




UM CASAL DE PRÉ-ADOLESCENTES se agarra
no cinema; dois homens jantam cm clima ro-
mântico à luz de velas; na micareta, uma me-
nina "fica" com o décimo quinto garoto do dia;
um beijo triplo acontece na balada; aos quinze
anos, uma jovem toma sua primeira pílula do
dia seguinte.

Já não é mais preciso recorrer ao tradicio-
nal "escurinho do cinema". A maior conquista
do novo comportamento sexual é a invasão
dos espaços públicos. A alteração na estrutura
da sociedade foi sendo pautada por aconteci-
mentos históricos, como o movimento hippie,
a ascensão do feminismo, o surgimento da
pílula anticoncepcional e até mesmo a disse-
minação da Aids. Assim, para entender essas
transformações, o primeiro passo é saber que
a sexualidade vai além do ato sexual.

De acordo com o doutor em Psicologia
pela USP, Marcelo Tonietti, "a sexualidade é
expressa em pensamentos, fantasias, desejos,
crenças, atitudes, valores, atividades, práticas,
regras e relacionamentos. Cada cultura lida de
um jeito". A sexualidade está ligada à busca
pelo prazer e bem-estar, à valorização do auto-
conhecimento, sendo este um fator essencial
na qualidade de vida.

ONTEM E HOJE Quando se trata de sexualida-
de, as transformações da sociedade influen-
ciam os meios de comunicação e vice-versa. A
cobertura da guerra do Vietnã, quase livre de
censura, foi responsável pela difusão em âm-
bito internacional da ideia de efemeridade da
vida. Tal fato colaborou para o fortalecimento
do movimento hippie e da liberação sexual.
No Brasil, o fim da ditadura propiciou a liber-
dade de expressão da mídia, que se transferiu
para a vida íntima. Os relacionamentos se ex-
plicitaram, as discussões sobre sexo encon-
traram mais espaço e os jovens sentiram-se
livres para encarar novas experiências.

A crescente erotização da imprensa, que
ocorreu nos anos 1960, somada à ascensão
do feminismo, só se retraiu quase trinta anos
depois, com a elevação do número de infec-
tados com o vírus HIV. Tornou-se uma pedra
no caminho da liberação sexual, ícones como
Freddie Mercury e Cazuza morreram em de-
corrência da Aids - doença, então, pouco co-
nhecida. A proliferação do HIV pressionou a
sociedade a colocar de lado velhos tabus e pre-
conceitos, para falar abertamente sobre sexo.
A palavra diálogo passou a ser fundamental.
Assim, surgiram publicações para instruir os
jovens, como revistas destinadas ao público
adolescente feminino, minisséries em gran-
des emissoras, filmes e programas de TV.

O desenvolvimento tecnológico dos últi-
mos vinte anos facilitou a divulgação de infor-
mações mais instantâneas e acessíveis, para o
bem e para o mal. "O anonimato gerado pelo
cibersexo e por sites pornográficos facilita a
expressão sexual de quem se sente socialmen-
te reprimido", afirma a psicoterapeuta Heloísa
Fleury, supervisora do ProSex - Projeto Sexua-
lidade da Faculdade de Medicina da USP.

A familiaridade dos jovens com as novas
mídias possibilita maior acesso a informações

sobre sexo do que as gerações anteriores tive-
ram quando adolescentes. "Na nossa época, os
pais eram muito mais conservadores. Hoje as
oportunidades de se informar são maiores, in-
clusive para nós", comenta a empresária Lúcia
Costa, de 43 anos, que tem dois filhos de 15 e
16 anos. "Minha mãe não conversava comigo.
Sobre menstruação, fui saber na rua. Imagina
sobre sexo!", conta Maria do Carmo Santana,
mãe da adolescente de 15 anos, Aline.

Os adultos da geração de Maria do Carmo
eram os adolescentes das décadas de 1970/80.
"Hoje há uma evolução quanto à iniciação
mais rápida da vida sexual. É preciso levar
em conta que os pais desses jovens viveram a
época de maior florescer da sexualidade", ex-
plica Cláudio Picazio, psicólogo especializado
em sexualidade humana e autor dos livros
Diferentes Desejos e Sexo Secreto.

Os meios de comunicação contribuem
para a formação da consciência sexual dos
adolescentes. Contudo, o papel da mídia é se-
cundário, já que a família é a estrutura sobre
a qual a consciência se constrói. "A mídia
estimula precocemente a erotização, mas
quanto mais saudável for a pessoa, menos
impacto isso terá sobre ela. Já se a família
realizar a mesma função, a criança fica com
dificuldades", ressalta Heloísa.

NA ESCOLA A necessidade de conscientizar
o jovem sobre o sexo e tudo que ele implica
aumenta progressivamente, a medida que os
indivíduos são mais expostos aos apelos se-
xuais. Prova disso são as meninas que usam
roupas justas e curtas para se divertirem à
noite e os relacionamentos-relâmpago que
acontecem na balada.
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"A sexualidade é expressa
em pensamentos,
fantasias, desejos,
crenças, atitudes, valores,
atividades, práticas, regras
e relacionamentos. Cada
cultura lida de um jeito"

Marcelo Tonietti, doutor em Psicologia

A demanda pela conscientização não é
em todo atingida, já que se faz notável a inex-
periência da educação brasileira quanto à se-
xualidade. "O despreparo dos professores se
deve à falha do poder público em não pautar
o que cada faixa etária precisa aprender em
relação ao sexo. Assim como as cartilhas que
trazem orientações sobre trânsito, é necessá-
rio material sobre educação sexual", ressalta
Soraia Paro, de 43 anos, diretora do colégio
IV Centenário, no extremo sul paulistano. As
instituições de ensino tratam o tema de forma
superficial, só ensinando os aspectos biológi-
cos e deixando de lado o âmbito informativo,
as discussões e até possíveis reformulações
de valores. "A instrução que a escola dá sobre
comportamento sexual acaba sendo pautada
pelos instintos do corpo docente. Se temos
uma aluna grávida, por exemplo, damos pa-
lestras sobre o tema e abrimos debate com os
alunos", afirma Soraia.

A família não costuma participar do pro-
cesso de educação sexual, devido ao cons-
trangimento que envolve o tema e a falta de
naturalidade ao encará-lo. "Temos várias
influências, como a religiosa e os pudores.
Ainda somos fruto da educação de uma época
política de proibição total. Estamos agora ca-
vando uma liberdade e devemos isso à Aids,
infelizmente e felizmente. O planeta todo
foi obrigado a falar de sexualidade, quebrar
tabus e conversar", explica Cláudio Picazio.

A mobilização dos pais, apenas, não é su-
ficiente. É necessário também ressaltar a im-
portância da participação dos orientadores.
Fazer da sala de aula um local de discussão
de valores e atitudes, favorecendo a forma-
ção crítica dos adolescentes. "O fundamento
da educação formal é respeitar e ser respei-
tado. Assim, tentamos guiar as crianças em
direção à maturidade, no sentido de levá-las
a compreender a sexualidade e aceitar as di-
ferenças", acrescenta a educadora.

DISCUTINDO AS RELAÇÕES No século XXI,
relacionamentos sem compromisso, sexo e
homossexualidade são realidades recorren-
tes no cotidiano. A grande oferta de informa-
ções, com o advento da internet, possibilita
ao jovem buscar respostas para suas dúvi-
das a respeito de relacionamentos. Por outro
lado, pais, filhos e diálogos sobre sexo pode
ser uma combinação assustadora. "No meu
caso, houve diálogo, porém, muitas vezes, os
pais têm uma rotina corrida e perdem etapas
do crescimento do filho, inclusive no desen-
volvimento sexual", comenta o estudante
Philipe Biazzi, de 19 anos.

A geração atual, além de buscar infor-
mações fora de casa, tende a confiar aos pais
suas curiosidades e dividir com eles as expe-
riências. "Minha filha conversa abertamente
comigo, conta o que aconteceu na balada e
se ficou ou não ficou com alguém", diz Maria

Text Box
Fotos



do Carmo Santana. Já na família de António
Costa, pai de Guilherme e Felipe, 15 e 16 anos,
sexualidade não é um assunto tão recorrente.
"Eles falam muito pouco, fogem da conversa.
Já falei que além de pai, sou amigo, mas eles
têm vergonha de falar sobre sexo", reclama.

Em tempos de relações fugazes, muitos
são adeptos das atitudes liberais e dos relacio-
namentos que surgem na balada. Ficar com
mais de uma pessoa em uma noite é comum
para certos adolescentes que fazem dessa prá-
tica uma diversão. "Vou à balada para ficar",
assume Bárbara Rodrigues, estudante de 13
anos. Esse comportamento, no entanto, não é
uma regra. Há adolescentes que valorizam re-
lacionamentos sérios. "Não acho normal ficar
com várias meninas na mesma balada. Não
gosto. Sempre namorei", declara o estudante
Luiz Guilherme Barella, de 15 anos.

Alguns se mostram mais conservadores.
"A pessoa tem que se sentir preparada, en-
contrar alguém em quem confie e a respeite.
E isso pode levar algum tempo", diz Marcela
Campos, de 15 anos, sobre a primeira transa.
Já os meninos apresentam-se mais liberais. A
maioria entre 15 e 17 anos não é mais virgem,
uma vez que existe uma pressão social a ser
ultrapassada por eles, para afirmar a mas-
culinidade. "Rola uma cobrança, às vezes.
Se você tem 18 anos, por exemplo, e ainda é
virgem, pode ser zoado", conta o estudante
Rafael Nunes, de 16 anos.

Apesar das divergências, muitos dos ado-
lescentes concordam que sexo é coisa séria
e deve ser feito com responsabilidade. "Eu
acho que tem que ser feito com consciência e
pelo menos um pouco de sentimento. A pes-
soa tem que querer e não agir por impulso ou
pressão", acrescenta Rafael.

A homossexualidade é outro tema em
alta. O assunto é polémico e traz disparidade
nas opiniões. "Não sou homofóbica, convivo
com gays e acho que se a pessoa tem tendên-
cia de estar com outra do mesmo sexo, deve-
mos respeitar. É uma opção de cada um", diz
a dona de casa Lúcia Costa, de 43 anos. Já a
universitária, Jéssica Pellegrini, de 18 anos,
que é homossexual assumida, adverte que "é
comum que as pessoas mais velhas em geral

Pré-História (2 milhões
a.C.a4000a.C)
O sexo não era mais visto
como instinto biológico.
Prova disso é que o erotismo
já estava presente na arte.
Imagens pré-históricas
retraiam o sexo oral, a
masturbação e mulheres
nuas, como a Vénus de
Willendorf, idealização da

figura feminina.

Idade Antiga (4000 a.C
ao século 5 d.C)
Assim como a prostituição,
casais gays eram
socialmente aceitos na
Grécia. Com o nascimento
do pensamento cristão
e o fortalecimento da
Igreja Católica, o adultério,
a homossexualidade e o
incesto passam a servistes
como crimes

Idade Média (476 d.C a 1453 d.C)
O poder da Igreja Católica atinge o seu
apogeu, controlando a ideologia da época.
O sexo é visto como uma manifestação de
devassidão e a mulher era caracterizada como
portadora do pecado. Surgem cintos de
castidade, que impediam as relações sexuais
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tenham uma postura mais preconceituosa,
já que o casal gay quebra com os padrões da
sociedade da sua época, em que uma mulher
deveria casar com um homem e ter filhos".

MENINOS E MENINAS "Aos 15 anos, beijei
uma garota", conta Claudia Brocco, pedagoga
de 31 anos, lésbica assumida. Foi sua primei-
ra experiência homossexual, apesar de sem-
pre ter notado a predileção por meninas. Ela
conta que tinha um "namoradinho", mas não
perdeu o contato com a tal garota. Mantendo
ambas as relações, certo dia acabou conhe-
cendo uma terceira pessoa, sua primeira pai-
xão: uma amiga de escola. Desde então, não
conseguiu mais disfarçar olhares e vontades
e assumiu a homossexualidade aos 16 anos.

No Brasil, 4,9% das mulheres e 7,8% dos
homens declaram-se homossexuais, segundo
a pesquisa de 2008, organizada por Carmita
Abdo, professora da USP. A psicoterapeuta He-
loísa Fleury explica que "hoje a homossexua-
lidade tem um grau de aceitação muito maior
na sociedade. Já é comum ver, num restauran-
te, casais gays. Ficou mais evidente e natural".

A ONG Grupo de Pais de Homossexuais
(GPH), fundada por Edith Modesto, realiza
reuniões com pais de filhos gays e prova que
é possível conversar a respeito. A intenção é
ajudar tanto os pais como os homossexuais.
Trabalhando há mais de 20 anos na ONG,
Edith percebe que a sociedade vem se alte-
rando. "O quadro de valores muda, então a
diversidade é cada vez mais respeitada".

Para explicar o novo comportamento,
o doutor em psicologia pela USP, Marcelo
Tonietti, ressalta que "hoje as formas de
expressão da sexualidade são tão multifa-
cetadas que emerge o questionamento de
modelos fixos". Um exemplo é a construção
da orientação do desejo sexual, ou seja, do
vínculo emocional entre duas pessoas que
podem ser hétero, homo ou bissexuais.

É preciso observar, porém, que a aceita-
ção está longe de ser unânime. No contexto
escolar, por exemplo, os gays ainda enfren-
tam discriminação. "Podemos ver que o índi-
ce de rejeição ao colega é imenso; alguns pro-
fessores acham absurdo. A maioria tem esse

conceito erróneo de que a homossexualidade
é uma opção", comenta Cláudio Picazio.

AMOR É UM, SEXO É DOIS Há tempos a fa-
mosa tríade rege os relacionamentos: amor,
casamento e sexo. Na Idade Média, as relações
sexuais eram consequência do matrimónio,
já o amor poderia nunca existir. Com a ascen-
são da burguesia, o afeto tornou-se ponto de
partida para a união conjugal e o sexo, fruto
da ligação emocional entre o casal. "Muita
gente antigamente casava para transar. Ven-
dia-se o sexo em nome do amor quando as
mulheres estabeleciam que só depois do ca-
samento transariam para que o homem, em
troca, provesse a casa", afirma Picazio.

Porém, a revolução sexual, que surgiu com
a pílula contraceptiva e o fortalecimento do
feminismo, trouxe a possibilidade do sexo vir
primeiro, sem acarretar laços afetivos ou com-
promisso civil. "Sexo antes do casamento é
normal, mas sem exageros. Diferentemente de
casais que namoram, transar com alguém por
uma noite ou duas dá a impressão de que as
pessoas são descartáveis", afirma o estudante
Vinícius Bento, de 19 anos.

As consequências da quebra de paradigmas
não incluem somente a conquista de liberdades
sexuais. A dissolução dos elos entre amor, sexo
e casamento gera diferentes comportamentos,
algumas vezes moralistas, outras libertinos.
O promoter de baladas e micaretas, Guilher-
me Temperani, de 22 anos, acredita que sexo e
amor quase não têm ligação. "Namoro é arroz e
feijão. Tem que ter o dia da pizza, da picanha,
do macarrão", brinca, e ainda completa fazendo
uma previsão: "Daqui a uns anos o povo estará
transando como hoje beija na boca".

Heloísa Fleury, contudo, aponta que "a
tendência daqui para frente é o sexo ter mais
significado em si mesmo, ser mais espontâ-
neo. A sexualidade da atual geração vai variar
entre algo natural, para quem estiver mais
preparado, e válvula de escape, para os que
têm problemas de relacionamento, culminan-
do em um ato descompromissado".

A linha ténue entre o que faz parte dos valores
aceitos pela sociedade e o que é subversão oscila
cada vez que são quebrados os paradigmas. Sobre
o futuro da sexualidade, façam suas apostas!

No Brasil, 4,9% das
mulheres e 7,8% dos
homens declaram-
se homossexuais,
segundo uma
pesquisa de 2008

Idade Moderna (1453 a 1789)
Com o movimento renascentista, a Igreja
perde parte do poder. O sexo volta a ganhar
destaque, inclusive nas manifestações artísticas,
através de pinturas e literatura erótica.
Avanços científicos, como a descoberta das
doenças venéreas e a invenção da camisinha,
revolucionam o conhecimento sobre sexo.
Cresce o número de bordéis, inclusive para o
público homossexual.
As discussões sobre a sexualidade são trazidas
a público, sendo tema de debates nas escolas,
nos hospitais e na política

Idade Contemporânea
(1789 até a atualidade)
A partir da segunda metade
do século XX, há a explosão
da liberdade sexual. Marilyn
Monroe se consagra como
símbolo de seu tempo.
Nos anos 60, surge a pílula
anticoncepcional. Ao
mesmo tempo em que
Madonna surge na década
de 80 com músicas cheias
de insinuações sexuais, os
primeiros casos de Aids são
confirmados
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