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Preconceito e falta de políticas públicas dificultam acesso de

transexuais ao ensino superior

LARISSA TEIXEIRA E HYNDARA FREITAS - O ESTADO DE S.PAULO

‘A população é composta por transexuais, mas dentro da universidade essa parcela não está presente’, diz
universitária trans

O Brasil é um país hostil para toda a comunidade LGBT, mas no caso das travestis e transexuais os preconceitos e dificuldades são ainda
maiores. De acordo com um estudo divulgado em 2015 pela Transgender Europe, de 2008 a 2014, 604 transexuais/travestis foram
assassinados no Brasil, o que o torna o país mais perigoso do mundo para estas pessoas.  

Além disso, segundo estimativas da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), apenas 10% dos transexuais no Brasil têm
emprego formal. Isso se deve a muitos fatores, mas o preconceito é o maior agravante para que essas pessoas sejam excluídas da
sociedade. Muitas famílias não os aceitam e, por isso, esse grupo costuma sair de casa cedo, recorrendo a empregos informais e, na
maioria dos casos, à prostituição.

Na escola, o ambiente é igualmente violento, e o bullying acaba por tornar comum o abandono dos estudos. Assim, poucos transexuais
chegam às universidades e menos ainda ao mercado de trabalho formal, que geralmente exige mão de obra qualificada. Para as poucas
pessoas trans que entram na universidade, a permanência nesse ambiente se torna outro grande desafio. “O acesso das pessoas trans ao
ensino superior é muito difícil, porque esse ambiente não é acolhedor para elas. Ainda existe discriminação e violências praticadas tanto
pela instituição quanto pelos próprios alunos e professores”, explica Keila Simpson, presidente da Antra.

Segundo ela, a principal dificuldade encontrada por elas é a questão do uso do nome social. Apesar do decreto nº 8.727/2016 assinado em
abril pela Presidência, que regulamenta o uso do nome social em instituições públicas federais, muitas universidades ainda não têm
regras próprias. Além disso, quando se trata de universidades estaduais e privadas, poucas respeitam essa reivindicação. “O uso do
nome social deveria ser adotado logo na matrícula, porque evitaria discriminações. A universidade não pode ser um espaço que carrega
preconceitos contra pessoas que não se encaixam nos padrões”, aponta Keila.

A estudante Virgínia Guitzel cursava Ciências Sociais em uma universidade pública de caráter privado, em Santo André, na grande São
Paulo, mas teve que abandonar os estudos por questões financeiras. Além de ter o direito ao nome social negado e ignorado por
professores, ela também enfrentou resistência dos colegas e funcionários, e chegou a ser expulsa do banheiro feminino. “Quando você é
trans, você é expulsa de casa, não tem moradia estudantil ou políticas para que continue na universidade. Além disso, você ouve uma
série de comentários e ataques nesse ambiente”, conta.

Daniel Augusto, de 23 anos, também sabe bem o que é ser transexual por aqui. Ele se assumiu aos 15 anos e atualmente cursa Marketing
em uma universidade em São Paulo. "Muita gente me chama por pronomes femininos, faz piadas transfóbicas na frente de todo mundo e
muitos ficam olhando torto mesmo. É como se eu não fosse uma pessoa normal", diz.

No caso da estudante Leonora Dias, que cursa Letras na USP, conseguir o respeito ao nome social dentro sala de aula não foi uma
dificuldade. Ela afirma, porém, que o sistema não é unificado e que muitas pessoas recebem a carteira de estudante com o nome de
registro entre parênteses. Apesar de não sofrer violências explícitas, ela aponta que a universidade reproduz os preconceitos da
sociedade. “A população é composta por transexuais, mas dentro da universidade essa parcela não está presente. Eu sou a única pessoa
trans na sala de aula, e isso já é violento porque nas ausências você percebe a transfobia.”

Já a faculdade de Daniel teve um processo mais burocrático. “É uma instituição particular, então eles usam isso para fazer com que os
alunos se adequem às regras deles. Só consegui esse direito após falar com muitos funcionários diferentes”, relembra. Ele diz que a
relação com os professores é tranquila, mas que a instituição em si “ainda é muito atrasada e não promove campanhas de respeito às
pessoas LGBT”.

Para Leonora, que se declara como pessoa trans não binária (não se identifica com nenhum gênero), inclusão dos transexuais e travestis
na academia também é importante para que elas produzam saberes, e não sejam apenas objeto de pesquisa. “As vozes trans precisam
compor os espaços universitários para que elas falem por si mesmas, lembrando à sociedade que elas existem e merecem respeito”,
aponta.

O estudante Étory Gonzaga cursa Farmácia para, justamente, ajudar a fazer valer os direitos das pessoas transexuais: “O que trouxe o
interesse em voltar a estudar, ainda mais numa área que não me pertence, foram as dificuldades que encontro no dia a dia devido à
transição. São muitos profissionais, e a maioria não sabe como nos tratar, não sabe nada sobre gênero e mudança de sexo. Mas as
exceções, os profissionais mais atualizados, nos tratam muito bem”. Como meio de ajuda, ele montou uma farmácia online voltada para
o público transexual. “Tenho o projeto de ter a loja física assim que me formar”, diz.

Para evitar a discriminação, a educação sobre gênero deve começar desde cedo, e as escolas têm papel fundamental nisso. E por falar em
escola, Gonzaga sabe bem como o preconceito é real e como esse tipo de ensino ainda é falho, já que trabalha em um colégio de ensino
médio: “Foi complicado no início. Às vezes alguns trocam o pronome para me pirraçar, mas não caio na deles. Alguns alunos insistem em
me chamar de ‘dona’, mas eu não olho, ou então respondo: ‘pois não, querida?’, se for para algum homem. Ou dou algumas respostas
com bom humor e eles acabam ficando sem graça”, descreve.

Ainda que o cenário não seja o melhor, o número de pessoas transexuais têm aumentado cada vez mais nas universidades. Para Keila,
essa presença já é uma conquista muito grande e uma quebra de paradigma. “A permanência no ensino superior mostra para a sociedade
que as pessoas trans querem mais que somente a prostituição, desmistificando as ideias que existem em relação à nossa identidade”,
aponta. Para Virgínia, esse número poderá crescer com a discussão de gênero e sexualidade nas escolas, o que pode diminuir a
transfobia. “Precisamos de políticas públicas para que pessoas trans acessem a universidade, e isso começa na escola, quebrando
estereótipos e desafiando os currículos.”
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Virgínia Guitzel teve seu nome social negado na universidade em que estudava.  Foto: Reprodução/Facebook

Quando estava na faculdade, Virginia chegou a ser expulsa de um banheiro feminino.  Foto: Reprodução/Facebook

(http://emais.estadao.com.br)


http://www.estadao.com.br/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Femais.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fcomportamento%2Cpreconceito-e-falta-de-politicas-publicas-dificultam-acesso-de-transexuais-ao-ensino-superior%2C10000082189
https://twitter.com/intent/tweet?text=Via%20Estad%C3%A3o%3A%20Preconceito%20e%20falta%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20dificultam%20acesso%20de%20transexuais%20ao%20ensino%20superior%20-%20&url=http%3A%2F%2Femais.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fcomportamento%2Cpreconceito-e-falta-de-politicas-publicas-dificultam-acesso-de-transexuais-ao-ensino-superior%2C10000082189
mailto:?subject=Preconceito%20e%20falta%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20dificultam%20acesso%20de%20transexuais%20ao%20ensino%20superior&body=Preconceito%20e%20falta%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20dificultam%20acesso%20de%20transexuais%20ao%20ensino%20superior%20-%20http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,preconceito-e-falta-de-politicas-publicas-dificultam-acesso-de-transexuais-ao-ensino-superior,10000082189
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,uso-do-nome-social-por-travestis-e-transexuais-no-enem-cresce-400,10000081703
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,a-rapida-evolucao-do-termo-transexual,10000052985
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,alunos-ajudam-professora-trans-a-arrecadar-dinheiro-para-cirurgia-de-troca-de-sexo,10000065739
http://emais.estadao.com.br/


MAIS NA WEB

 (http://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&taboola_utm_source=grupoestadaoestadao&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnailsa:E Blog Below Article Thumbnails:)
 (http://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&taboola_utm_source=grupoestadaoestadao&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnailsa:E Blog Below Article Thumbnails:)
 (http://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&taboola_utm_source=grupoestadaoestadao&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnailsa:E Blog Below Article Thumbnails:)

(https://cat.ny.us.criteo.com/delivery/ck.php?
cppv=1&cpp=kz440nxma2pTdGhOV0VEVUdjSi9lMFFNM24zS09XaG5OUVphK243Skw2S05QUy9OTzU2bWlualI2NDFFY1lVd0tzUFBpaGJHZEN6cGhpY290K1lRQmZtWmRkaWFRMStGeUl0aFpvQW12ODA3Yys5MTE2U2M3Vmw3Z0JxT29YbFVMV0ZQYUR0clk3NDJ4b2ZjWFJ6QW0waVdlODFiS1k1U0Uya2JacE1KZ0lDZGNHd3RkcHhRK2NiRGxTUmVFaXJZSnN3U29KbDY4ald1LzdPWDJsZjVMNlVDSGd6ZGRXeXlCN2hSZlJmRWQxbjFPeUg2MmlES21oQ0FZTGZjVlBvTTQzakFYNlc3LzhJM2lxalRZN2RpT2N4emlZb2x2b2FQYjRTLy9kWTcraThjcExibk0yUEhVbnozSlRla2JEN3hMdjQxUHw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.imovelweb.com.br%2Fpropriedades%2Fkitnet-
com-sacada-proximo-ao-mackenzie-centro-2927776647.html%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsao-paulo-sao-
paulo%26utm_campaign%3Dsimple_segment%26ocultarDatos%3Dtrue&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

R$ 1,000 - imovelweb.com.br

(https://cat.ny.us.criteo.com/delivery/ck.php?
cppv=1&cpp=kz440nxma2pTdGhOV0VEVUdjSi9lMFFNM24zS09XaG5OUVphK243Skw2S05QUy9OTzU2bWlualI2NDFFY1lVd0tzUFBpaGJHZEN6cGhpY290K1lRQmZtWmRkaWFRMStGeUl0aFpvQW12ODA3Yys5MTE2U2M3Vmw3Z0JxT29YbFVMV0ZQYUR0clk3NDJ4b2ZjWFJ6QW0waVdlODFiS1k1U0Uya2JacE1KZ0lDZGNHd3RkcHhRK2NiRGxTUmVFaXJZSnN3U29KbDY4ald1LzdPWDJsZjVMNlVDSGd6ZGRXeXlCN2hSZlJmRWQxbjFPeUg2MmlES21oQ0FZTGZjVlBvTTQzakFYNlc3LzhJM2lxalRZN2RpT2N4emlZb2x2b2FQYjRTLy9kWTcraThjcExibk0yUEhVbnozSlRla2JEN3hMdjQxUHw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.imovelweb.com.br%2Fpropriedades%2Fkitnet-
com-sacada-proximo-ao-mackenzie-centro-2927776647.html%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsao-paulo-sao-
paulo%26utm_campaign%3Dsimple_segment%26ocultarDatos%3Dtrue&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://estudomemorizacao.guiamais.net/vsl-hi?src=TAC55G70I58&utm_source=taboola&utm_medium=grupoestadao-estadao)

Renato Alves Memorização

(http://estudomemorizacao.guiamais.net/vsl-hi?src=TAC55G70I58&utm_source=taboola&utm_medium=grupoestadao-estadao)
(https://go.babbel.com/pormag-a91-milionusers-tb/1_por_tab_cd?utm_source=taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_porall_gpt_cbr_millionusers&utm_term=grupoestadao-
estadao&utm_content=Porque+este+app+da+Alemanha+para+aprender+idiomas+tem+1+milh%C3%A3o+de+usu%C3%A1rios)

Babbel

(https://go.babbel.com/pormag-a91-milionusers-tb/1_por_tab_cd?utm_source=taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_porall_gpt_cbr_millionusers&utm_term=grupoestadao-
estadao&utm_content=Porque+este+app+da+Alemanha+para+aprender+idiomas+tem+1+milh%C3%A3o+de+usu%C3%A1rios)

Kitnet com sacada- Próximo ao Mackenzie (Centro) - LOCAÇÃO

Especialista que revelou método para dominar provas e concursos é aclamado por alunos.Confira!

Porque este app da Alemanha para aprender idiomas tem 1 milhão de usuários

RECOMENDADAS PARA VOCÊ
(http://cultura.estadao.com.br/blogs/gabriel-perline/rita-cadillac-deixa-gravacao-do-programa-do-porchat-aos-prantos/)

(http://cultura.estadao.com.br/blogs/gabriel-perline/rita-cadillac-deixa-gravacao-do-programa-do-porchat-aos-prantos/)
(http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,fernanda-gentil-e-fotografada-pela-primeira-vez-com-a-namorada,10000080301)

(http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,fernanda-gentil-e-fotografada-pela-primeira-vez-com-a-namorada,10000080301)
(http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,mulher-beija-outro-na-despedida-de-solteira-video-viraliza-e-casamento-e-cancelado,10000077746)

(http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,mulher-beija-outro-na-despedida-de-solteira-video-viraliza-e-casamento-e-cancelado,10000077746)

Rita Cadillac deixa gravação do ‘Programa do Porchat’ aos prantos

Fernanda Gentil é fotografada pela primeira vez com a namorada - Emais - Estadão

Mulher beija outro na despedida de solteira, vídeo viraliza e casamento é cancelado - Emais - Estadão

Comentários
Aviso: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do Estadão. 
É vetada a inserção de comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. O Estadão poderá retirar, sem prévia notificação, comentários
postados que não respeitem os criterios impostos neste aviso ou que estejam fora do tema proposto.

Você pode digitar 600 caracteres.Novos | Antigos

 

1 dia atrás

1 dia atrás

1 dia atrás

1 dia atrás

CARLOS MURILO DE SA LIBORIO (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)

Thomas Anderson (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)

Sidinei Santos (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)

Felix Santos Neto (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)

 (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)O intelecto não tem sexo não... basta estudar e passar de ano, no Enem, nos vestibulares, etc. Ou será que vamos ter cotas para trans nas universidades? Melhor
dar uma boa olhada no Art. 5º da CF antes, ou vamos ter um verdadeiro "festival" de cotas

Curtir Responder

 (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)No Brasil só em 2014 foram 59.627 mil homicídios,  2012 foram 56.337 mortes, 2007 foram 47.707 mortes...   ou seja o país não é hostil só para trans, mas para
todos!

Curtir Responder

 (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)Travesti na faculdade para q para ir na parada gay ser crucificada deixa as vagas para gente normal

Curtir Responder

 (//acesso.estadao.com.br/login/minhaconta/)As pessoas andam de cabeça para baixo, ou de pontacabeça, como outros dizem, mas não querem ser vistas assim. Pior: ainda acham que todos andam...

2 Curtir Responder

 
Seguir Compartilhar Comentar

Portal do Assinante (http://www.assinante.estadao.com.br/) Fale conosco (http://m.estadao.com.br/fale-conosco/)

GRUPO ESTADO | COPYRIGHT © 2007-2016
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. TERMO DE USO (http://www.estadao.com.br/termo-de-uso)

(http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,sou-pai-ha-tres-semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine,10000082186)

ADAM LEVINE

'SOU PAI HÁ TRÊS SEMANAS. O QUE EU SEI? NÃO SEI DE NADA, MAS É PARTE DA BELEZA DISSO, PARA FALAR A
VERDADE. HÁ UM MONTE DE INSTINTOS, MUITAS COISAS QUE VÊM À TONA E SÃO LIGADAS. É UMA BELA
EXPERIÊNCIA.'
Cantor falou sobre paternidade no 'On Air With Ryan Seacrest'. (http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,sou-pai-ha-tres-semanas-
nao-sei-de-nada-diz-adam-levine,10000082186)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Femais.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgente%2Csou-pai-ha-tres-
semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine%2C10000082186)
 (whatsapp://send?
text=Via%20Estad%C3%A3o%3A%20%26%23039%3BSou+pai+h%26aacute%3B+tr%26ecirc%3Bs+semanas.+O+que+eu+sei%3F+N%26atilde%3Bo+sei+de+nada%2C+mas+%26eacute%3B+parte+da+beleza+disso%2C+para+falar+a+verdade.+H%26aacute%3B+um+monte+de+instintos%2C+muitas+coisas+que+v%26ecirc%3Bm+%26agrave%3B+tona+e+s%26atilde%3Bo+ligadas.+%26Eacute%3B+uma+bela+experi%26ecirc%3Bncia.%26%23039%3B%20-
%20http%3A%2F%2Femais.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgente%2Csou-pai-ha-tres-semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine%2C10000082186%3Ffrom%3Dwhatsapp)
  

REDES SOCIAIS
Fique por dentro das novidades do E+

(https://www.facebook.com/emaisestadao)(https://www.instagram.com/emaisestadao/)(https://twitter.com/Emais_Estadao)

1 Quiz: Os eliminados na primeira semana do BBB (http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-relembre-os-eliminados-na-
primeira-semana-do-bbb,10000079269)

2 Conheça promessas inusitadas (e absurdas) de candidatos em 2016
(http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,conheca-promessas-inusitadas-e-absurdas-de-candidatos-em-
2016,10000077880)

3 Quiz: O quanto você sabe sobre 'Velho Chico'? (http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-o-quanto-voce-sabe-sobre-velho-
chico,10000078361)

4 Quiz: As Empreguetes de 'Cheias de Charme' (http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-as-empreguetes-cheias-de-
charme,10000076973)

5 Quiz: Personalidades e suas tatuagens (http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,quiz-personalidades-e-suas-
tatuagens,10000076427)

BLOGS +LIDAS

HORÓSCOPO

Áries (http://horoscopo.estadao.com.br/aries) Touro (http://horoscopo.estadao.com.br/touro) Gêmeos (http://horoscopo.estadao.com.br/gemeos)

Cancêr (http://horoscopo.estadao.com.br/cancer) Leão (http://horoscopo.estadao.com.br/leao) Virgem (http://horoscopo.estadao.com.br/virgem)

Libra (http://horoscopo.estadao.com.br/libra) Escorpião
(http://horoscopo.estadao.com.br/escorpiao)

Sagitário
(http://horoscopo.estadao.com.br/sagitario)

Capricórnio
(http://horoscopo.estadao.com.br/capricornio)

Aquário (http://horoscopo.estadao.com.br/aquario) Peixes (http://horoscopo.estadao.com.br/peixes)

TOP 5

http://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&taboola_utm_source=grupoestadao-estadao&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:E%20Blog%20Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&taboola_utm_source=grupoestadao-estadao&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:E%20Blog%20Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&taboola_utm_source=grupoestadao-estadao&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:E%20Blog%20Below%20Article%20Thumbnails:
https://cat.ny.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=kz440nxma2pTdGhOV0VEVUdjSi9lMFFNM24zS09XaG5OUVphK243Skw2S05QUy9OTzU2bWlualI2NDFFY1lVd0tzUFBpaGJHZEN6cGhpY290K1lRQmZtWmRkaWFRMStGeUl0aFpvQW12ODA3Yys5MTE2U2M3Vmw3Z0JxT29YbFVMV0ZQYUR0clk3NDJ4b2ZjWFJ6QW0waVdlODFiS1k1U0Uya2JacE1KZ0lDZGNHd3RkcHhRK2NiRGxTUmVFaXJZSnN3U29KbDY4ald1LzdPWDJsZjVMNlVDSGd6ZGRXeXlCN2hSZlJmRWQxbjFPeUg2MmlES21oQ0FZTGZjVlBvTTQzakFYNlc3LzhJM2lxalRZN2RpT2N4emlZb2x2b2FQYjRTLy9kWTcraThjcExibk0yUEhVbnozSlRla2JEN3hMdjQxUHw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.imovelweb.com.br%2Fpropriedades%2Fkitnet-com-sacada-proximo-ao-mackenzie-centro-2927776647.html%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsao-paulo-sao-paulo%26utm_campaign%3Dsimple_segment%26ocultarDatos%3Dtrue&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://cat.ny.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=kz440nxma2pTdGhOV0VEVUdjSi9lMFFNM24zS09XaG5OUVphK243Skw2S05QUy9OTzU2bWlualI2NDFFY1lVd0tzUFBpaGJHZEN6cGhpY290K1lRQmZtWmRkaWFRMStGeUl0aFpvQW12ODA3Yys5MTE2U2M3Vmw3Z0JxT29YbFVMV0ZQYUR0clk3NDJ4b2ZjWFJ6QW0waVdlODFiS1k1U0Uya2JacE1KZ0lDZGNHd3RkcHhRK2NiRGxTUmVFaXJZSnN3U29KbDY4ald1LzdPWDJsZjVMNlVDSGd6ZGRXeXlCN2hSZlJmRWQxbjFPeUg2MmlES21oQ0FZTGZjVlBvTTQzakFYNlc3LzhJM2lxalRZN2RpT2N4emlZb2x2b2FQYjRTLy9kWTcraThjcExibk0yUEhVbnozSlRla2JEN3hMdjQxUHw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.imovelweb.com.br%2Fpropriedades%2Fkitnet-com-sacada-proximo-ao-mackenzie-centro-2927776647.html%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsao-paulo-sao-paulo%26utm_campaign%3Dsimple_segment%26ocultarDatos%3Dtrue&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://estudomemorizacao.guiamais.net/vsl-hi?src=TAC55G70I58&utm_source=taboola&utm_medium=grupoestadao-estadao
http://estudomemorizacao.guiamais.net/vsl-hi?src=TAC55G70I58&utm_source=taboola&utm_medium=grupoestadao-estadao
https://go.babbel.com/pormag-a91-milionusers-tb/1_por_tab_cd?utm_source=taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_porall_gpt_cbr_millionusers&utm_term=grupoestadao-estadao&utm_content=Porque+este+app+da+Alemanha+para+aprender+idiomas+tem+1+milh%C3%A3o+de+usu%C3%A1rios
https://go.babbel.com/pormag-a91-milionusers-tb/1_por_tab_cd?utm_source=taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_porall_gpt_cbr_millionusers&utm_term=grupoestadao-estadao&utm_content=Porque+este+app+da+Alemanha+para+aprender+idiomas+tem+1+milh%C3%A3o+de+usu%C3%A1rios
http://cultura.estadao.com.br/blogs/gabriel-perline/rita-cadillac-deixa-gravacao-do-programa-do-porchat-aos-prantos/
http://cultura.estadao.com.br/blogs/gabriel-perline/rita-cadillac-deixa-gravacao-do-programa-do-porchat-aos-prantos/
http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,fernanda-gentil-e-fotografada-pela-primeira-vez-com-a-namorada,10000080301
http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,fernanda-gentil-e-fotografada-pela-primeira-vez-com-a-namorada,10000080301
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,mulher-beija-outro-na-despedida-de-solteira-video-viraliza-e-casamento-e-cancelado,10000077746
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,mulher-beija-outro-na-despedida-de-solteira-video-viraliza-e-casamento-e-cancelado,10000077746
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta/
http://emais.estadao.com.br/
http://www.assinante.estadao.com.br/
http://m.estadao.com.br/fale-conosco/
http://www.estadao.com.br/termo-de-uso
http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,sou-pai-ha-tres-semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine,10000082186
http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,sou-pai-ha-tres-semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine,10000082186
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Femais.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgente%2Csou-pai-ha-tres-semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine%2C10000082186
whatsapp://send?text=Via%20Estad%C3%A3o%3A%20%26%23039%3BSou+pai+h%26aacute%3B+tr%26ecirc%3Bs+semanas.+O+que+eu+sei%3F+N%26atilde%3Bo+sei+de+nada%2C+mas+%26eacute%3B+parte+da+beleza+disso%2C+para+falar+a+verdade.+H%26aacute%3B+um+monte+de+instintos%2C+muitas+coisas+que+v%26ecirc%3Bm+%26agrave%3B+tona+e+s%26atilde%3Bo+ligadas.+%26Eacute%3B+uma+bela+experi%26ecirc%3Bncia.%26%23039%3B%20-%20http%3A%2F%2Femais.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgente%2Csou-pai-ha-tres-semanas-nao-sei-de-nada-diz-adam-levine%2C10000082186%3Ffrom%3Dwhatsapp
https://www.facebook.com/emaisestadao
https://www.instagram.com/emaisestadao/
https://twitter.com/Emais_Estadao
http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-relembre-os-eliminados-na-primeira-semana-do-bbb,10000079269
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,conheca-promessas-inusitadas-e-absurdas-de-candidatos-em-2016,10000077880
http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-o-quanto-voce-sabe-sobre-velho-chico,10000078361
http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,quiz-as-empreguetes-cheias-de-charme,10000076973
http://emais.estadao.com.br/noticias/gente,quiz-personalidades-e-suas-tatuagens,10000076427
http://horoscopo.estadao.com.br/aries
http://horoscopo.estadao.com.br/touro
http://horoscopo.estadao.com.br/gemeos
http://horoscopo.estadao.com.br/cancer
http://horoscopo.estadao.com.br/leao
http://horoscopo.estadao.com.br/virgem
http://horoscopo.estadao.com.br/libra
http://horoscopo.estadao.com.br/escorpiao
http://horoscopo.estadao.com.br/sagitario
http://horoscopo.estadao.com.br/capricornio
http://horoscopo.estadao.com.br/aquario
http://horoscopo.estadao.com.br/peixes

