
Estudos com adolescentes mostram
que eles sofrem forte influência do
que veem ou ouvem. Crianças,

adultos e idosos em diferentes propor-
ções acabam sendo influenciados por
toda propaganda também. Mas, na fai-
xa etária de jovens, quando os hormô-
nios estão em forte oscilação e ainda
não há a experiência do adulto, existe
uma maior liberdade e tolerância. E is-
so faz com que os riscos sejam maiores,
assim como os problemas.

É nessa faixa etária que o vício cos-
tuma ser iniciado, assim como a inicia-
ção sexual. Dois estudos apresentados
esta semana mostram que a exposição
precoce a esses fatores culturais pode

trazer resultados catastróficos. A edi-
ção de abril da revista American Jour-
nal of Preventive Medicine vai mostrar
que os adolescentes que ouvem com
freqüência músicas com referências
mundanas estão mais sujeitos a ter re-
lações sexuais mais cedo, elevando nes-
se grupo o risco de gravidez precoce.

O estudo foi conduzido
com mais de 700 adoles-
centes, em escolas de três
diferentes centros urba-
nos, e que foram expostos
a pelo menos 14 horas se-
manais de música com
apelo sexual. Um terço
desse grupo já havia tido

uma relação sexual, o dobro da inci-
dência quando comparado com um
grupo que foi menos exposto a letras
que usam o tema sexo.

Não houve diferenças entre meni-
nos e meninas, e quanto mais o tempo
de exposição a essas letras maior era a
freqüência e o grau de complexidade
da atividade sexual. A exposição à mú-
sica com letras sem apelo sexual não
aumentava a incidência de atividade
sexual. Brian Primack da Universidade
de Pittsburg, autor principal deste es-
tudo, acredita que as letras de música
são um dos mais fortes fatores de in-
fluência, independentes da conduta
sexual dos adolescentes.

Outro artigo publicado em fevereiro na
mesma revista encontrou um maior ris-
co de tabagismo entre crianças que são
autorizadas a assistir a filmes de adul-
tos. O principal autor do artigo, o dr.
Chyke Doubeni, da Universidade de
Massachusetts, não sabe explicar por
que isso ocorre, mas acredita que tudo
esteja relacionado ao comportamento
mais permissivo dos pais.

O estudo acompanhou quase 1.250
crianças por quatro anos e também des-
cobriu que a propaganda de cigarros
com mascotes é especialmente eficien-
te para promover o risco de tabagismo
nelas. Principalmente naquelas cujos
pais fumam em casa, que têm uma im-
pressão de acesso ao cigarro mais fácil
que as demais crianças. O estudo deixa
claro ainda que o comportamento dos
pais é o fator decisivo para o tabagismo
de adolescentes.

No Brasil, onde até o nome de frutas
está associado a sexo e as crianças são
estimuladas a praticar passos sensuais,
rever essa postura da mídia televisiva e
sonora é fundamental. E não apenas pe-
los órgãos de proteção das crianças, que
são responsáveis por esse controle, mas

principalmente pelos pais,
que desempenham um pa-
pel central na formação do
jovem e lhes servem de
exemplo. São os pais que
precisam prestar mais aten-
ção o tempo todo, para evi-
tar essas influências inde-
sejáveis sobre os filhos. •
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