
ma extensa pesquisa feita 
nos Estados Unidos, entre 

2006 e 2010, mostra que o início 
da vida sexual dos adolescentes 
americanos está começando um 
pouco mais tarde. Em 1988,51% 
das meninas de 15 a 19 anos já 
haviam feito sexo. Esse número 
caiu para 43% entre 2006 e 2010. 
Entre garotos da mesma faixa 
etária, a queda foi ainda mais 
dramática, de 60% para 42%. 

A nova versão da Pesquisa 
Nacional de Crescimento Fami
liar foi conduzida pelo Centro 
de Controle de Doenças (CDC), 
de Atlanta. Apesar da tendência 
de queda, o r i tmo vem desace
lerando. A proporção dos garo
tos que já haviam feito sexo caiu 
de 60% para 46% entre 1988 e 
2002, num ritmo de 1 ponto per
centual por ano. Depois, entre 
2002 e 2010, caiu para a meta
de dessa velocidade, o que suge
re estabilização. Segundo a pes
quisa, os fatores que contribuem 
para o início mais tardio da vida 
sexual são: viver com pai e mãe, 
a mãe do adolescente ter t ido 
seu primeiro filho depois dos 20 
anos e a mãe ter concluído o en
sino médio. 

A si tuação é bem diferente 
por aqui. Os n ú m e r o s do M i 
nistério da Saúde do Brasil mos
tram que quase metade dos ga
rotos e um terço das meninas 
já praticaram sexo antes dos 15 
anos de idade. O início da vida 
sexual entre os meninos está 

mais p róx imo dos 15 anos; en
tre as garotas, dos 16 anos. 

Uma revisão de alguns estu
dos regionais brasileiros sugere 
que os motivos que mais contri
buem para o início precoce da 
vida sexual são: estar fora da es
cola, fazer parte de famílias pou
co estruturadas, ser filho de pais 
separados e beber, fumar ou usar 
drogas com frequência. 

A grande questão da inicia
ção sexual precoce é a habil i
dade que o jovem tem de fazer 
escolhas seguras. Não é inco-
mum que esse começo apressa
do venha acompanhado de me
nor chance de proteção (uso de 
preservativo ou de método anti
concepcional hormonal), maio
res taxas de gravidez indesejada 
e de doenças sexualmente trans
missíveis. Esses jovens tendem 
a ter maior n ú m e r o de parcei
ros e a fazer sexo sem vontade. 

Num tempo em que os jovens 
se desenvolvem fisicamente mais 
cedo (hoje, as garotas começam a 
menstruar antes), são mais expos
tos à sexualização e vivem numa 
sociedade mais liberal, é normal 
que a vida sexual também seja an
tecipada. Mas esse jovem muitas 
vezes não tem maturidade emo
cional para lidar com o que está 
acontecendo. O desafio é articular 
com o adolescente a liberdade de 
escolha sem pressa e com respon
sabilidade. Tarefa árdua para a es
cola, a família e para quem produz 
informação. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 731,  p. 102, 21 maio 2012.




