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m shortinho jeans do tamanho 
aproximado de um cinto, sutiã 
vermelho sob a camiseta branca 
agarrada e botas de salto alto. 

Era assim que a filha de 14 anos de uma 
médica mineira — ambas com identida
de preservada, por motivos óbvios — 
pretendia ir ao aniversário de uma ami
ga. "Desse jeito você não vai", desespe
rou-se a médica, dando início a um bate-
boca que culminou em um copo quebra
do (pela mãe), a porta do quarto batida 
(pela filha) e cinco dias de greve de si
lêncio. Desde então, a situação piorou 
muito mais. "Já cheguei a tirá-la de um 
motel pelos cabelos. Depois disso, cla
ro, fomos as duas para a terapia", conta 
a mãe, oscilando entre a tristeza e a re
signação. Mesmo sem atingirem níveis 
similares, as divergências sobre trajes 
adequados à faixa etária estão na origem 
de uma boa parte dos conflitos familia
res. A orientadora educacional Meire 
Nocito, do colégio Visconde de Porto 
Seguro, em São Paulo, recebe semanal
mente pais que a procuram para conver
sar sobre problemas com os filhos. Me
tade dos casos está relacionada ao modo 
excessivamente sensual como as meni
nas se vestem. "Censurar não ajuda. O 
papel da mãe é explicar, todo dia, duran
te todas as brigas, pacientemente, que, 
vestida daquele jeito, a menina corre ris
cos emocionais e físicos", diz Meire. O 
embate entre criação (os pais que que-





delas vira um inferno," A prática vem 
se tornando frequente nas escolas e en
trou até na novela Insensato Coração. 
Cecília, personagem de Giovanna Lan
cellotti, é filmada por um personagem 
mau-caráter quando está na cama com 
o namorado; as imagens caem na rede; 
ela sofre humilhações na faculdade e 
rompe com o rapaz bonzinho. Tudo, 
claro, vai dar certo no fim, mas a vida 
real é mais complicada. "Um garoto da 
minha classe me chamou para ir à casa 
dele e a gente acabou transando. De
pois de uns dias, ele fez um clipe da 
gente, com música e tudo, e chamou os 
amigos para ver", conta, às lágrimas, 
uma jovem de 15 anos, do Rio de Ja
neiro. "Pensei até em me matar. Termi
nei mudando de colégio, mas não tenho 
coragem de falar com ninguém da es
cola antiga." É claro que nem toda rou
pinha mais atrevida termina assim — e 
é claro que não existem respostas fá
ceis para os pais. "Eles devem trabalhar 
duro para criar cumplicidade com os 
filhos. É isso que pode aumentar a pro
teção a eles", aconselha o psiquiatra 

Alexandre Saadeh. E sem as ofensas da 
hora da raiva. "Quando a mãe grita 
aquela frase horrorosa, dizendo que a 
menina "está parecendo' tal e coisa, a 
autoestima da filha é comprometida", 
explica Maria Helena Vilela, diretora 
do Instituto Kaplan, de educação se
xual. E, como sabem até os pais mais 
distraídos, autoestima abalada provoca 
praticamente metade de todos os males 
contemporâneos. 
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