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Apresento alguns resultados da pesquisa defendida recentemente no 
programa de pós-graduação em Educação da Unesp de Presidente Prudente, que 
teve como objeto o estudo das trajetórias afetivo-sexuais de seis jovens estudantes do 
Ensino Médio de uma escola da periferia urbana de Presidente Prudente/SP, com 
idade entre 15 e 18 anos. Dessas jovens, três garotas tinham filho e outras três não 
eram mães, nem passaram pela experiência da gravidez. 

Objetivou-se tomar o contexto das emoções como elemento central na análise 
das experiências afetivo-sexuais vividas por essas jovens, o que implicou a 
interpretação dos significados que cabem aos sentimentos, sonhos e idealizações em 
torno da maternidade e do amor romântico. Estes foram relacionados com as 
declarações das garotas acerca de seus comportamentos, práticas e projetos de vida. 
Assim, foram utilizados os referenciais teóricos dos estudos sócio-históricos e 
culturais, para interpretar as múltiplas possibilidades de viver e pensar a experiência 
amorosa, em um lugar e tempo sócio-históricos determinados. 

Desse modo, Chartier (1990) considera que a compreensão dos processos de 
construção das representações sociais deve ser realizada a partir de suas 
associações com o estudo da diversidade das vivências sociais e culturais mais 
particulares e cotidianas dos sujeitos: “é no nível da cotidianeidade que as práticas e 



representações são constantemente criadas, recriadas e improvisadas”. Portanto, 
interessa-nos entender como esse jogo de representações e práticas ocorre no campo 
social e, conseqüentemente, no âmbito individual, pois, mesmo pressupondo a força 
das idealizações coletivas, também se presume que as representações sociais de 
cada sujeito ou grupo social devem ser remetidas e analisadas segundo as suas 
experiências particulares.  

  Empregou-se uma proposta teórica em que as referências empíricas 
(fontes) foram colocadas em diálogo constante com os estudos sobre a cultura 
contemporânea e estudos teóricos que abordam o tema dos sentimentos e da 
sexualidade. Nessa perspectiva, foi muito importante o recurso a um olhar sociológico 
e, mais do que isso, etnográfico, na busca dos detalhes e pormenores de cada 
situação investigada, isto é, buscou-se não apenas o que estava explícito, mas o 
implícito de cada situação, o não dito. 

A hipótese que fundamentou a idéia inicial da pesquisa foi sendo alterada 
durante o seu transcorrer. Inicialmente, o que me preocupava era o fato de considerar 
um grave problema os índices de gravidez que observava entre jovens, para assumir 
as responsabilidades da maternidade. Considerava que já era muito ampla a 
divulgação sobre os meios contraceptivos e que, provavelmente, entre os diversos 
fatores que levavam as jovens a uma gravidez não planejada, havia um fato que 
pouco era destacado nas investigações até então realizadas. Tratava-se do trabalho 
de colocar em questão os aspectos afetivos e sentimentais envolvidos tanto com as 
relações erótico-afetivas como com a vivência da maternidade. A minha primeira 
hipótese era a de que haveria fortes influências do “ideal de amor romântico” sobre os 
modos como as jovens se relacionam sexualmente.1. Dando seqüência aos estudos 
bibliográficos, novas questões pertinentes ao campo das sensibilidades foram sendo 
questionadas, entre elas, a de que estariam ocorrendo novas formas de 
relacionamento afetivo e sexual, pautadas no descompromisso e na imprevisibilidade 
e que o sociólogo Bauman (2004) denomina como “amor líquido”. Questionamos, 
dessa forma, como esses elementos se conjugam ou se contrapõem ao projeto de 
vida das garotas que participaram da pesquisa. Com o desenvolvimento do estudo 
bibliográfico e através do encontro com os dados empíricos, portanto, as hipóteses 
foram revistas, ampliadas e relativizadas, sob determinados termos.  

A pesquisa desenvolveu-se segundo os pressupostos da abordagem 
qualitativa que, conforme Martins (2004, p.292), enfatiza a análise de 
“microprocessos” através de uma investigação acerca das vivências sociais individuais 
e grupais. Sendo os instrumentos básicos para coleta de dados: questionários, diário 
de campo e entrevistas semi-estruturadas. 

Grande parte dos estudos sobre as implicações dos sentimentos na 
organização da vida cultural e na construção das práticas sociais tem sido realizada 
por historiadores, mas não somente, pois também tem havido a participação de 
sociólogos e psicanalistas. No campo da história, destaca-se Theodor Zeldin (1991), o 

                                                 
1 Baseada em estudos de Costa (1998), Flandrin (1988) e Moreira (1999). 



qual toma o estudo dos sentimentos e das emoções como objeto central de suas 
discussões historiográficas. O ponto de vista desse autor sobre o modo como tal 
questão deve ser abordada é extremamente importante para a definição de caminhos 
investigativos, nesse campo de conhecimento. Para ele, a sexualidade deve ser 
investigada no contexto das emoções e sentimentos: 

 
uma história das emoções abriria a perspectiva de uma 
clarificação e de uma pesquisa aprofundada acerca do 
significado, do vocabulário, do comportamento e das atitudes de 
emoções particulares [...] Uma emoção suscita manifestações 
físicas e é preciso ter na mesma linha de conta as idéias ou as 
palavras a que elas são associadas. (ZELDIN, 1991, p.348).  

 
Ainda conforme o historiador, a investigação acerca das representações e 

relações humanas não deve ser referida apenas à dimensão das relações de poder 
determinadas pelas lutas sócio-econômicas. Em seus estudos, Zeldin (1991) privilegia 
igualmente a investigação e a problematização dos valores éticos e morais, sob o 
enfoque das pesquisas que analisam a produção das emoções, dos sentimentos 
íntimos e dos desejos que são experimentados no âmbito da vida pessoal e afetiva 
dos sujeitos. 

Por outro lado, a historiadora Sandra Pesavento (2004) alerta para as 
dificuldades desse empreendimento, já que os historiadores da cultura devem 
conceber as sensibilidades como parte central dos processos de representação da 
realidade, que são “formas pelas quais os indivíduos e grupos, através das emoções e 
sentidos se dão a perceber”. Apesar de indicar para a dificuldade de se quantificar o 
mundo do sensível, a autora afirma a importância de que ele seja objeto de estudo, 
ressaltando a sua incidência nas “formas de valorizar, de classificar o mundo, ou de 
reagir diante de determinadas situações e personagens sociais”. Muito embora não 
possam ser medidas ou quantificadas, as sensibilidades podem ser avaliadas pela sua 
“capacidade mobilizadora”, demonstrando a sua “presença ou eficácia pela reação 
que são capazes de provocar”. Ainda que as “representações sensíveis” se refiram a 
situações mais abstratas e subjetivas, que podem ser da ordem do “real ou não-real, 
do conhecido ou desconhecido, do pressentido ou do inventado”, o que deve ser 
colocado sob discussão e análise é a “experiência sensível de viver e enfrentar aquela 
representação”. 

Um sentimento que merece destaque quando se trata de problematizar os 
ideais e emoções presentes nos relacionamentos dos jovens, na atualidade, é o amor. 
Porém, ao nos reportarmos a esse sentimento, a pergunta de Flandrin (1988) vale ser 
retomada: “Mas será o mesmo o sentimento que se chama ‘amor’ durante esse meio 
milênio2? Os estimulantes e os objetos do amor permanecem os mesmos? E a 
conduta amorosa?”. Ainda: o amor é um sentimento natural e universal, isto é, comum 
a todos os seres humanos, de todas as culturas? 

                                                 
2 O autor se refere aos séculos XVI a XX. 



Enfim, várias respostas podem ser dadas a essas questões, porém o que 
parece unanimidade em relação aos autores examinados e que compõem o corpus 
bibliográfico desta pesquisa, é que as práticas, as sensibilidades e os significados 
concernentes ao amor sofreram muitas mudanças, ao longo do tempo, as quais 
podem ser percebidas em termos de continuidades/permanências e 
descontinuidades/rupturas. Também se entende que, como qualquer outro 
sentimento, o amor é fruto de uma “construção sócio-cultural” ou, dizendo de outra 
forma, o amor seria uma “invenção”3.  

  Dando ênfase a esse modo de pensar, o psicanalista Jurandir Freire 
Costa (1998) salienta que 

o amor é uma crença emocional e, como toda crença, pode ser 
mantida, alterada, dispensada, trocada, melhorada, piorada ou 
abolida. O amor foi inventado como o fogo, a roda, o 
casamento, a medicina [...]. Nenhum de seus constituintes 
afetivos, cognitivos ou conativos é fixo por natureza. Tudo pode 
ser recriado, se acharmos que assim deve ser [...]. (COSTA, 
1998, p.12). 

 
Costa (1998) analisa a construção histórica do amor romântico até a sua 

apresentação na contemporaneidade sob a forma que ele denomina de “amor-paixão-
romântico”. Tal modelização amorosa, segundo pensa, impõe regras para sua 
realização que ultrapassa os limites do possível, exigindo dos sujeitos: “um 
desempenho contraditório em muitos aspectos” (COSTA, 1998). 

O caráter coercitivo e contraditório desse amor é dado pelo fato de que ele 
está relacionado a um ideal de auto-perfeição, o qual, por sua vez, está pautado em 
algumas exigências irrealizáveis, mas necessárias para se alcançar a felicidade. Entre 
essas exigências, Costa (1998) destaca: a idealização de um sentimento pessoal, 
pleno, mágico e superior em intensidade e gozo a qualquer outra experiência do 
sujeito; a depreciação moral do exercício puramente físico da sexualidade; a exigência 
de uma sexualidade livre e, ao mesmo tempo, submissa ao amor; o estabelecimento 
da sexualidade como pré-requisito da realização do amor sublime e a exigência de 
que o indivíduo entregue a sua chance de felicidade à própria sorte, porque apenas 
ela possibilita revelar a imagem do ser amado, que pode também não ser encontrado, 
uma vez que se corre o risco de confundi-lo com uma miragem.   

Mais recentemente, outras interpretações sobre o tema do amor têm sido 
produzidas, tais como a do sociólogo Zygmunt Bauman (1998), que verifica como as 
condições de vida do chamado “mundo pós-moderno” incidem sobre a subjetividade. 
Segundo o autor, no projeto pós-moderno, a nova ordem social é marcada pela 
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irredutível incerteza sobre o futuro, já que as estruturas sociais se caracterizam pela 
incerteza, mobilidade e insegurança4. Dessa maneira, a lógica das relações humanas 
se revela cada vez mais contingente e acompanha essas novas condições de vida.  

A “síndrome consumista” é assinalada por Bauman (2004) como um valor de 
vida em evidência, na pós-modernidade, que enaltece a transitoriedade dos desejos e 
das relações humanas: 

Os objetos de consumo são considerados para usar uma vez ou 
pelo menos por curto tempo; seu poder de sedução está em não 
terem sido experimentados antes, por isso sua atração se 
desgasta rapidamente [...] isso se aplica cada vez mais aos 
chamados ‘bens duradouros’ (carros, computadores, telefones 
celulares, vestidos, móveis, locais de entretenimento, leituras, 
músicas – ou parceiros sexuais). A juventude é celebrada 
porque os jovens, por definição, cumprem esse quesito em 
ambos os papéis: como consumidores e como objetos de 
consumo! (BAUMAN, 2004). 
 

Não obstante, o autor explica que o modelo de amor “até que a morte nos 
separe” vem sendo profundamente questionado nessa atual modernidade líquida, haja 
vista que uma inédita fluidez e fragilidade marcam todos os tipos de vínculos sociais. 
O compromisso incondicional parece ser substituído por relações descartáveis e 
vulneráveis, num ambiente instável: “inscrito numa cultura consumista como a nossa, 
que favorece o produto pronto, para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação 
instantânea [...]”.  

Os padrões impostos na busca da felicidade através do “amor romântico” 
foram reduzidos, de sorte que os tipos de experiências afetivas denominadas “amor” 
multiplicaram-se: “[...] noites avulsas de sexo são referidas pelo codinome de ‘fazer 
amor’” (id, 2004). Esse sentimento passa a ser entendido por meio de uma série de 
eventos intensos e de curta duração, chamada “amor líquido”.  

Essa fragilidade dos laços humanos também está na contramão do amor 
romântico e traduz as contradições vividas no âmbito social e afetivo; assim, tinha-se 
como pressuposto básico de análise da pesquisa a concepção de que o ideal de amor 
romântico, intimamente relacionado ao ideal de felicidade, seria um elemento 
fundamental na constituição dos valores e representações que se conjugam às 
atitudes e projetos de vida das jovens (COSTA, 1998). Porém, na atual “modernidade 
líquida”, de mudanças rápidas e confusas, emerge uma nova forma de 
relacionamento, pautado na satisfação imediata dos desejos, na imprevisibilidade e no 
descompromisso (BAUMAN, 2004). Por conseguinte, os vínculos, nesse tipo de 
relacionamento afetivo e sexual, se tornam cada vez mais fluidos e frágeis, 
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substituindo, freqüentemente, idealizações e compromissos mais sólidos e 
duradouros.  

Nesse contexto, o desenvolvimento dos estudos bibliográficos referentes ao 
tema dos sentimentos e emoções humanas foram correlacionados com os dados 
empíricos coletados. A leitura que foi feita dos discursos colhidos através de 
questionários e entrevistas semi-estruturadas revelou, para além das características 
culturais mais globalizantes, a presença de múltiplas territorialidades no campo da 
produção da vida subjetiva e das identidades sociais das jovens abordadas. 

 Por meio dos questionários aplicados, levantou-se o perfil da população 
investigada, constituída exclusivamente por mulheres, com baixa renda econômica e 
pouco acesso aos considerados bens culturais, sendo que metade delas se 
encontrava em processo de escolarização, enquanto a outra metade estava fora da 
escola. 

No percurso traçado por este estudo, foi possível notar que a sexualidade das 
jovens configura-se enquanto um processo de aprendizagem das relações afetivas e 
relacionais entre parceiros, as quais dispõem de regras e lógicas de funcionamento 
próprias. 

Observamos, dessa forma, que namorar é uma modalidade de parceria 
relacional e afetiva que rompe com várias regras anteriormente existentes, mas que, 
ao mesmo tempo, conserva e mantém outras tantas formas de acordos e contratos 
mais tradicionais. 

Ademais, as jovens, quando falam sobre suas experiências afetivas e 
sexuais, comumente se remetem a dois tipos de relacionamentos: o ‘namorar’ e o 
‘ficar’. Dentre as garotas entrevistadas, constatou-se que o primeiro namoro ocorreu 
entre os 10 e os 16 anos de idade, observando-se que algumas experiências de 
namoro são mais duradouras, outras menos, e verificando-se, ainda, que o namoro 
requer o acordo tácito do casal, em torno de alguns princípios que constituem as 
regras desse relacionamento. Foram mencionados, nos depoimentos: o 
companheirismo, a fidelidade, a amizade, o diálogo, e, na maioria dos casos, relações 
sexuais. 

Sendo assim, o namoro, envolvimento bastante recorrente entre os jovens na 
atualidade, pode ser identificado, segundo Brandão (2004, p.73), como um 
relacionamento que requer “algum grau de compromisso entre o casal, que assegura 
uma certa autoconfiança e confiança na relação com o outro”.  Stengel (2003, p.69) 
salienta que esse tipo de relacionamento sofreu diversas mudanças ao longo dos 
tempos, sendo que suas regras e costumes mudaram, mas não deixaram de existir.  

O namoro tradicional, segundo a autora, tinha como finalidade o casamento e 
“a escolha dos cônjuges”, assim, no início, o casal se encontrava no portão da casa da 
moça para conversar e essa situação durava até o rapaz ter condições financeiras 
para pedi-la em casamento. O jovem era aceito na casa da garota só depois de 
assumir um compromisso mais sério, contudo o controle sobre o casal tornava-se 



mais rigoroso, a fim de preservar a reputação e honra da mulher, como também sua 
virgindade (AZEVEDO apud STENGEL, 2003, p.75). 

Atualmente, os jovens rompem com algumas dessas regras do namoro 
tradicional, mas, ao mesmo tempo, convivem com outras práticas que ainda fazem 
parte desse tipo de relacionamento. Hoje, observa-se que o namoro não tem como 
finalidade última o casamento, ele se configura, assim como o ficar, enquanto parte de 
um processo de aprendizado da sexualidade entre os jovens (HEILBORN et al., 2006).  

Nessa perspectiva, o ficar, está mais ligado ao contexto atual, sendo esse tipo 
de relacionamento identificado como o primeiro contexto de familiarização das 
participantes da pesquisa com a vida amorosa. Em síntese, o ficar, assim como o 
primeiro beijo, constituem-se como uma “porta de entrada” para o desenvolvimento 
das relações afetivas e sexuais das jovens pesquisadas. 

A escolha do parceiro está sempre em consonância com as emoções 
envolvidas, de modo que as primeiras relações sexuais se constituem como um marco 
bastante enfatizado pelas garotas, porque envolve grande expectativa e está cercado 
de ideais e imaginação. Em todos os casos estudados, tal experimentação ocorreu no 
contexto do namoro, ou seja, acompanhada de compromisso e vínculo afetivo.   

Reitera-se, dessa maneira, a compreensão de que o ideal amoroso e 
romântico são sentimentos que permanecem interferindo na decisão das jovens de ter 
a primeira relação sexual. Entretanto, também se faz notar, nos depoimentos, a 
existência de outros sentimentos que estão envolvidos com tal acontecimento, os 
quais são concernentes à vergonha e ao medo. Também se percebe a influência dos 
sentimentos de vergonha e de insegurança, provocados pelo medo do ridículo de não 
corresponder às expectativas referentes às pressões do grupo de pares, assim como 
o “mal estar” diante dos escrúpulos em ceder às insistências do parceiro.  

Foi muito interessante verificar o quanto, para essas garotas, a virgindade 
ainda é considerada como um bem ou qualidade que se deve preservar. Ao mesmo 
tempo, porém, também reconheceram que é difícil preservá-la até o casamento, 
justificando-se que, no intercurso da vida afetiva, a presença da paixão e do desejo 
podem ser decisivos para essa tomada de decisão.  Aliada a essa, outra 
representação, ainda muito forte e que comparece na maioria dos depoimentos, está 
ligada à oficialização da relação afetiva, que é extremamente valorizada, tanto quanto 
a ênfase no momento do ritual religioso do casamento.    

 A família e o grupo de pares são os principais interlocutores, quando se trata 
de transmissão de valores, representações e comportamentos, no tocante às 
identificações de gênero e de sexualidade. Como podemos observar, metade das 
jovens estabelece algum tipo de conversa com os familiares, sendo que a mãe é 
apontada como figura central para dialogar. Todavia, constata-se que as 
manifestações das mães, nesse diálogo, são conduzidas pela preocupação e pelo tom 
de prescrição de regras, de sorte que, em nenhum momento, são criadas as 
condições para que as jovens possam se sentir à vontade, para falar de seus 
sentimentos, dúvidas e desejos.  Igualmente no grupo de pares, pouco se observou 



em relação à construção de diálogos sobre os significados dos sentimentos e dos 
desejos sexuais.   

No que tange à relação de conjugalidade, em que se encontram três das seis 
jovens pesquisadas, observamos que a gravidez foi motivo de união em dois casos. 
Porém, as relações se mostram tensas ou enfraquecidas, notando-se desde conflitos 
acarretados pelas restrições dadas às suas aspirações sentimentais, como em função 
das dificuldades dadas pelas suas condições de vida sócio-econômica e familiar. Essa 
contradição entre o que é idealizado e o que é vivido é fonte de contínuas desavenças 
entre o casal, embora não se manifeste o desejo de romper a relação.  

Todas as jovens que vivem em situação de conjugalidade mencionam, como 
sentimentos impulsionadores do casamento, o amor, o “encanto” e a paixão. Contudo, 
a falta de liberdade é uma das principais queixas das jovens casadas, porque, 
provavelmente, imaginavam que a saída da casa dos pais lhes proporcionaria mais 
autonomia e liberdade.  

Para além do direito de liberdade requerido, continua presente a valorização 
da fidelidade, do diálogo, do companheirismo e da cumplicidade, entre os critérios 
ideais de escolha do par amoroso. Ainda que se aspire a um “casamento para 
sempre”, aceita-se que isso pode não acontecer.  

Tais elementos permitem verificar, na vida das jovens, a permanência de 
valores considerados tradicionais, em relação à nossa cultura contemporânea, a 
qual tem sido analisada em seu caráter individualista e de liberdade sem 
compromisso. Portanto, nas experiências dessas jovens, ressaltam-se as 
reinvenções e apropriações particulares que são feitas da cultura dominante, 
conforme já pressupúnhamos pelas leituras de Chartier.   

Suas falas também se reportam à interiorização de regras ou “etapas” que 
precisariam ser seguidas, para chegar até o casamento, muito embora, no plano 
real, elas não se concretizem.  Essas etapas se constituem, de modo geral, em 
terminar os estudos, conquistar a estabilidade financeira por meio de um emprego, 
namorar, noivar, casar e, por último, ter filhos.  

Na prática, essas regras não são seguidas pelas jovens. Ao contrário, elas 
constituem-se em um ideal pouco realizável para maioria, de sorte que, muitas 
vezes, são “puladas” algumas ou quase todas essas etapas que previam. Porém, 
observa-se que não seguir tais planos gera certo desconforto entre as garotas, haja 
vista que, no plano ideal, revelam não apenas projetos no tocante ao casamento e à 
escolarização, como também para o âmbito da vida profissional e financeira. Tal 
situação traduz uma específica experiência de gênero, também relacionada aos 
recortes próprios em termos de vivências de classe e de geração. 

Mesmo que, no universo das jovens mães, todas estivessem freqüentando a 
escola, na ocasião da primeira gravidez, nenhuma concluiu os estudos, sendo que a 
gravidez foi um dos fatores que contribuiu para esse abandono. Porém, é preciso 
frisar que, na trajetória de duas delas, as situações de repetência e de interrupções 



de estudo são anteriores ao momento da gravidez, de sorte que atribuem tais fatos 
ao interesse em faltar à escola para ficar mais tempo com os namorados.  

Vale dizer que a adoção de um método contraceptivo é percebida, tanto pelas 
garotas como por seus parceiros, como uma tarefa exclusivamente feminina. Assim, 
a dificuldade de uso de um anticoncepcional perpassa todos os depoimentos –  das 
jovens mães e das demais jovens. Além disso, o ideal do sentimento amoroso 
atravessa a lógica da contracepção e, muitas vezes, o não uso do preservativo é 
entendido como uma prova de amor e confiança entre os parceiros, segundo 
também já indicaram outros estudos (PAIVA, 1999, p.224).  

Conforme os depoimentos, a maternidade está relacionada à realização 
pessoal e se vincula a um projeto afetivo futuro, assim como o casamento. Nesse 
sentido, o desejo de ter filhos se configura como uma representação extremamente 
forte entre as jovens investigadas e está diretamente relacionado à conquista da 
felicidade pessoal e conjugal.  

Apesar de fazerem referências à idéia e ao sentimento de perda da liberdade 
e dos sacrifícios que acarreta a chegada dos filhos, percebe-se que a maternidade, 
de modo geral, é valorizada socialmente e, em conseqüência, desejada por estas 
jovens. Apenas uma delas se referiu ao fato de ter filhos como algo que traz muito 
mais problemas do que alegrias. Não obstante, afirmou que quer ser mãe, “um dia...”  

Portanto, ainda que os ideais da modernidade, como igualdade e liberdade, 
estejam contribuindo para modificar as formas referentes aos privilégios e 
hierarquias que se estabelecem, nas relações afetivas entre jovens, muitos aspectos 
culturais ainda se mostram personificados, por intermédio de práticas e 
representações ancoradas numa visão tradicional das relações de gênero e classe. 

Podemos inferir que as representações concernentes ao relacionamento a 
dois, pautado no ideal romântico, no casamento e na maternidade, são substanciais 
na forma como as jovens organizam e conduzem muitas de suas práticas, no campo 
da sexualidade.  A desconstrução e a crítica de tais ideais, quando vistos enquanto 
possibilidades seguras para se alcançar a felicidade, deveriam fazer parte do diálogo 
entre gerações, seja nas famílias, seja em projetos educativos, escolares ou não.  
Com isso, pode-se buscar contribuir para a reflexão da(o)s jovens, quanto ao modo 
como organizam a sua existência, bem como quanto às suas potencialidades e 
múltiplas  possibilidades de pensar e viver a sua sexualidade. 
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