
1.

Adriana, com seu marido, e Rebeca

debate

Educação sexual quebra tabus
Servidores analisam o tema, que na escola é disciplina ou atividade complementar

A
ntes tema restrito aos quartos
dos adolescentes e aos corre-

dores dos colégios, atualmente ele vem
ocupando espaço cadavez maior—seja
em casa, na sala de aula, nas ruas e nos
meios de comunicação de massa. Méto-
dos contraceptivos, doenças, concep-
ção, gravidez e afetividade são apenas
alguns aspectos de um assunto que está
na 'ordem do dia": o sexo. Nesse
contexto de superexposição dotema e
necessidade crescente de informações,
onde se encaixaa escola, que divide com
a família  a atribuição de informar e
formar?

Apesar de a disciplina "Educação
Sexual' constar do currículo opcional
das escolas estaduais mineiras, apenas
algumas unidades desenvolvem, nafor-
ma de projeto-piloto, uma filosofia de
trabalho voltada para orientação sexual.
Nas escolas particulares, há iniciativas
isoladas cujatendênciaé conquistarum
número cada vez maior de adeptos. "A
escola investe no desenvoimento glo-
bal e harmonioso do aluno etem uma
contribuição a dar à sociedade, já que
conta com sua confiança para educar",
enfatiza  delegada regional da Socieda-
de Brasileira de Sexualidade Humana e
Educação Sexual, Lilian Geo Soares
Berler.

A psicóloga Neide Maria de Souza,
da Gerência-Geral de Saúde eAssistên-
cia, enfatiza que, se a escola introduz o
assunto, é preciso que afmi1ia participe
das discussões. "É válido informar, mas é
preciso levar em conta o respeito aos
valores culturais e à escolha de cada um.
Falar de sexualidade é orientar sobre a
saúde física e mental", afirma Neide
também lembra aos pais que não há
regra para a abordagem da educação
sexual. 'Meu único conselho é que os
pais fiquem atentos às perguntas e não
deixem os filhos sem respostas ou com
respostas distorcidas' 'finaliza
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A servidora Adriana Quintão Marçolla, da
Secretaria de Comunicação Institucional, e sua filha
Rebeca, 11 anos, leram juntas o livro "De onde
viemos", de Peter Mayle, que traz informações
sobre diferenças entre homens e mulheres e
detalhes sobre concepção, gravidez e nascimento.
A decisão foi tomada quando Rebeca começou a
se interessar pelo assunto, aos 5 anos. "Fiquei
embaraçada na hora de lermos, mas, a partir da
tudo foi mais fácil', conta Adriana.

Hoje o diálogo já evoluiu bastante. Como

atesta Rebeca, sua mãe é uma fonte constante de
informação. 'Tenho liberdade para perguntare não
sinto vergonha", afirma. Rebeca se considera uma
adolescente bem-informada, pois também lê bas-
tante sobre o tema e conversa com as amigas do
colégio. Métodos contraceptivos, gravidez, Aids e
relação sexual são assuntos discutidos.

Na escola onde cursa a 5' série - Santa
Dorothéa, no Sion—, Rebeca não tem, no entanto,
murta orientação. "Não dá para entender  que os
professores falam. Geralmente agente tem infor-
mações na aula de Religião, mas não é nada muito
explicativo. Ficamos também sem jeito de pergun-
tar", revela. A adolescente diz que gostaria deter
uma disciplina específica, desde que os professores
não criassem barreiras e "se colocassem no lugar
dos alunos", segundo explica.

Adnana defende a disciplina, desde que minis-
trada por pessoal especializado. Ela lembra que as
adolescentes de hoje antecipam, muitas vezes, as
relações sexuais porfaha de orientação. No caso
deAdriana,adesinformação contribuiu muito para
uma gravidez precoce. "Sexo ainda era tabu na
minha época. Não quero que o mesmo se repita
com minhafilha' 'opina. Ela até descreve a sensação
que tem quando conversa com Rebeca. "Com o
tempo, o papo fica natural. É como se estivésse-
mos indo tomar sorvete", compara.

Sem vergonha de perguntar
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Diálogo em casa leva à reflexão
O estudante Pedro Augusto Carvalho

Meireiles Santos, 14 anos, tem,  na escola, uma
fonte de orientação considerável sobretemas
relacionados ao sexo. Apesar de não possuir
uma matéria especifica sobre o assunto, ele
participa de atividades complementares na
disciplina Ciências. Recentemente, fez prova
sobre o livro Adolescência' sexo e amor, uma

aprendizagem, de Paula Simões Dantas, que
traz várias informações, inclusive com ilustra-
ções. Filho da assessorado gabinete do depu-
tado Álvaro Antônio (PDT), Gláucia, o estu-
dante da 8 série do Colégio Marconi elogia
a iniciativa da escola "É ótimo para quebrara
tabu", resume.

Pedro enfatiza que muitos alunos levam o
assunto na brincadeira, masficarn interessados.
Além da escola, eletem, como fortes referên-
cias, a mãe e o irmão Alexandre, 21 anos. Foi,
inclusive, depois de muita conversa em casa
que Pedro decidiu esperar um pouco para se
iniciar sexualmente. "Acho que ainda é cedo",
afirma, provando que mais informação não

Se nas escolas públicas da Capital a opção
foi pelo trabalho interdisciplinar, há escolas
particulares que preferiram adotar uma disci-
plina especifica sobre orientação sexual. É o
caso do Cursa Promove, que há cinco anos
oferece a matéria. Atualmente 2,5 mil estu-
dantes de Saa 8a séries têm aula umavez por
semana, com duas educadoras sexuais. O
objetivo da disciplina é desenvolvera poten-
cial humano na área afetivo-sexual. Questões
relacionadas à cidadania, violência, família e às
drogas também são abordadas.

Na sala de aula, há dinâmicas de grupo,
dramatizações e exibição de filmes. "O aten-
dimento é quase que individual", explica a
psicoterapeuta sexual Lilian Geo Soares Berler,
responsável pela implantação do programa.
Coordenadora de uma equipe de 17 profis-
sionais, que fizeram um curso deformação de
160 horas, Lilian defende a adoção de discipli-
na específica.' 'Ela é necessária para se discutir,
sistematicamente, determinadas questões",
afirma

implica, necessariamente, vida sexual precoce.
A abertura que tem em casa, ressalta o

estudante, não é comum, mesmo atualmente.
"Vários dos meus colegas não têm diálogo
com os pais", diz. Gláucia acrescenta que, no
caso de suafamia, as conversas são encabeçadas
por ela - e não pelo mando, que é mais
reservado, na sua opinião. O tema do bate-
papo não se restringe ao sexo, mas inclui
afetividade, drogas e qualquer assunto que
estimule reflexão.
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Gláucia e Pedro têm conversas freqüentes

Pesquisas semestrais são realizadas para
mediro nível de aceitação dos alunos. Atual-
mente, 78% dos adolescentes aprovam a
matéria De acordo com a sexóloga, as
conversas em sala de aula também têm
ajudado os adolescentes a resolver, em casa,
conflrtosti'picos dessafase. "A educação sexual
tem o mérito de conscientizar o estudante
para que possa lidar com qualquer tipo de
questão", d

Erotização - Lilian Geo enfatiza que, hoje,
crianças de 4 anos têm acesso a toda forma
de erotização, seja através de outdoors nas
ruas, revistas ou na TV. Conviver com essa
nova realidade é uma tarefa que cabe tanto
aos pais quanto à escola. "É preciso forrnaros
adolescentes, estimulando-os a cuidarem do
sexo de forma positiva e enriquecedora.
Muitos são até bem-informados sobre os
métodos contraceptivos, mas não fazem uso
deles, pois não têm orientação adequada",
concluiu.

Rede pública tem
projeto-piloto

Distribuir informações sobre oterna
portodas as disciplinas, com a adesão
do corpo docente e sem afigura de um
sexólogo como professor. Esta é a
filosofia de trabalho do Programa de
Educação Afetivo-Sexual nas Escolas
Regulares de BH, desenvolvido, pelo
segundo ano, em 60 escolas públicas de
ensino médio. Viabilizado através de
convênio entre a Secretaria Estadual da
Educação, a Fundação Odebrecht e a
ONG Prosex, o programa está tendo
boa repercussão.

"Estamos desenvolvendo um pro-
jeto experimental, mas já temos de-
poimentos favoráveis de alunos e pro-
fessores. A evasão escolardiminuiu, e o
interesse e assiduidade dos alunos au-
mentaram", atesta a responsável pelo
acompanhamento do projeto nas es-
colas, Valéria Almeida Segundo explica
a servidora da Secretaria de Educação,
cada professortrabalhaotemade uma
forma. Textos na aula de Português,
estatísticas sobre gravidez e doenças na
Matemática, dramatização em Educa-
ção Artística. "Entendemos que não
pode haver uma matéria à parte. O
trabalho interdisciplinaré uma postura
moderna de ensinar' ',justifica.

A decisão de implantar o projeto
obedeceu a uma demanda natural.
Aspectos como gravidez na adolescên-
cia, masturbação, namoro, machismo e
drogas foram percebidos ao longo do
tempo e motivaram a adoção de novas
posturas.A orientação que os profes-
sares seguem, segundo Valéria, é a de
tratara sexo como afetividade —e não
restringira abordagem àgenftalidade.
"Nosso trabalho também não tem a
pretensão de substituir o papel da
famflia Tanto é que houve escolas que
fizeram reuniões preliminares comas
pais,tentando sensibilizá-los", finalizou.

Unidade particular adota disciplina


