência à informação sobre métodos 

anticoncepcionais através do professor. 
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Os métodos mais citados foram à camisinha (26 %), pílula anticoncepcional (25%) e 

DIU (23 %), seguidos de tabelinha e pílula do dia seguinte (6%), injetável (5%), coito 

interrompido (4%), diafragma (3%) e cirúrgicos (laqueadura de trompas e vasectomia) (2%). 

Poucos participantes citaram os pais como fonte de informação, revelando que a falta 

de diálogo entre pais e filhos sobre sexualidade ainda permanece. O temor dos pais em 

dialogar sobre sexualidade com os seus filhos, pode estar relacionado tanto ao medo de 

incentivar a vida sexual dos filhos, quanto aos próprios pais não se sentirem seguramente 

informados em relação ao assunto, acabando por passar para seus filhos aquilo que também 

receberam dos seus pais, ou seja, pouca ou nenhuma informação (SOUSA et al, 2006). 

As instituições religiosas e médicos tiveram um número de citações pouco 

significativas como fonte de conhecimento, o que nos leva a supor que as religiões podem não 

estar discutindo esse assunto com os jovens.  A atuação dos profissionais de saúde no sentido 

de divulgar informações sobre a temática pode não estar se refletindo nas suas colocações 

porque, provavelmente, estas podem não representar a fonte primeira de informação, e sim 

estarem presentes algumas vezes, quando se reportam à escolha do método contraceptivo. 

Sobre o nível de informação e utilização dos métodos contraceptivos, 83,3% dos 

participantes disseram se considerar bem preparados, como expressa a seguinte resposta:  

 

Sim. Porque eu sei como funciona cada método, bem como a importância de 
cada um e suas limitações no que diz respeito à transmissão de DST’s. 
Informações que adquiri durante minha vida. (E10) 

 

Há também alguns universitários (16,67%) que disseram não estar preparados, como 

mostra a seguinte consideração: 

 

Não. Ainda preciso buscar mais informações sobre os métodos 
contraceptivos existentes para eu ser uma pessoa mais informada sobre o 
assunto. (E13) 

 

A falta de informação ou o entendimento equivocado coloca o indivíduo numa 

situação de vulnerabilidade. No caso desses universitários, entre os quais alguns serão futuros 

professores de Ciências e/ou Biologia, e que muitas vezes são os únicos profissionais 
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responsáveis por tratar destes aspectos da sexualidade na escola, quando não há a necessária 

compreensão por parte dele, poderá ocorrer tanto à omissão de trabalho sobre essa temática, 

quanto à passagem de informações inadequadas para os alunos.  

Em outro estudo, Jardim et al  (2006) observaram que a maioria dos professores 

entrevistados não dispunham de conhecimentos suficientes para promover orientação sexual a 

seus alunos, e que normalmente discutem muito mais os aspectos biológicos da sexualidade 

do que os sentimentos e valores relacionados à mesma. 

Sobre o fato de se sentir à vontade pra trabalhar a temática com outras pessoas, 

incluindo com os futuros alunos (no caso dos estudantes de Licenciatura), a maioria (83%) 

afirmou que não há problemas. 

 

Sim. Tenho amadurecido e me preparado para esse diálogo, tem até uma 
disciplina que nos ajuda, que é Sexualidade e Educação. (E1) 

 

Entre os 17 % que não se sentem à vontade para dialogar sobre este assunto, merece 

atenção para que recebam um novo olhar, especialmente sobre as questões pessoais de cada 

indivíduo.  

 

Não. Pois acho que isso envolve alguns desafios pessoais em relação a essa 
temática. (E14) 

 

Estas falas revelam que ainda existem tabus e sentimentos que precisam ser 

trabalhados, como a timidez e a insegurança, que podem levar o futuro professor a não se 

pronunciar sobre questões referentes à sexualidade na sala de aula, bem como levar o próprio 

indivíduo a uma situação de vulnerabilidade nos seus relacionamentos pessoais.  

Dentre as perguntas de sondagem sobre os conhecimentos dos universitários sobre 

métodos contraceptivos, a primeira referia-se ao uso de anticoncepcionais orais e sua relação 

com a esterilidade feminina, sendo que a maioria considerou esta associação como verdadeira. 

Isso revela a falta de conhecimento, desde quando o uso de anticoncepcionais orais não 

provoca esterilidade na mulher. Este tipo de concepção é inadequado e perpetua a ignorância, 

dificultando a prevenção da gravidez. Segundo a Febrasgo (2001), as mulheres que fazem o 

uso das pílulas anticoncepcionais poderão ficar grávidas quando pararem de tomá-las. 
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Outro questionamento foi para saber se uma pessoa precisa usar camisinha para se 

proteger contra DST durante uma relação sexual oral ou anal, sendo que apenas um estudante 

negou esta afirmação, revelando significativo desconhecimento dos aspectos preventivos. 

Esta consideração, ainda que citada por um único indivíduo, não é esperada entre um grupo 

de universitários formandos em Ciências Biológicas, por ser uma informação que já faz parte 

do senso comum, embora muitas pessoas continuem sem ressignificá-la no seu dia-a-dia. 

Com referencia à eficácia da camisinha enquanto método anticoncepcional, quando 

usada corretamente, a maioria concorda com esta afirmativa, embora ainda haja participantes 

(7%) que discordem. Neste aspecto, além da falta de conhecimento, revela-se o fator cultural 

de resistência ao uso da camisinha, muitas vezes rejeitada de forma inconsciente, por uma 

descrença que pode estar relacionada aos valores pessoais, e que não considera a eficácia 

comprovada do método. 

Outra questão abordada, cuja discussão é polêmica, é sobre considerar ou não a pílula 

do dia seguinte como método abortivo. A maior parte dos universitários (80%) não a 

considera como método abortivo, e inclusive alguns mencionaram fazer uso dela. Amado 

(2001) informa que a pílula do dia seguinte tem como objetivo impedir o processo de 

ovulação quando ele ainda não ocorreu, podendo também atrasar a chegada do óvulo, assim, 

tais pílulas agiriam antes da nidação2, não provocando a perda do embrião se ele já estiver 

aderido, não levando ao aborto. É importante salientar que existem controvérsias a respeito 

desse assunto. 

Quando questionados sobre qual (is) o(s) método(s) anticoncepcional (is) adequado(s) 

à prevenção contra ISTs, a camisinha foi citada por todos os universitários, embora observe-

se que há, algumas vezes, um contra senso com relação ao uso da camisinha em situações 

anteriormente levantadas, reforçando a influência das crenças pessoais e culturais sobre este 

método. 

Alguns entrevistados referiram o uso de espermicida, diafragma e da pílula 

anticoncepcional como métodos adequados à prevenção de ISTs. Estas citações são bastante 

significativas nesta discussão, pois indicam que ainda há falta de conhecimento entre o grupo 

entrevistado, já que é o único método eficaz na prevenção e proteção contra as ISTs é a 

                                                           
2 É o processo de fixação do ovo no útero feminino. 
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camisinha, sendo os demais indicados como métodos contraceptivos, isto é, para evitar apenas 

a gravidez (BANDEIRA et al, 2006). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos neste trabalho, nota-se que os universitários de Ciências 

Biológicas estão, em geral, bem informados a respeito dos métodos contraceptivos. 

Os professores foram a segunda fonte de informação citada sobre a temática, seguidos 

da mídia (revistas, internet, TV) e livros, o que é positivo, pois um professor bem informado 

pode sanar dúvidas e possíveis equívocos apresentados pelos alunos. A maioria dos 

participantes da pesquisa se considera bem informado a respeito da temática, bem como 

preparados para tratarem da mesma com outras pessoas, como alunos.  

Pelo fato de os professores de Ciências Biológicas serem os profissionais que mais 

comumente abordam esse tema na sala de aula, é necessário então que estejam bem 

preparados para tal. Por isso, os equívocos apresentados por alguns, bem como o despreparo 

para tratar do tema com outras pessoas, merece atenção, devido ao fato dos sujeitos de estudo 

pertencerem a um grupo do qual espera-se um diferencial educacional,  este fator indica que a 

abordagem da temática precisa se dar continuamente, proporcionando a estes jovens, através 

da informação segura e adequada, uma melhor qualidade de vida. 

Ressaltamos a importância da discussão os variados aspectos de contracepção, 

prevenção e da sexualidade na formação do Biólogo, tanto no Bacharelado quanto na 

Licenciatura, sendo que para este ultimo há uma importância profissional ainda maior, devido 

à possibilidade do futuro trabalho com adolescentes e jovens, os quais se encontram em um 

momento de descoberta da sexualidade, apresentando dúvidas e curiosidades que precisam ser 

discutidas de forma adequada, com o auxílio de um profissional qualificado. 
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