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ADOLESCÊNCIA E AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS SEXUAIS – PARTE 1 
 
 
 

  

"A adolescência chega e muitas vezes com ela as primeiras experiências sexuais. Nem 

todo mundo sabe, mas o despertar da sexualidade nada tem a ver com a genitalidade, 

normalmente acentuada nesta fase da vida. Quando o ser humano nasce, já começa a 

desenvolver sua própria sexualidade. Entretanto, em uma sociedade que erotizou o sexo, 

incentivando sua prática a qualquer custo, as pessoas perderam o referencial. Muitas 

acreditam que os únicos riscos do sexo são físicos, como uma gravidez indesejada ou a 

contaminação pelo vírus HIV. Os especialistas, no entanto, alertam que viver 

plenamente as experiências sexuais pode trazer outros problemas: traumas que, sem 

tratamento adequado, serão carregados por toda vida". 

 

Sexualidade é Vida 

 

A sexualidade será sempre a associação da própria genitalidade, do carinho, do afeto, 

do amor e, principalmente, da comunicação. Nem sempre, sua manifestação se dará 

entre amantes. "De maneira alguma, a sexualidade quer dizer apenas a relação sexual, a 

penetração ou a simples preocupação com os genitais. Ela é algo mais amplo, que passa 

a existir com o nascimento do indivíduo. Sexualidade significa vida. 

 

 

Sexo e Idade 

 

O médico explica que as características dessa sexualidade são variadas conforme a 

idade. Nas crianças com idades entre zero e 18 meses, começa o processo de 

aprendizagem da identidade homem/mulher e dos papéis sexuais. "Neste período, a 

criança passa a lidar com a representação cultural do que é ser homem ou mulher. É 

nessa fase que o bebê começa a experimentar o próprio corpo e a ter as primeiras 

experiências sexuais, ganhando intimidade e confiança principalmente com a própria 

http://www.drchinez.com.br/
mailto:chinez@drchinez.com.br


 
_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
CASA BRANCA, NA RUA LUIZ PIZZA, Nº709-FONE (19) 36713015 - SEDE 

MOCOCA, NA AVENIDA DA SAUDADE, Nº 1592-FONE (19) 36564841 / (19) 36561718 
www.drchinez.com.br  -- chinez@drchinez.com.br  

 

mãe. 

A apreciação e o exame dos próprios genitais ocorre entre os 18 meses e os três anos 

de idade. Depois disto, até os quatro anos, a criança tem sua própria explicação sobre a 

origem dos bebês, sendo capaz de assimilar atitudes sexuais - negativas ou positivas - 

do meio onde vive. Entre cinco e seis anos, a criança apresenta idéias fantásticas de 

como os bebês são gerados. É neste período, que o outro começa a ser incluído nos 

jogos sexuais. "A partir dos sete anos, apesar do interesse em assuntos sexuais, a 

criança fica retraída com os contatos mais íntimos. Mesmo assim, mantém brincadeiras 

sexuais com crianças do mesmo sexo. 

  

Adolescência 

 

As profundas transformações da puberdade começam aos 10 anos, quando a criança 

conhece também a prática da masturbação. A partir de então, acentua-se o desejo de 

relacionamento com o outro. Normalmente, os adolescentes com 14 anos têm um 

amigo íntimo e canalizam o erótico para histórias, confidências e piadas. Com 15 anos, 

ocorre a abertura para a heterossexualidade e o adolescente começa a ter sua 

identidade sexual afirmada. "Dos 17 aos 23 anos, essa identidade é consolidada e o 

jovem passa a ter um objeto amoroso único, com quem mantém intercâmbio amoroso. 

Neste período, ele passa a dar e a receber. 

 

É a partir da adolescência que o jovem começa a se preocupar com os riscos trazidos 

pela Aids. A desinformação costuma reforçar os preconceitos. Segundo o Grupo pela 

Vida, do Rio de Janeiro, algumas situações vividas entre duas pessoas não trazem 

ameaça de contaminação pelo vírus HIV. Trocar beijos e carícias; apertar as mãos; ter 

contato com suor, lágrima e saliva; usar os mesmos pratos, talheres, copos, vasos 

sanitários ou assentos; não significam riscos. "A preocupação é justificável, mas nos 

esquecemos que a convivência com um soropositivo pode ser saudável, sem que nos 

tornemos preconceituosos. 
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Riscos Orgânicos e Prevenção 
 
A Aids não é o único risco trazido com o início de uma vida sexual ativa, apesar de ser o 
mais temido. A gravidez indesejada e a contaminação por outras Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) também merecem atenção. "A pílula e a camisinha não são as 
únicas formas de prevenção. Existem outros métodos que podem ser adotados, desde 
que haja o acompanhamento de um médico ou orientador sexual. Quando se pensa em 
adolescência, as recomendações mais comuns são a pílula para a gravidez indesejada e 
a camisinha para as DSTs.  Para evitar a gravidez, é possível adotar ainda métodos como 
o coito interrompido, a temperatura basal e a tabelinha. No entanto, são opções menos 
confiáveis. Os métodos chamados de barreiras são os preservativos masculino e 
feminino, o diafragma e o Dispositivo Intra-uterino (DIU). Há ainda os anticoncepcionais 
orais (pílula) e os injetáveis (mensal e trimestral), além da laqueadura tubária e a 
vasectomia. 
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