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REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS RELACIONADAS AO HIV/AIDS EM UMA AMOSTRA DE 
JOVENS DE PORTO ALEGRE. Luciano Soares dos Santos, Ceres Gomes Victora (orient.) (UFRGS). 
No Brasil, o cenário atual da epidemia de HIV/Aids revela um alto índice de contágio entre os jovens. 

Considerando-se que nessa fase da vida ocorrem uma série de aprendizagens acerca do próprio corpo e da 
sexualidade, bem como a incorporação de valores sociais mais amplos, é de extrema relevância a compreensão das 
particularidades sociais e culturais do grupo relacionadas à epidemia. Nesse sentido, o intuito desse estudo é analisar 
as diferentes percepções e experiências em relação ao HIV/Aids presentes nas falas de jovens de ambos os sexos, 
com idade entre 18 e 24 anos, buscando possíveis conformidades entre os campos da representação e da vivência, 
bem como os desdobramentos e implicações decorrentes da relação destes campos com o sexo (masculino ou 
feminino) e o segmento social (popular ou médio/alto) dos informantes. Parte, para tanto, da análise de 41 entrevistas 
realizadas na cidade de Porto Alegre na primeira fase de um projeto de pesquisa maior intitulado “Gravidez na 
adolescência: estudo multicêntrico sobre jovens, sexualidade e reprodução no Brasil”, desenvolvido em Porto Alegre 
(NUPACS/UFRGS), no Rio de Janeiro (IMS/UERJ) e em Salvador (ISC/UFBA). Tal análise está sendo realizada a 
partir de sistematizações das referências ao HIV/Aids que aparecem nas entrevistas. Parte dos dados já observados 
nos revela a grande multiplicidade de representações acionadas sobre o tema. Referências à morte e à aflição físico-
moral aparecem relacionadas ao medo do contágio, sendo que as concepções de “sexo seguro” não necessariamente 
correspondem às campanhas oficiais de uso do preservativo. Assim, um olhar antropológico sobre essas 
representações e práticas pode contribuir para ampliar a discussão acerca das formas que a epidemia assume dentro 
de um contexto social específico, bem como orientar o planejamento de ações de intervenção vinculadas ao 
HIV/Aids. (BIC). 
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