
"TODO MUNDO ACHA a primeira vez mais
preciosa. Tudo é diferente: novo. Mas depois
você acostuma, 'desencana' desse assunto",
resume Lívia da Silva, de 16 anos. A primeira
relação sexual ainda é idealizada por garo-
tos e garotas. Mas, com os sonhos, também
vêm dúvidas e contradições sobre o assunto.

Para Albertina Takiuti, ginecologista
e coordenadora do Programa de Saúde do
Adolescente do Estado de São Paulo, a nova
mentalidade da sociedade reflete nas mu-
danças de concepção a respeito da virgin-
dade. "Se no passado sabíamos que a virgin-
dade era, para as mulheres, uma moeda de
troca, de valorização, sabemos que o ques-
tionamento, hoje, ocorre num momento em
que a atividade sexual está fazendo parte do
início dos relacionamentos", destaca.

Porém, há grupos que defendem a casti-
dade. "Sexo é igual nitroglicerina. Ele pode
impulsionar um relacionamento, mas, se
não lidarmos corretamente com isso, pode
'explodir' na mão de quem o pratica, geran-
do consequências negativas" afirma Reinal-
do Júnior, 25 anos, estudante de Teologia.

Vindo de uma família evangélica, ele
frequenta a Igreja Batista da Água Branca
(IBAB) há 3 anos. O estudante recorda uma
metáfora que o pastor titular da IBAB, Ed
René Kivitz, cita: o sexo é como um pudim
de leite condensado. "Como toda boa sobre-
mesa, deve ser deixado para depois do almo-
ço. E o almoço é o casamento - com tudo o
que ele acarreta", enfatiza Reinaldo.

Ironicamente próxima a motéis, a igreja
possui o pastor Fabrício dos Santos, de 32

anos, como líder. Ele convive diariamente
com jovens cheios de dúvidas sobre família,
religião, profissão - e, claro, sexo. Segundo
a doutrina da igreja, a pessoa deve esperar
por um companheiro estável para estabele-
cer uma relação íntima.

A ginecologista Albertina Takiuti afir-
ma que não há evidências científicas que
comprovem problemas físicos ou psicológi-
cos para quem opta por se manter virgem
ou interromper a vida sexual por algum
tempo. Mas reconhece que seguir tal "estilo
de vida" é uma tarefa difícil. "Vivemos uma
situação de fiscalização: o virgem por opção
passa a ser fora do esperado", comenta.

DISCUSSÃO Na Igreja Batista são passadas
recomendações e não doutrinas aos jovens.
Júlia, de 25 anos, frequenta a igreja há 10
e afirma: "Nenhum adolescente gosta de
ouvir 'não' e nem de deixar algo que lhe
dá prazer. Para muitos, não há sentido em
não fazer sexo nesse momento da vida". Ela
nota certa timidez das garotas quando se
trata de sexo. "Hoje não há tanta diferença
assim, mas os homens brincam e falam do
assunto com amigos desde cedo. O que não
ocorre tão naturalmente com as meninas".

Na casa de Lívia, entretanto, a discussão
sobre sexualidade sempre esteve presente.
Ela e a irmã, a estudante Heloísa da Silva, de
13 anos, tiram as dúvidas com a mãe Sandra
da Silva, de 48 anos, assistente social. "Elas
se sentem à vontade para perguntar e me
coloco à vontade também", afirma. Sandra
relata que começou a tocar no assunto quan-

do as filhas menstruaram, coincidentemen-
te, no mesmo ano. A ginecologista Albertina
afirma que a maioria das mães escolhe essa
fase para falar sobre sexo porque a mens-
truação simboliza a passagem da infância
para a adolescência.

Na Igreja Batista da Água Branca,
há quem já tenha transado. Apesar da visão
conservadora sobre o assunto, a IBAB não
condena os que já fizeram sexo e nem deixa
de acolhê-los, mas destaca a escolha de um
único parceiro. "Se você é maduro para es-
colher com quem transar, é maduro para
escolher que quer passar a vida toda com
aquela pessoa", afirma Fabrício.

As irmãs Lívia e Heloísa pensam que é
preciso amor para que ocorra o sexo, mas
não acham que deve ser feito somente de-
pois do casamento. "Você tem que aprovei-
tar antes de casar, porque depois, tem mais
responsabilidades com o marido. Você é
dele, digamos. Se você é solteira, normal,
tem que aproveitar", comenta Heloísa.

MÍDIA E SEXO Uma das maneiras de Sandra
orientar as filhas é pelo conteúdo de seria-
dos e novelas. Quando aparece algo com
conteúdo sexual, ela puxa assunto e inicia
uma discussão. "Quando mostram muita
coisa ou até mesmo fazem a gravidez na
adolescência ser algo bonitinho não acho
legal" e completa dizendo que "a mídia tem
que ter cuidado para tratar do assunto. Se
for educativo, ótimo. Mas se ela trata de
uma outra forma...".

O pastor Fabrício concorda que a mídia



influencia as pessoas, ditando padrões de
beleza e comportamento - inclusive, pa-
drões sexuais, como a virgindade. Isso cria
conflitos entre o que se aprende na Bíblia
e o que se vê na televisão. Por isso, é tão
comum encontrar jovens com dilemas se-
xuais na igreja. "É habitual casais adolescen-
tes, frequentadores da IBAB, me procurarem
com dúvidas sobre sexo. Será que devem
transar? Eu digo que não. Se eles estão me
perguntando, significa que não estão total-
mente seguros dessa decisão", afirma ele.

NOSSO ANEL DE CASTIDADE "A vontade de
Deus é que vivam consagrados a Ele, que se
afastem da libertinagem, que cada um saiba
usar o próprio corpo na santidade e no res-
peito". A citação da Primeira Carta aos Tessa-
lonicenses da Bíblia dá base ao movimento
Atitude 434. Original do Ceará, a manifesta-
ção se espalhou pelo Nordeste e influencia
jovens de igrejas na Grande São Paulo.

Eles seguem a filosofia do projeto Silver
Ring Thing, criada nos EUA em 1996 pelos
pastores Denny e Amy Pattyn, como uma
resposta ao alto número de adolescentes
grávidas no Estado do Arizona. Ao redor
do mundo, eles já organizaram 700 conven-
ções, atingindo mais de 440.000 jovens. Os
membros mais famosos do Silver Ring são
os integrantes da banda pop Jonas Brothers.

Assim como o movimento norte-ameri-
cano, o Atitude 434 tem sua maior represen-
tação no uso de uma aliança por parte dos
seguidores, a qual faz referência ao matri-
mónio, representando um relacionamento

com Deus, na pureza e santidade do corpo.
"O uso da aliança faz parte do 434. É a uti-
lização de algo material para reforçar sua
finalidade religiosa e evitar a fragilização
do pensamento.", afirma Paulo de Castro,
organizador do grupo de adolescentes na
Igreja Batista do Curuca, em Santo André.

Membro do grupo, Filipe Simas confes-
sa que há um grande esforço para manter a
castidade, mas crê que Deus o recompen-
sará. "A influência do mundo e da própria
Igreja existe; todos são humanos e sentem
vontade de ter relações, mas a ideia há de
ser mais forte", acredita.

Poucos são os que namoram pessoas
externas à Igreja, pois entre os conhecidos
do grupo há maior similaridade de ideias.
"Dificilmente tenho contato com garotos
que não seguem a filosofia de abstinência
e virgindade, por ser mais complicado", diz
Larissa, de 15 anos.

Para Albertina Takiuti, os jovens procu-
ram essas doutrinas pois necessitam trocar
as figuras em que se espelham. Se na infân-
cia quem assumia tal função eram os pais,
agora são as celebridades ou até mesmo o
amigo mais próximo. "Costumo dizer que
quanto mais ampla for a rede de amigos,
maior é a teia que ele constrói. Acho perigo-
so quando há apenas um modelo. A chance
de se decepcionar é maior", afirma.

Sobre o símbolo do anel, Albertina tam-
bém é categórica. "Eu diria aos pais que não
fiquem tão tranquilos, pois não é um anel
que vai substituir o pensamento. O anel não
basta, tem de ser uma atitude", reforça.

"Sexo é como um
pudim de leite
condensado. Como
toda boa sobremesa,
deve ser deixado para
depois do almoço. E o
almoço é o casamento"

Reinaldo Júnior, 25 anos,
estudante de Teologia
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