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ADOLESCÊNCIA E AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS SEXUAIS – PARTE 2  
 

  

Erotização e Virgindade 

 

A sociedade erotizada chama a atenção para os riscos físicos do sexo, esquecendo-se de 

outro ponto que é tão importante quanto a saúde do corpo: a mente sadia. 

Atualmente, a mídia tem sido o meio mais feroz de incentivo à vida sexual. No entanto, 

este incentivo tem uma proporção infinitamente mais voltada para o lado negativo. "Na 

televisão, por exemplo, são muitas horas voltadas para o desrespeito ao próximo, para 

o incentivo de receber mais do que dar; e poucos minutos de orientação sexual 

adequada, principalmente para os adolescentes. É preciso lembrar que sexo é bom, 

quando é bom para os dois", opina o ginecologista. Um dos exemplos de erotização diz 

respeito à forma como a sociedade encara a virgindade. Ser virgem não significa de 

maneira alguma estar fora do mundo atual, mas estar em um momento de reflexão. "A 

pessoa virgem ainda não se sente preparada para enfrentar a relação sexual com a 

maturidade que ela merece. E isto independe da idade. 

Como as pessoas desconhecem este verdadeiro sentido da virgindade, torna-se 

antiquado ser virgem. Atualmente, muitos adolescentes preferem dizer diante da turma 

que já tiveram a primeira relação sexual, para não ser massacrados diante de 

comentários e piadas dos colegas. 

 

Hímen 

 

"A virgindade é simbolizada pela perda do hímen pela mulher e pela primeira relação 

sexual do homem. Mas ela precisa ser vista de forma mais ampla. A virgindade será 

sempre perdida quando iniciarmos um novo relacionamento, independente de ser o 

primeiro ou não 

O ginecologista detalha que estar maduro para a primeira relação sexual é 

compreender o que ela significa e saber lidar com os problemas que ela pode trazer. A 

gravidez indesejada, as DSTs e os problemas relacionais são algumas das dificuldades 

que podem aparecer. No entanto, vivido de forma adequada, o sexo possibilita que a 

pessoa usufrua de imensos prazeres. 
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Compreensão Traz Maturidade 

 

A falta de compreensão de como a sexualidade e o sexo devem ser encarados traz 

inúmeros riscos - orgânicos e psicológicos. A gravidez indesejada, as DSTs, a insatisfação 

pessoal, o arrependimento, as disfunções sexuais tardias e as dificuldades no 

relacionamento são alguns desses riscos. O profissional orienta que todo passo na vida 

deve, se possível, ser planejado, diminuindo as chances de se tornar um problema. 

Minimizar esses riscos será sempre uma responsabilidade de cada indivíduo, que deve 

buscar a orientação adequada, por meio de profissionais de saúde, professores de 

orientação sexual, livros especializados e a própria compreensão. Entender a si mesmo 

será sempre algo significativo para adquirir a maturidade necessária para a vida. 

 

Traumas 

 

O trauma psicológico aparece sempre que a pessoa se inicia em qualquer área sem 

estar preparada. Os problemas psicológicos futuros, neste caso, são inevitáveis. No caso 

sexual, a iniciação inadequada pode refletir na conduta dos anos seguintes, trazendo 

ansiedade durante a relação sexual, disfunções e dificuldades no relacionamento. Todos 

estes problemas influenciam no cotidiano, porque o sexo faz parte da vida e, como tal, 

é primordial que seja bem vivenciado. 

 

Conflitos 

 

Para algumas pessoas, as experiências sexuais só ocorrem anos mais tarde, apesar de a 

adolescência ser um momento da vida em que a própria biologia leva ao envolvimento 

sexual. Para quem ultrapassou esta fase e não vivenciou o sexo, o risco de conflito é 

grande. No entanto, se a pessoa está bem consigo mesma, lembrando que a 

sexualidade envolve afeto, carinho e comunicação e não apenas genitalidade, não 

haverá problemas. Se existe o conflito, é necessário buscar ajuda profissional. O 

indivíduo deve buscar o equilíbrio da vida sexual, parando de exigir de si mesmo uma 

atitude que não pode ser assumida naquele momento. 
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