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A educação dos filhos

Uma das tarefas mais complexas da vida
de uma pessoa é a educação dos filhos,
ainda mais quando o assunto é sexuali-

dade. Emquemomento iniciar essa educação?O
que dizer? Como conversar? E quem deve enca-
beçar isso em casa: amãe?Opai? Ambos?Ou vai
depender se a criança formenino oumenina pa-
ra decidir quem se incumbirá dessa empreitada?
Muita coisamudouna formade lidar comaedu-

cação sexual.Nopassado, conversar sobre sexo em
casa era algo que tinhadois principais caminhos: o
da repressão, oudaomissão.A lista dos “nãopode”
era gigantesca, talvez tão imensa quanto a das coi-
sasnãoexplicadasnemditas.Foinessecenárioque
asmães e os pais da atualidade foram criados.
Opanorama começou a se transformar noBrasil

só a partir do final dos anos 90, comumempurrão
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que orien-
tam o que é oferecido pelas escolas da infância à
adolescência. Em97, umadas principais sugestões
passou a ser de que o tema sexualidade fosse inse-
rido como transversal no ensino de todo o país a
partir dos 6 anos de idade. A discussão começou. E
ferveu: falar sobre sexo para crianças? Como as-
sim? E qual o papel dos pais nessa história?
Paralelamente ao emergir de questões como

essas, a internet explodiu com “sexo” sendo a pa-
lavra mais acessada da rede. Só pelos adultos?
Obviamente que não. O bombardeio foi (e conti-

nua sendo) geral. “Socorro!” Isso é o que desde en-
tãopassapela cabeçadasmães edospais quando se
confrontam com a educação sexual dos filhos.
Oque sempre digo a eles?Calma! Temsaída des-

sa encruzilhada que é lidar com um tema tão tabu
na nossa cultura sem jamais ter tido orientações
na própria infância ou adolescência. O primeiro
passo é entender que será necessária uma cons-
tante busca de informação, seja em textos como

este aqui, em livros, palestras ou onde mais puder
encontrar conteúdo de qualidade. É assim que a
cabeça se abre para conceitos e novos significados,
o que favorece a tarefa de educar.
Essa missão é tanto da mãe como do pai, inde-

pendentemente de estarem diante de uma menina
oude ummenino.Os pais são os primeiros e princi-
pais educadores sexuais dos filhos, pois são seus
modelos de vida: de como ser homem e ser mulher

no mundo, e de como se relacionar com suas
emoções, seus sentimentos, seus valores e suas
crenças, entre outros. Ou seja, ensinamos isso tu-
dopara as criançasdesdequeelasnascem.Assim,
fazemos educação sexual desde cedo.
Claro que há mais ainda a orientar, e as crian-

ças nos lembram disso o tempo todo. Como aos
4 ou 5 anos de idade, quando disparam “O que é
sexo?” ou outras perguntas do tipo. Não teremos
respostas prontas, infelizmente. Mas se a gente
se consultar bem lá dentro, talvez descubra que
dá para esclarecer tudo de um jeito tranquilo,
adequado e verdadeiro.
Por exemplo, uma possível resposta aos filhos

pequenos sobre os variados significados da pala-
vra sexo talvez seja: “É quando duas pessoas do
tamanho do papai e da mamãe estão beijando,
abraçando e namorando de um jeito que só gente
grande pode fazer”. Muitas vezes, as crianças não
se contentam e espremem um poucomais a gen-
te: “Namorarpelado?”Eprecisamosdizer algo co-
mo: “Sim, mas só pode namorar pelado quando
for do tamanho do papai e damamãe”.
É extremamente difícil aprender a lidar com es-

sa complexidade e fazer as informações evoluí-
rem com o passar dos anos e o amadurecimento
de cada filho ou filha. Mas não sei se temos outra
opção, a não ser abraçar a educação sexual deles
com toda a responsabilidade que nos cabe.l
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Amissão de esclarecer as crianças sobre a vida sexual é tanto do pai
quanto da mãe, estejam eles diante de umamenina ou menino

A Anistia Internacional divulgou
ontem um texto que pede a libertação
do blogueiro saudita Raif Badawi,
condenado a 10 anos de prisão e mil
chibatadas por “insultar o Islã e violar
as leis contra o crime cibernético”. O
crime de Badawi foi criar um fórum de
debates sobre religião. Inicialmente,
ele fora condenado a sete anos e 600
chibatadas, mas, ao apelar, teve a pena
aumentada. “A Anistia o considera um
prisioneiro de consciência”, diz a ONG.

Anistia Internacional pede
libertação de blogueiro

Mil chibatadas

Ummenino de 5 anos foi expulso de um
clubinho para crianças porque sempre
ia brincar usando vestidos de princesas
e sapatos de salto. Romeo Clarke tem
uma coleção de cem vestidos e oito
pares de sapato de salto para crianças.
Ele gosta de usar as roupas todos os dias
depois da escola. Mas, segundo o jornal
britânico “Mirror”, omenino foi acusado
pelos organizadores do playground, que
pertence à Igreja Católica, de
“confundir” as outras crianças.

Menino de 5 anos expulso
de clube por usar vestido

Intolerâncianoplay
REPRODUÇÃO

Romeo. Coleção de vestidos e sapatos

ANetflix, maior provedora de séries e
filmes em streaming nomundo,
aumentou ontem o preço das assinaturas
cobradas no Brasil, duas semanas depois
de anunciar reajustes de US$ 1 a US$ 2
nos EUA. Agora, quem assinar o plano
que permite a duas pessoas usar o
serviço simultaneamente pagará R$ 19,90
pormês, R$ 3 amais que o valor
praticado até agora. Para o plano de
quatro acessos simultâneos, o reajuste foi
menor, de R$ 1, passando para R$ 26,90.

Netflix aumenta o preço de
assinaturas no Brasil

Inflaçãoemsérie

Funcionários da prefeitura de Jerusalém
apagaram ontem pichações com
inscrições como “O preço a pagar, o rei
Davi para os judeus, Jesus é lixo”, que
tomaram uma parede da igreja romana
de São Jorge, próximo a um bairro judeu
ortodoxo. O Vaticano pediu que Israel
garanta a segurança dos locais sagrados,
e a polícia aumentou o efetivo nos
principais pontos religiosos da cidade. O
Papa Francisco visitará a Terra Santa
entre os dias 24 e 26 destemês.

Manifestações anticristãs em
Jerusalém assustam Vaticano

VandalismonaTerra Santa
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Os três melhores amigos
da fertilidade

Bommesmo é tentar engravidar até 30
anos, mas alimentos e atitudes podem
ajudar a driblar o relógio biológico.

Grávida e no peso certo
Estar abaixo ou acima do
peso pode afetar a fertilidade.
Mulheres que não alcançam

o índice de gordura mínimo tendem
a não menstruar, e é necessário um
pouco de gordura e colesterol para
que o ovário funcione regularmente.
Já as obesas têm nível maior de lepti-
na circulante, hormônio produzido
pelo tecido adiposo branco, e que
pode atrapalhar a fertilidade.
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Receita natural para engravidar: mel
Esse alimento é considerado
o intensificador natural da
fertilidade. Uma das origens

da expressão “lua de mel”, aliás, vem
de um ritual da Antiguidade em que
recém-casados tomavam uma colher
de mel todas as noites para acelerar
o processo de gravidez, segundo o
especialista em reprodução humana
Marcio Coslovsky, diretor médico da
Primordia Medicina Reprodutiva.
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LATINSTOCK

Menos estresse, mais sexo
Viagens, passeios em família,
ioga, massagens relaxantes, e
acupuntura são ótimas ma-

neiras para aliviar o estresse. Menos
tensos, os casais tendem a investir
no sexo, e quanto mais sexo, mais
chances de engravidar. A acupuntu-
ra, inclusive, aumenta a quantidade
e a qualidade de espermatozoides, o
que os deixa mais férteis.
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Vítimasde constrangimentos em
outros anos, transexuais e travestis
devempedirmudançana inscrição

ARQUIVO PESSOAL

Nova chance. Beatriz Trindade, que passou por constrangimento ano passado, fará a prova de novo: ‘deveria estar no edital’

Os candidatos transgêneros — transexuais,
travestis — poderão usar o nome social para
fazer o Exame Nacional de Ensino Médio
(Enem 2014). Essa possibilidade virá discri-
minada no site do exame, que deve entrar no
ar na próxima segunda-feira, quando come-
çam as inscrições. O edital, publicado ontem,
não fornece dados sobre amedida, anunciada
a posteriori pelo Ministério da Educação
(MEC). De acordo com o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), autarquia do MEC responsá-
vel pelo Enem, haverá um número de telefone
(0800-616161) por meio do qual o participan-
te transexual ou travesti que desejar ser iden-
tificado pelo nome social deverá solicitá-lo. O
prazo para tal pedido coincide com o fim das
inscrições, 23 de maio. No site do Enem, as
instruções sobre o uso do nome social virão
na seção “Perguntas Frequentes”.
A medida já era esperada pela Associação

Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Tra-
vestis e Transexuais (AGBLT), que se reuniu
em audiência com oministro da Educação, Jo-
sé Henrique Paim. A associação abraçou a
causa desde a última edição do Enem, quando
candidatas transexuais relataram constrangi-
mentos ao assinar um formulário destinado a
estudantes que não tinham identidade ou do-
cumentos oficiais. Segundo Toni Reis, secretá-
rio de Educação da AGBLT, embora Paim tives-
se garantido que a inclusão do nome social já
constaria do edital do Enem 2014, a opção dis-
criminada no site já é um avanço.
—Mesmoquenão esteja no edital, já conside-

ramos um avanço. É fundamental, pois diz res-
peito à dignidade humana— sustenta Reis.
Para o próximo ano, o secretário da AGLBT

afirma que vai lutar pela inclusão de um pará-
grafo inteiro no edital do Enem sobre a questão:
— O ideal é termos um dispositivo para isso.

Nem todo mundo olha a seção de “Perguntas
Frequentes” no site.

MEDIDA É INSUFICIENTE, DIZ CANDIDATA
A medida não foi recebida com entusiamo por
candidatos transexuais.Moradora de Sete Lago-
as (MG), Beatriz Marques Trindade foi uma das
estudantes que sofreram constrangimentos na
última edição do Enem. Ao entrar no local de
prova, um examinador duvidou de sua identi-
dade, alegando que sua aparência física não era
compatível com o nome que constava no cartão
de inscrição. Após algunsmomentos esperando
do lado de fora da sala, Beatriz finalmente con-
seguiu realizar a prova.

Menos de um ano depois, ela conta que vai fa-
zer novamente o Enem para tentar uma vaga do
curso de Direito numa instituição pública. Se-
gundo Beatriz, a medida doMEC é insuficiente.
— Parece que eles (o MEC) fizeram isso de úl-

tima hora. O ideal seria que o nome social fosse
informado no edital. Se lá tem a opção até para
sabáticos, poderiammuito bem ter encaixado o
nome social — queixa-se.

Algumas instituições de ensino superior, co-
mo a Uerj, a Universidade Federal de Sergipe
(UFSE) e o Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) já per-
mitem a adoção do nome social. Na Uerj, a in-
clusão do nome social é garantida desde o vesti-
bular de 2013 e foi determinada por um decreto
de 2011 do então governador Sérgio Cabral, que
assegura a transexuais e travestis essa utilização
nos atos e procedimentos da administração di-
reta e indireta do Estado do Rio de Janeiro. No
vestibular deste ano, os estudantes têm até o dia
6 de maio para solicitar a inclusão.
— É um direito que o candidato tem de não

passar por constrangimento nem discrimina-
ção. Émais umamedida de inclusão e de respei-
to à diversidade, uma posição diante domundo,
que está totalmente transformado. Temos que
garantir direitos a essas pessoas. O primeiro
(candidato ao vestibular da Uerj) que pediu eu
até aplaudi— afirma a professora ElisabethMu-
rad, diretora do Departamento de Seleção Aca-
dêmica da Uerj.

SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO JÁ PERMITEM O USO
Na educação básica, a secretaria de Educação
da Bahia permite que alunos travestis e transe-
xuais usem seus nomes sociais nas escolas esta-
duais. A resolução foi aprovada no fim de 2013 e
determina que os colégios desenvolvam proje-
tos de combate à homofobia. Os estados deGoi-
ás, Pará, Tocantins e Santa Catarina, além do
Distrito Federal, têm legislações semelhantes,
determinadas pelas secretarias ou pelos conse-
lhos estaduais de Educação. l

Enem: transgêneros poderão usar nome social
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| Opinião |

LERDEZA
ENTRE 40 sistemas educacionais avaliados
pelo Instituto Pearson e a unidade de estu-
dos da “Economist”, o brasileiro ficou em
38º lugar.

CONFIRMAM-SE as deficiências nacionais
na Educação. Mesmo que o país tenha
subido uma posição neste ranking.

EM OUTRAS pesquisas, o quadro se repete:
o precário sistema de ensino brasileiro
melhora, mas lentamente. Está mais do que
na hora de acelerar os processos de aperfei-
çoamento.
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