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0. NOTA DE ABERTURA 

O dossiê “Sexualidade, Género e Educação” reúne uma coletânea de textos de docentes e 
investigadores/as de vários países – Portugal, Brasil, Espanha e França – que participaram no II 
Seminário Sexualidade, Género e Educação: olhares múltiplos, partilhando e refletindo sobre projetos 
de investigação e experiências educativas em contextos diversificados. Este encontro de 
especialistas na sequência de um primeiro, realizado em abril de 2013, decorreu na ESEC e na 
FPCE/UC, nos dias 14 e 15 de julho de 2014, tendo nascido da vontade de dar visibilidade ao 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em torno de questões de sexualidade e género e seu 
impacto na educação. Este número temático inclui, ainda, um artigo de Enrique Díez Gutiérrez e 
Eloína Terrón Bañuelos sobre sexismo e violência de género nos videojogos, dada a relevância da 
investigação que têm desenvolvido e a pertinência socioeducacional da temática. 

Para além do envolvimento de instituições de ensino superior universitário - Faculdade de 
Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra (FPCE/UC) e  ensino superior 
politécnico – Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra (ESE/IPC), contou 
também com o apoio de centros de investigação – Centro de Investigação Didática e Tecnologia na 
Formação de Formadores da Universidade de Aveiro (CIDTFF/UA) e Centro de Estudos 
Interdisciplinares do século XX (CEIS20),  bem como de organizações não governamentais de cariz 
científico – Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM) e ligadas à intervenção – 
Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida” (FPCCSida). Realce-se, ainda a contribuição da 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), organismo português directamente 
dependente da Presidência do Conselho de Ministros, que tem como principais atribuições a 
promoção da igualdade entre homens e mulheres na sociedade. 

Do necessário cruzamento das temáticas da sexualidade e do género na sua abordagem em 
educação, quer em contextos formais, quer não formais, surgem das dezasseis reflexões expostas 
neste volume numerosas questões de valor incontornável para a intervenção, seja ela relativa à 
formação de profissionais, ou à reorganização de curricula, programas e práticas docentes.  

Falar de sexualidade sem falar de género na compreensão dos comportamentos individuais e das 
dinâmicas próprias da interação social, estejam ou não em causa relações de intimidade, afigura-se 
como uma abordagem frágil do ponto de vista conceptual e desgarrada da vida das pessoas. Fruto 
dos processos de socialização, que tendem a assentar em mensagens eivadas de estereotipias de 
género (e outras), meninos e meninas (homens e mulheres) costumam apropriar-se, de forma 
acrítica, de visões sexistas sobre supostas formas ‘de ser’ e ‘de estar’ na vivência da sua 
sexualidade, como se houvesse uma bitola que determina os limites da normalidade e o grau de 
severidade de quem se afasta da regra socialmente estabelecida.    

Este dossiê tem como objectivo principal promover a utilização de olhares informados pelas 
problemáticas de género, por parte de profissionais de educação e de outros/as, e encontra-se 
dividido em cinco áreas: olhares sobre políticas públicas; olhares sobre corpo e erotismo; olhares 
sobre a diversidade; olhares sobre a formação de professores/as e olhares sobre discursos nos 
media. 

Os diversos olhares plasmados nos contributos que aqui constam resultaram da reflexão conjunta 
em torno das temáticas abordadas e deixam em aberto questões que se espera venham a constituir 
pistas para futuras investigações. 
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Apesar de terem sido sujeitos a revisão por pares, os textos são da responsabilidade das/os 
autoras/es e ainda que em alguns casos não seja completamente respeitado o princípio da linguagem 
inclusiva1, decidiu-se manter o texto original dado tratar-se de artigos de especialistas que haviam 
sido convidados/as a participar no II SGE. Não se pode ignorar que o poder silencioso da utilização 
do masculino neutro na linguagem (ex. homem para referir  o ser humano/humanidade), contribui para 
a subalternização das mulheres, quer na sua representação individual e social, quer no seu contributo 
para áreas em que estão, claramente, em maioria. Importa, ainda, referir que se optou pelo uso do 
termo “género” no singular, para que não fosse confundido com “sexo”, enquanto categoria sexual de 
pertença. Salienta-se, assim, o carácter socialmente construído do género e a sua influência na vida 
de mulheres e de homens. 

Nos casos em que, originalmente, se apresentaram as referências bibliográficas com os nomes 
próprios por extenso, dando visibilidade a autoras e autores, respeitou-se esta opção conceptual, 
assumindo-se a não uniformização das normas bibliográficas. 

Enquanto organizadoras deste dossiê da EXEDRA queremos agradecer a todas as pessoas que 
aceitaram o desafio de partilhar os projetos de investigação que desenvolvem, desejando que os 
leitores e as leitoras o apreciem mas, sobretudo, que o considerem um recurso para a abordagem da 
sexualidade e do género nos diversos contextos da sua intervenção. 

Filomena Teixeira & Cristina C. Vieira 

Novembro de 2014

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Links para recomendações relativas à utilização de linguagem não sexista: Guia para uma Linguagem Promotora da 

Igualdade entre Mulheres e Homens na Administração Pública, disponibilizado em: 
http://www.igualdade.gov.pt/IMAGES/STORIES/DOCUMENTOS/DOCUMENTACAO/PUBLICACOES/LINGUAGEM.PDF e 
Manual para uma Linguagem Não Sexista na Educação, disponibilizado em: http://almanaquefme.org/?p=3971   
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O	  papel	  da	  educação	  no	  caminho	  que	  
falta	  percorrer	  em	  Portugal	  na	  
desconstrução	  dos	  estereótipos	  de	  
género:	  breves	  reflexões	  1	  	  
Teresa Alvarez 

Universidade Aberta – Centro de Estudos de Migrações e 
Relações Interculturais 
teresa.alvarez@netcabo.pt  

Cristina C. Vieira  

Universidade de Coimbra – Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação/ Centro de Estudos Interdisciplinares do 
século XX 
vieira@fpce.uc.pt 

 

 
1 Algumas partes deste artigo resultam de uma comunicação oral feita pela 
primeira autora, como especialista convidada, num seminário organizado pelo 
Conselho da Europa, com o título: Combating gender stereotypes in and through 
education. Este seminário teve lugar em Helsínquia,  nos dias 9 e 10 de Outubro 
de 2014, e foi organizado em cooperação com o Ministério da Educação e da 
Cultura da Finlândia. O texto integral da comunicação, em língua inglesa, pode 
ser consultado em:  
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/05conferences/2014NFPHelsinki
/Speeches/Speech%20Teresa%20Alvarez%20Final.pdf 
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Resumo 

Apesar das evidentes mudanças na sociedade portuguesa nos últimos quarenta anos, após a 
queda do regime ditatorial, o eixo estruturante das relações entre homens e mulheres continua eivado 
de um certo desequilíbrio, muitas vezes menosprezado tanto pelas entidades políticas como pela 
sociedade civil. E tal acontece, quer em virtude da crença generalizada de que está tudo conseguido 
na construção de uma nação com tolerância zero às leis e atitudes sexistas do passado, quer devido 
ao poder silencioso das estereotipias de género, que continuam a constituir obstáculos reais ao 
exercício da cidadania pelas pessoas de ambos os sexos, ao longo da vida. Neste artigo pretende-se 
refletir brevemente sobre o papel da educação na promoção de uma cidadania sem visões de género 
estereotipadas, em rapazes/homens e em raparigas/mulheres, chamando para o debate diferentes 
agentes de socialização e percorrendo contextos formais e não formais de aprendizagem.  

Palavras-chave: género; estereótipos; educação para a cidadania; igualdade de oportunidades. 

Abstract 

Despite the noticeable changes in Portuguese society for the last forty years, after the dictatorial 
regime, the structural axis of the relations between men and women remains unbalanced and such 
fact is often disregarded by both political entities and civil society. This happens either because of the 
widespread belief that everything is done in building a nation with a zero tolerance to the laws and 
sexist attitudes of the past, either due to the silent power of gender stereotypes that continues to pose 
real obstacles to the exercise of citizenship by persons of both sexes, throughout lifespan. In this 
article we intend to reflect briefly on the role of education in promoting citizenship values without of 
gender stereotypical views in boys/men and girls/women, discussing the role of several socializing 
instances and covering formal and non-formal learning contexts. 

Keywords: gender; stereotypes; education for citizenship; equality of opportunities. 

 

 

Introdução 

A educação tem um papel emancipatório para todas as pessoas de uma sociedade, na formação 
de valores que fomentam o respeito pelas capacidades individuais de homens e de mulheres em 
qualquer idade. Por essa razão, ela deve ser um dos principais domínios de intervenção, por parte de 
todas as instâncias – desde o poder político aos diferentes agentes da sociedade civil –, tendo em 
vista a promoção da igualdade de oportunidades nas diferentes esferas da vida. Entende-se aqui o 
termo educação numa perspetiva ampla, que abrange os domínios formais e não formais e que 
envolve não apenas a aquisição de conhecimentos e de saberes, por parte da pessoa, mas também o 
respetivo desenvolvimento de competências cognitivas e emocionais para saber lidar criticamente 
com a informação e fazer bom uso dela.  
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Antes de prosseguirmos importa ainda clarificar a utilização dos conceitos de sexo e de género, já 
que as confusões conceptuais têm também conduzido a algum menosprezo (fruto da não 
compreensão) pelo debate das questões fundamentais envolvidas, quando se fala da promoção da 
igualdade de género na sociedade. Na sequência do que foi proposto por Oakley (1972), o sexo com 
que nascemos diz respeito às características anatómicas e fisiológicas que legitimam a diferenciação, 
em termos biológicos, entre masculino e feminino; por seu turno, o género envolve os atributos 
psicológicos e as aprendizagens culturais que o homem e a mulher vão fazendo, no âmbito do 
processo de consolidação da sua identidade, enquanto seres sexuados. 

Podemos dizer, então, que o género é uma construção social do sexo, mas o problema é que esta 
diferenciação tende a arrastar consigo relações tradicionais de subordinação do feminino ao 
masculino (Bourdieu, 1999), podendo, por isso, o género ser também visto como “uma forma primária 
de demonstração das relações de poder” (Scott, 2008, p. 67). Estas, como sabemos, tendem a 
colocar os homens e as mulheres em situações de desigualdade entre si, penalizando 
consequentemente (e em graus diferentes) quer uns, quer outras (elas mais do que eles), conforme 
os domínios da vida individual e social em análise.   

Uma leitura atenta da situação portuguesa atual, no que diz respeito à igualdade de oportunidades 
entre mulheres e homens, em diferentes indicadores de extrema relevância para a avaliação do bem-
estar, mostra-nos que ainda falta percorrer algum caminho para que a igualdade plasmada na lei 
(igualdade de jure) coincida com as condições reais da vida das pessoas (igualdade de facto)1. Já há 
cerca de quatro anos atrás, na sequência da avaliação externa de um dos Planos Nacionais para a 
Igualdade, equipa na qual participou a segunda autora deste trabalho, foi possível concluir que a 
educação não parecia estar a exercer o papel que dela era esperado, pois continuavam “a detetar-se 
estereótipos de género nos curricula, nas práticas educativas, na formação de diversos agentes 
educativos, nos materiais pedagógicos e na própria cultura organizacional da escola” (Ferreira et al., 
2010, p. 134).  

Permanecendo a sociedade fortemente estereotipada, a escola, enquanto subsistema social que 
é, não conseguiu ainda libertar-se das estereotipias de género e continua a reproduzir formas 
sexistas de pensar, de ser e de estar, tal como outros subsistemas sociais.Verifica-se, por isso, a 
persistência de dinâmicas na escola “que sustentam um imaginário social que representa 
assimetricamente as identidades feminina e masculina e reproduz expectativas diferenciadas para 
raparigas e rapazes, no que respeita às várias dimensões da sua vida presente e futura” (Pinto, 2007, 
p. 142), tanto em termos de projetos familiares, como ao nível das decisões que envolvem o domínio 
escolar e profissional. Destas desigualdades de partida de uns e de outras, na sua formação 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Segundo o último relatório do Fórum Económico Mundial, publicado no final de Outubro de 2014, Portugal subiu alguns 
lugares no ranking dos países que estão empenhados em combater as desigualdades entre homens e mulheres, encontrando-
se agora na posição 39 na lista dos 142 países que foram comparados. No relatório anterior, o nosso país estava no lugar 51 
num total de 156 países. Ainda que a área da educação tenha sido considerada como uma das mais importantes para a 
melhoria da situação portuguesa, o que este relatório aprecia é o acesso de ambos os sexos aos diferentes níveis de ensino, 
não debatendo a questão das estereotipias presentes na cultura da própria escola, no currículo oculto, nos manuais escolares, 
etc. Trata-se, de facto, de um mero indicador, relevante para fins de comparação internacional com outras nações, mas pouco 
informativo do ponto de vista do que ainda está por fazer na desconstrução das mensagens sexistas que são incorporadas por 
ambos os sexos dentro e fora da escola. Refira-se que um dos piores indicadores do nosso país, segundo o referido relatório 
de 2014, é a desigualdade salarial entre homens e mulheres, o que coloca actualmente Portugal na posição 97 (em 142 
países), atrás da maioria dos países europeus nesta matéria. O relatório, com o título The Global Gender Gap Report 2014, 
encontra-se disponível para consulta em texto integral em:  
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf  
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enquanto cidadãos e cidadãs, decorrerão necessariamente outras, relativas à sua participação social, 
económica e política na sociedade em que vivem. 

1. O peso das estereotipias de género na vida individual 

No plano sociocultural, as crenças associadas ao género não podem ser entendidas fora do 
sistema social em que estão ancoradas (Deaux e LaFrance, 1998). As pessoas que vivem numa 
mesma cultura têm tendência a possuir percepções relativamente semelhantes do comportamento 
social dos homens e das mulheres, que partilham entre si, nas mais variadas situações de vida 
(Stangor, 2000). 

Estas ideias aprendidas, e raramente questionadas, sobre o que é suposto ser-se ou fazer-se, 
enquanto membros de um sexo ou do outro, costumam ser reforçadas pelos diversos agentes 
socializadores junto das crianças pequenas, em contextos como a família e a escola, e a coerência 
das mensagens transmitidas é suficientemente robusta, a ponto de poder interferir nos trajectos 
individuais de meninos e meninas (futuros cidadãos e cidadãs), nas fases subsequentes do 
desenvolvimento (Vieira, 2006). 

Podendo	  ser	  entendidos	  como	  conjuntos	  bem	  organizados	  de	  crenças	  acerca	  das	  
caraterísticas	  dos	  indivíduos	  de	  um	  grupo	  particular	  (Golombock	  e	  Fivush	  (1994),	  os	  
estereótipos	  constituem	  "generalizações:	  a)	  abusivas,	  isto	  é,	  aplicadas	  de	  maneira	  
uniforme,	  a	  todos	  os	  membros	  de	  um	  grupo	  (admitindo-‐se	  poucas	  exceções);	  b)	  
extremas,	  ou	  seja,	  atribuídas,	  de	  forma	  superlativa	  (...);	  c)	  mais	  frequentemente	  
negativas	  do	  que	  positivas"	  (Simões,	  1985,	  p.	  207).	  	  

No	  caso	  particular	  do	  género,	  os	  estereótipos	  para	  além	  de	  poderem	  ser	  considerados	  
normativos,	  na	  medida	  em	  que	  assumem	  uma	  função	  descritiva	  das	  supostas	  
caraterísticas	  dos	  homens	  e	  das	  mulheres,	  eles	  comportam	  também	  uma	  visão	  
prescritiva	  dos	  comportamentos	  que	  ambos	  os	  sexos	  deverão	  exibir,	  pois	  transmitem	  
ainda	  que	  implicitamente	  normas	  de	  conduta	  (Heilman,	  2001,	  p.	  659).	  

Os estereótipos de género são, por isso, os alicerces da habitual marcação da diferenciação 
menina/menino, do simbolismo da separação entre ambos, veiculando uma visão dicotómica da 
humanidade que o conceito de género veio pôr em causa e que tão bem foi analisado na publicação 
pioneira de Scott (1986; traduzida para português em 2008). Os elementos estruturantes dos 
estereótipos de género podem vir a tornar difícil a raparigas e a rapazes beneficiar da igualdade 
social já conquistada e fazê-la progredir. Esses elementos continuam a ser fundamentalmente dois: a 
educação para o cuidado nas raparigas e a educação para a dominação nos rapazes. 

No caso das meninas/raparigas, o seu universo visual, material, lúdico e comportamental continua 
a pautar-se pela incorporação do modelo de mãe e traz consigo a construção de uma identidade, 
individual e coletiva, centrada no outro e na prestação de cuidados a terceiros, através da imitação 
daquilo que vê e que lhe é dito ao longo do seu processo de socialização. Nisto parece encontrar-se o 
principal obstáculo ao empoderamento das jovens e das mulheres: a ausência de consentimento 
interior para conferir aos seus próprios interesses a mesma legitimidade que conferem aos interesses 
dos outros (Coria, 2005). Isto faz delas, por exemplo, ‘cuidadoras em série’ (serial careers), 
outorgando-lhes responsabilidades ao longo do ciclo de vida que pesam realmente na gestão do seu 
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tempo e lhes roubam margem de manobra em termos da liberdade individual para gerirem as suas 
vidas. 

No que concerne aos rapazes, o seu universo visual, material, lúdico e comportamental continua a 
pautar-se pela incorporação da necessidade de rejeição da feminilidade (Carrito, 2014) e pela 
afirmação individual face ao outro, expressa no domínio das situações, dos objetos e das pessoas, o 
que traz consigo a construção de uma identidade, individual e coletiva auto centrada (Silva e Araújo, 
2007) e muito orientada por valores hegemónicos de masculinidade. A rivalidade individual pauta a 
construção da identidade dos rapazes, bem como o relacionamento com os outros numa base 
supostamente não afetiva mas sim de afirmação de perícia e de controlo. Este é o principal obstáculo 
subjetivo à aceitação do diferente e à disponibilidade face ao outro. O poder da masculinidade 
dominante fá-los acreditar serem mais capazes do que elas de assumir riscos e de testar limites, 
muitas vezes trágicos para a sua vida, bastando para isso comparar as cifras relativas aos acidentes 
de viação em idades jovens.  

É um facto que a “área da educação tem assumido um papel cada vez mais central nas 
orientações internacionais relativas à promoção da igualdade entre mulheres e homens” (Pinto, 2010, 
p. 8), pelo que os sistemas educativos têm sido em grande parte responsáveis por uma maior 
igualdade entre jovens e adolescentes de ambos os sexos. Rapazes e raparigas acedem, usufruem e 
beneficiam dos mesmos recursos disponibilizados pela escola, mas tal não significa que exista uma 
verdadeira coeducação. Uma análise atenta das relações interpessoais permite constatar uma maior 
apropriação da normatividade masculina por parte das raparigas do que a incorporação dos traços 
mais valorizados da feminidade por parte dos rapazes. Na verdade, “ainda nos nossos dias, parece 
ser especialmente difícil à masculinidade integrar áreas socialmente conotadas com a feminilidade. A 
necessidade de se comportarem em linha com o que é recompensado e avaliado positivamente no 
grupo de pares leva muitos jovens a não arriscarem qualquer divergência relativamente ao que é 
expectável” (Carrito, 2014, p. 279).  

Pelo exposto, importa assegurar que, no processo de questionamento dos estereótipos de género, 
no quadro de um sistema educativo efetivamente coeducativo (Pinto e Henriques, 1999), seja dada a 
mesma importância aos traços positivos considerados femininos e aos traços positivos considerados 
masculinos. Deverá ainda evitar-se que, inadvertidamente e talvez, em parte, devido ao défice, mais 
evidente, dos direitos das raparigas, se desenvolvam novos mecanismos de desvalorização e 
anulação do que temos entendido como próprio da feminidade e das raparigas, levando estas a aderir 
e a adotar as normas comportamentais masculinas, sem que haja a mesma evolução na incorporação 
das normas comportamentais femininas por parte dos rapazes. 

2. O papel crucial da educação no combate às estereotipias de género 

Sabemos que os mecanismos de reprodução dos estereótipos sexistas no sistema educativo se 
situam, fundamentalmente, a cinco níveis, fortemente imbricados: o do currículo, incluindo os 
conteúdos programáticos, e do conhecimento; o da formação de docentes e de outros grupos 
profissionais; o das práticas pedagógicas individuais e coletivas, incluindo a implementação de 
projetos educativos e os materiais pedagógicos, como é caso dos manuais escolares e dos recursos 
digitais; o da cultura organizacional, incluindo a comunicação e a organização dos espaços; o da 
relação com a comunidade educativa, incluindo as famílias, as autarquias e as organizações da 
sociedade civil. 
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As práticas pedagógicas e os materiais educativos têm sido os mecanismos privilegiados de 
intervenção no sistema educativo visando combater os estereótipos de género. O Projecto dos 
Guiões de Educação Género e Cidadania, com a chancela da Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género (CIG), é um excelente exemplo dessa intervenção e os recursos pedagógicos, 
produzidos e publicados em suporte papel e em suporte digital, encontram-se disponíveis em texto 
integral, para utilização em contextos educativos formais, podendo ser igualmente aplicados em 
contextos não formais. 

A preparação destes Guiões envolveu a participação de especialistas de instituições de ensino 
superior e de outras entidades, a organização de oficinas de formação com docentes e a consulta de 
peritos/as em áreas tão distintas, como a saúde, o corpo, as TIC, o desporto ou a liderança (Vieira, 
2013). Os quatro Guiões já publicados destinam-se, respetivamente, à educação pré-escolar 
(Cardona et al., 2010)2 e cada um dos ciclos do ensino básico (1º ciclo: Cardona et al., 20113; 2º ciclo: 
Pomar et al., 20124; 3º ciclo: Pinto et al., 2010)5. Neste momento, encontra-se em processo de 
elaboração o Guião destinado ao ensino secundário, o qual foi previsto na medida 14 a) do V Plano 
Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e não Discriminação (2014-2017)6. Os Guiões 
destinados à educação pré-escolar e ao 3º ciclo do ensino básico foram traduzidos para língua 
inglesa, de forma a facilitar a sua utilização por países não lusófonos e a divulgar ‘boas práticas’ no 
domínio da transversalização da dimensão da igualdade de género no sistema educativo, 
nomeadamente através da produção de recursos pedagógicos e da respetiva implementação, 
integrada e integradora, no currículo em ação (Pinto et al., 2010). Estes dois Guiões encontram-se 
disponíveis, em texto integral, apenas em formato digital7 e foram já considerados pela Comunidade 
Europeia, num Seminário realizado em Lisboa em 20128, como exemplo de bons materiais 
transferíveis entre países. 

Sendo a vertente pedagógica incontornável e, com ela, o repensar as interações, as formas de 
relacionamento e os comportamentos que têm lugar nos diferentes espaços da escola, formais e não 
formais, e tendo em conta o peso crescente de diversos contextos informais de socialização (de que 
são exemplo os novos espaços virtuais, como é caso das redes sociais), torna-se necessário centrar 
a intervenção no sistema educativo naquilo que ele tem de insubstituível: a construção do 
conhecimento (Nunes, 20149).  

A permanência e resistência dos estereótipos de género não se explicam apenas pelo seu peso 
simbólico, o seu cariz socialmente dominante e a sua forte cristalização. Explicam-se igualmente pela 
sua relação com outros estereótipos sociais veiculados através do conhecimento que se ensina e se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 Disponível em: http://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/guia-de-educacao-genero-e-cidadania-pre-escolar/ 
3 Disponível em: http://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2013/12/guiao_educa_1ciclo.pdf 
4 Disponível em: http://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2013/12/guiao_educa_2ciclo.pdf 
5 Disponível em: http://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/guia-de-educacao-genero-e-cidadania-3o-ciclo/ 
6 Disponível em: http://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2014/01/V_PL_IGUALD_GENERO.pdf 
7 O Guião destinado ao ensino pré-escolar encontra-se disponível em: 

http://www.cig.gov.pt/pdf/2014/Education_Guide_Pre_school.pdf;  
O Guião para o 3º ciclo do ensino básico encontra-se disponível em: 
http://www.cig.gov.pt/pdf/2014/Education_Guide_3rd_Cicle.pdf 

8 Disponível em: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/exchange_of_good_practice_pt/pt_discussion_paper_pt_2012_en.pdf  

9 Disponível em: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/05conferences/2014NFPHelsinki/Speeches/Speech 
20Teresa%20Alvarez%20Final.pdf 
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aprende no sistema educativo (Pinto, 2010) e que é veiculado pelos próprios manuais pedagógicos 
(Nunes, 2007). Esta relação é, por sua vez, um mecanismo de reforço dos estereótipos de género 
mesmo quando estes não estão aparentemente em causa. Determinadas conceções socialmente 
dominantes sobre liderança, família, cuidado, tecnologia, trabalho, entre muitas outras, estão 
intimamente ligadas aos estereótipos sobre o masculino e o feminino, sobre a masculinidade e a 
feminidade e sobre o que se espera de homens e de mulheres. E o problema não reside apenas na 
diferenciação aparente, entre homens e mulheres, que tais concepções acarretam, mas também na 
consequente hierarquização e subalternização de atributos e papéis, uns em relação a outros, em vez 
de se promover a verdadeira valorização da sua diversidade no enriquecimento da convivência 
mútua.  

Se o conhecimento sobre o mundo e a humanidade for integrador e igualmente valorizador de 
homens e de mulheres, dos seus saberes e dos seus afazeres, dos traços de personalidade e das 
condições de vida de uns e de outras, bem como do modo como se constroem e se reconstroem as 
relações entre os sexos e no interior de cada um deles, esse conhecimento torna-se mais 
abrangente, mais próximo da realidade e mais integrador da diversidade de modelos de pessoas 
(homens e mulheres). Esta é uma condição essencial para que tanto raparigas como rapazes se 
revejam nas inúmeras possibilidades de vida futura e incorporem o mesmo direito à escolha do seu 
percurso escolar, da sua profissão e do seu projeto de vida. 

Importa pois assegurar que o currículo, os programas disciplinares e os materiais pedagógicos 
(em especial os manuais escolares) integrem o conhecimento científico produzido no quadro dos 
Estudos sobre as Mulheres e dos Estudos de Género, para que a formação das gerações futuras não 
continue eivada de ausências penalizadoras da formação de cidadãos e de cidadãs críticos/as e 
possuidores/as do conhecimento enquanto instrumento para a vida. Já em 2008, numa publicação da 
UNESCO, podia ler-se esta recomendação: “a maior parte dos manuais ignora largamente, leia-se 
totalmente, as alterações ocorridas na situação das mulheres nestes últimos decénios” (p. 94). O 
mesmo se poderá dizer em relação a algumas mudanças ocorridas na vida dos homens, pelo que 
urge conceber recursos pedagógicos – para diferentes áreas do saber – que traduzam de forma 
correta as situações de vida das pessoas, ilustrando as mesmas com indicadores desagregados por 
sexo e recorrendo a exemplos positivos, da atuação de uns e de outras, e à apresentação de boas 
práticas que os envolvam a eles e a elas tanto no domínio privado, da domesticidade, como no 
espaço profissional e público.   

No mesmo sentido, a cultura organizacional e o funcionamento da escola (como é o caso da 
comunicação) e as parcerias entre a escola e a comunidade (em especial com as famílias) podem 
assumir um papel potenciador do processo de ensino/aprendizagem e da construção do 
conhecimento, congregador de uma visão do mundo alicerçada numa atitude crítica face aos 
estereótipos sexistas e à ‘normalização’ da desigualdade entre mulheres e homens. 

Os estereótipos sexistas parecem hoje estar presentes numa maior diversidade de meios e de 
contextos de socialização, assumem formas mais sofisticadas e dissimuladas e têm, frequentemente, 
efeitos mais penalizadores sobre quem os infringe e os põe em causa. Um dos desafios da escola é, 
então, o de saber coexistir e dialogar com estes outros ‘espaços’ preparando crianças e jovens para 
que saibam lidar com eles com “responsabilidade social e autonomia crítica e para o exercício da 
cidadania na sociedade contemporânea” (Matos et al., 2013, p. 16). Isto exige um esforço concertado 
das diferentes instâncias socializadoras, incluindo os próprios órgãos de comunicação social.  
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Conclusão 

A coincidência entre o que se considera socialmente desejável para qualquer ser humano e muitos 
dos traços atribuídos à masculinidade explica que a humanidade continue a ser pensada, nomeada e 
organizada a partir de uma conceção masculina de indivíduo e de cidadão (Scott, 2006), isto é, que o 
modo como nos pensamos, nos organizamos e vivemos continue a ser predominantemente 
androcêntrica. Por essa razão, a questão central dos estereótipos de género é a sua assimetria 
valorativa. 

A tendência para a cristalização do conteúdo dos estereótipos de género cria frequentemente uma 
contradição entre o que eles veiculam sobre a masculinidade dominante e a feminilidade dominante e 
sobre as expectativas sociais relativas a mulheres e a homens, por um lado, e as mudanças que ao 
longo do tempo vão ocorrendo no modo como são e vivem homens e mulheres e como se 
(re)constroem as relações sociais e interpessoais. 

Na linha do que foi proposto, o Conselho da Europa considerou, na Estratégia para a Igualdade de 
Género (2014-2017), a educação como uma das áreas de intervenção prioritária, integrando-a no 
“Objetivo estratégico nº 1: Combater os estereótipos de género e o sexismo” e reiterando, 
simultaneamente, o imperativo de dar cumprimento à Recomendação de 2007, sobre a integração da 
perspetiva da igualdade de género na educação (Conselho da Europa, 2007). 

Para tornar evidente que a promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e o 
combate às estereotipias sociais de género não são assuntos que interessam apenas às pessoas do 
sexo feminino, porque tendem a ser elas os principais alvos das diferentes formas de discriminação, a 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 2010, fez um apelo aos países, para que concebessem 
e implementassem programas, incluindo educativos e de sensibilização, que promovessem o 
envolvimento ativo de homens e de rapazes na eliminação dos estereótipos de género, assim como 
que estimulassem neles o desenvolvimento de relações baseadas no respeito para com as raparigas 
e mulheres; que encorajassem os homens e os rapazes a tornarem-se agentes de mudança na 
promoção e proteção dos direitos humanos das mulheres e das raparigas e na partilha equilibrada de 
responsabilidades entre homens e mulheres, ao longo do ciclo de vida; e que combatessem em 
ambos os sexos atitudes estereotipadas relativas às responsabilidades de homens e de mulheres 
quer no seio da família, quer na sociedade em geral. 

Quer se considere o nível micro de análise, no qual se incluem as relações e os modelos 
familiares, quer se apele a um nível mais macro, que inclui a escola enquanto instituição integrante do 
sistema social, ou ainda o domínio político ou o próprio Estado, o esforço de trabalho no combate às 
estereotipias de género (e a todas as outras formas de discriminação que penalizam a vida das 
pessoas) implica concertação de estratégias e uma atuação sistemática que possibilite mudanças 
efetivas, ‘empoderadoras’ (empowerment) de mulheres e homens e, por isso, irreversíveis. 
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Résumé 

Sous la pression des mouvements féministes, les gouvernements français successifs ont mis en 
place des politiques publiques concernant les femmes, mais sans y intégrer la dimension des rapports 
sociaux de sexe. L’émergence des études de genre et l’élection de Mr François Hollande en 2012 ont 
permis une réorientation des politiques publiques. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre au 
cœur des politiques publiques et notamment au cœur de l’Education,le genre et l’égalité entre les 
femmes et les hommes. L’opposition politique s’est  alors emparée de la confusion sémiologique entre 
genre, sexe, sexualité, égalité, identité, nature et culture, pour mobiliser. Des centaines de milliers de 
personnes ont manifesté leur  opposition à l’enseignement de la   « théorie du genre ». L’acceptation 
d’une libéralisation des mœurs et des sexualités actée par la loi sur  le mariage homosexuel votée en 
mai 2013, s’accompagnerait-elle d’un refus d’une éducation à l’égalité dans les rapports entre les filles 
et les garçons? Le genre peut-il effacer le sexe? L’analyse des polemiques autour des différents 
aspects de l’éducation à la sexualité montrera que les divergences dans la société française sont bien 
plus complexes que le clivage gauche-droite. Elle révèlera aussi des désaccords entre les 
mouvements LGBTQ et féministes. 

Mots clefs: genre; sexe; éducation à la sexualité; égalité; stéréotypes de genre. 

Resumo  

Sob pressão dos movimentos feministas, os sucessivos governos franceses implementaram  
políticas públicas relativamente às mulheres, mas sem nelas integrar a dimensão das relações sociais 
de género. A emergência dos estudos de género e a eleição de François Hollande, em 2012, 
permitiram uma reorientação das políticas públicas. O governo afirma a sua vontade  de colocar o 
género e a igualdade entre mulheres e homens no coração das políticas públicas, especialmente no 
coração da educação. A oposição política tem-se, assim, suportado na confusão semiológica entre 
género, sexo, sexualidade, igualdade, identidade, natureza e cultura, para mobilizar.  Centenas de 
milhares de pessoas manifestaram a sua oposição ao ensino da "teoria de género".  A aceitação de 
uma liberalização dos costumes e da sexualidade, registada pela lei sobre o casamento 
homossexual, aprovada em maio de 2013, será acompanhada da recusa de uma educação  para a 
igualdade nas relações entre raparigas e rapazes? O género pode apagar o sexo? A análise das 
polémicas em torno dos diferentes aspetos da educação  em sexualidade,  mostrará que as 
divergências  na sociedade francesa são bem mais complexas que a clivagem esquerda-direita. 
Revelará, também,  desacordos entre os movimentos LGBTQ e feministas. 

Palavras-Chave: género; sexo; educação em sexualidade; igualdade; estereótipos de género. 

 

Introduction 

Depuis les années 70, sous la pression des mouvements de libération des femmes, des politiques 
publiques en faveur des droits des femmes sont mises en œuvre: accès à la contraception et à 
l’avortement, éducation à la sexualité, loi sur l’égalité professionnelle, loi sur la parité politique, loi 
contre les violences faites aux femmes et dans le couple.  
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Sur le plan de l’éducation à la sexualité, l’épidémie de SIDA a changé la donne. L’éducation à la 
sexualité ne pouvait plus se cantonner à la connaissance de la reproduction et l’évitement des 
grossesses des mineures: l’Etat a dû faire face à la fois à une question de santé publique 
supplémentaire, et à la demande des mouvements LGBT de reconnaissance de l’homosexualité et de 
lutte contre les discriminations. 

La lutte contre le SIDA a favorisé l’essordes mouvements gays et LGBT. Paradoxalement, elle a 
invisibilisé les lesbiennes et  leurs problématiques de femmes. La question du genre et la 
déconstruction des genres ont fini par occulter, voire nierles problématiques  relatives au sexe féminin. 
La sexualité a prévalu sur la question des rapports sociaux de sexe  et  la domination masculine, 
thématiques portées par les mouvements féministes. Les mouvements LGBT et Queer ont mis sur le 
devant de la scène la question des sexualités. Le genre, entendu comme neutralité a peu à peu effacé 
le sexe. L’égalité des couples (homos ou hétéros) par le mariage  a prévalu sur l’égalité des individus 
à l’intérieur du couple et leur émancipation. 

Arrivée au pouvoir en juin 2012, la gauche, liée aux mouvements féministes et LGBT, déclare 
vouloir mettre le genre et l’égalité entre les femmes et les hommes au cœur des politiques publiques. 
Elle annonce son objectif de transformer les rapports sociaux de sexe, et de réduire les inégalités de 
genre défavorables aux femmes. L’un des outils de cette transformation résidera dans l’éducation et 
les programmes scolaires. Mais les résistances sont fortes et la question du genre est 
instrumentalisée pour mettre  le gouvernement en difficulté. Elle est depuis des mois au cœur des 
débats politiques qui agitent la société française. La récente nomination de Mme Najat Vallaud-
Belkacem, ex Ministre des droits des Femmes, au poste de Ministre de l’Educationa été perçue 
comme une provocation par les «anti-genre». 

Le genre dans tous ses états 

Il y a deux décennies, le milieu universitaire français a acté un changement d’orientation et 
transformé les «études féministes» en «études de genre». Mais, confiné à l’intérieur des universités 
ou dans les mouvements féministes et LGBT, le «genre» n’est descendu dans l’arène publique qu’en 
2013. La société française a brusquement découvert le genre, lorsque Mme Vallaud-Belkacem 
ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement,  a déclaré vouloir mettre le genre et 
l’égalité au cœur des politiques publiques donc de l’éducation. Mais si la société s’est emparée du 
débat autour du genre, les polémiques ont révélé la confusion et les contradictions entre identité, 
genre, genres, identité de genre, égalité, sexe, sexualité, sexualités, libération, émancipation. Et la 
confusion lexicale a été  d’autant plus signifiante que le débat a été politiquement instrumentalisé. 
Pour pouvoir appréhender cette confusion, il nous faut revenir sur l’évolution des luttes féministes et 
LGBT de ces dernières décennies.  

Du côté des femmes 

En un siècle, La France est passée du contrôle des naissances pour éviter les avortements, au 
droit à la contraception et à l’avortement. L’idée de la dissociation entre procréation et sexualité a fait 
son chemin. Côté féministe on proclame à l’instar de Simone de Beauvoir que contraception et 
avortement, sont des conditions de l’émancipation des femmes.  
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Les années 80 verront se mettre en place des politiques publiques de lutte contre les 
discriminations, dans un élan vers l’égalité. Ce fut le temps de la recherche de l’identique, mais aussi 
le temps du juridique, avec notamment la loi pour l’égalité professionnelle puis sur la parité politique. 
L’égalité avait supplanté l’émancipation. 

Quant aux politiques publiques favorisant l’accès à la contraception et à l’avortement elles 
resteront justifiées par la nécessité de faire diminuer le nombre d’avortements, notamment chez les 
mineures. Mais en janvier 2014, après avoir mis en place le remboursement à 100% de l’avortement, 
la ministre des droits des femmes prône un changement de regard sur l’avortement. A sa demande, 
l’Assemblée Nationale amende le texte réglementant l’avortement: la notion «de situation de 
détressede la femme» nécessaire pour demander une IVG est remplacée par «femme qui ne veut pas 
poursuivre une grossesse». Immédiatement, les député-es du parti chrétien-démocrate demandent le 
déremboursement de l’IVG pour s’opposer à une« banalisation de l’IVG», l’extrême droite parlant 
«d’ avortement de confort». Mais au même moment le succès des mobilisations organisées par les 
féministes françaises, en solidarité avec les femmes espagnoles dont le droit à l’avortement était  
remis en cause, couvrira le bruit des anti-avortements. Preuve que la question du sexe biologique 
reste prégnante dans les mouvements féministes et reste «à côté du genre».  

Du côté des mouvements LGBT 

Le mouvement d’émancipation homosexuelle des années 70, le FHAR - Front Homosexuel 
d’Action Révolutionnaire, qui regroupait gays et lesbiennes, est en partie issu du Mouvement de 
Libération des Femmes qui se voulait non mixte: libre disposition des corps, remise en cause du 
modèle universel masculin, remise en cause de la norme, du mariage et de la famille patriarcale, 
libération sexuelle. On y analyse les liens entre sexualité, politique et économie. Mais très vite, les 
lesbiennes sortiront du FHAR: le conflit a notamment porté sur la finalité dela déconstruction des rôles 
sociaux, et sur l’occultation des questions féministes. 

L’épidémie du SIDA marquera un tournant dans l’histoire de l’homosexualité qui verra l’essor des 
mouvements LGBT. Les lesbiennes moins touchées par l’épidémie seront invisibilisées au profit d’une 
visibilité gay. A cette époque des luttes axées sur le juridique, le mouvement gay se structure pour 
lutter contre les discriminations, obtenir des droits pour les homosexuels et la reconnaissance de 
l’égalité des sexualités. Queers, Bi, Trans, et pro prostitutionnels y trouveront un espace politique. 

L’essor des mouvements gays a été accompagné par des financements publics. L’Agence 
Française de Lutte contre le SIDA, créée en 1991, va financer les associations de prévention comme 
Aides ou Act Up, mais aussi d’autres associations comme la Gay Pride. Les gays s’affirment peu à 
peu comme force communautaire avec des pratiques de lobbying dans les partis politiques. Ils mettent 
en avant l’articulation entre identité de sexe/identité de genre, et une priorité: l’égalité des droits pour 
le couple. L’homosexualité masculine, devenue générique, occultera la dissymétrie entre les sexes et 
les revendications des lesbiennes.  

Malgré les divergences, et face aux mouvements d’opposition au mariage homosexuel, les voix 
contre le mariage en tant qu’institution patriarcale non émancipatrice se taisent. Les féministes 
accompagneront la revendication du droit au mariage homosexuel et du droit à fonder une famille. 
Mais les conflits entre mouvements LGBT et féministes vont croissant. En 2014, la marraine de la 
Marche des fiertés sera une top modèle d’un magazine sexiste. Les débats autour de la prostitution et 
de la gestation pour autrui (mères porteuses), interdites en France,  vont mettre en exergue les 
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divergences. Les associations féministes et lesbiennes  se déclarent majoritairement contre la 
gestation pour autrui et sont abolitionnistes, les associations LGBT soutiennent la gestation pour 
autrui et la règlementation de la prostitution.  

Education à la sexualité et Education nationale 

L’éducation à la sexualité, encouragée par les recommandations du Parlement Européen, et actée 
par plusieurs circulaires du Ministère de l’Education Nationale et de la Santé, se heurte à l’hostilité 
d’une partie de la société sous influence de l’Eglise, aux activistes d’extrême droite mais aussi à 
l’inertie des personnels de l’Education Nationale. Nous suivrons l’évolution des programmes scolaires 
en les replaçant dans le contexte politico-sociétal. 

L’éducation à la sexualité a été longtemps considérée comme le domaine réservé de la famille. 
Ellea fait son entrée dans les programmes scolaires en 1973. D’abord intégrée aux cours de biologie 
elle concernait le fonctionnement du corps humain et la procréation. 

Mais au fil des années l’éducation à la sexualité a recouvert des aspects très différents, parfois 
tabous. Et de fait, elle a les plus grandes difficultés  à passer des textes à la réalité.  

Avec la reconnaissance du droit à la contraception et à l’avortement et de son corollaire la 
dissociation sexualité/procréation, avec l’expansion de l’épidémie de SIDA, l’éducation à la sexualité 
est devenue une question de santé publique en France et en Europe. L’Union Européenne encourage 
régulièrement les Etats membres à garantir un accès à l’éducation en matière de santé sexuelle et  
reproductive, et à lutter contre l’homophobie. Cependant, l’Education Nationale, soumise aux 
pressions politiques, a toutes les peines du monde à passer de l’enseignement de la réalité biologique 
et du sexe,  à la question du genre et de la sexualité. 

En 2001, une circulaire du ministère de l’éducation intègre 3 séances par an d’éducation et 
d’information à la sexualité, pour les élèves de 7 à 18 ans. Les collèges et les lycées peuvent faire 
appel à des associations agréées par l’Education Nationale. Mais cette circulaire est encore 
aujourd’hui peu appliquée, faute de volonté des directions des établissements scolaires et faute de 
sensibilisation et de formation spécifique des professeur-es.  

En 2003 le champ d’intervention est élargi: l’éducation et l’information à la sexualité correspondent 
à une démarche éducative qui va bien au-delà des questions de santé publique. Les problématiques 
concernant les relations entre les garçons et les filles  sont intégrées: violences sexuelles,  
pornographie, lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes. Les  dimensions psychologique, 
affective, sociale, culturelle et éthique sont actées. Pourtant, dans la réalité,  la sexualité est encore 
souvent présentée par ses aspects négatifs et ses risques, en oubliant construction de soi et plaisir, et 
égalité entre les sexes et entre les sexualités. Quant aux manuels scolaires, ils continuent à 
reproduire les stéréotypes de genre, comme le garçon plus intéressé par le sexe, les filles sérieuses 
ou pas sérieuses. 

C’est en 2010 que la notion de genre apparaît dans les manuels scolaires avec l’idée que l’identité 
sexuelle s’explique, et par le sexe biologique, et par le contexte socio-culturel. Aussitôt 80 député-es 
demanderont le retrait de ces manuels scolaires. De même, le court-métrage d’animation «Le Baiser 
de la lune» à destination des élèves de 10 et 11 ans se heurtera aux protestations d’associations 
homophobes: il aborde  la diversité des relations amoureuses entre deux poissons mâles, et entre la 
lune et le soleil. En 2013, mêmes polémiques autour du film «Tom Boy» qui met en scène une petite 



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

23	  
	  

fille qui se fait passer pour un garçon. Des manifestations accuseront ce film de «pousser les enfants 
à changer de sexe». Mais Tom Boy sera diffusé sur une chaîne publique. 

Indéniablement, la déconstruction des stéréotypes de genre, l’identité de genre et la diversité des 
sexualités, l’égalité filles/garçons, se heurtent à un activisme et une opposition très forte de la part de 
l’Eglise catholique mais aussi d’une partie de l’opposition gouvernementale.  

En quarante ans, l’éducation à la sexualité dans les programmes scolaires a étendu ses champs 
de compétence. Elle recouvre aujourd’hui, l’aspect biologique et la santé reproductive, inclut 
l’émotionnel, les relations filles/garçons, l’égalité des sexualités et la déconstruction des stéréotypes 
de genre. Pour autant, la réalité des heures consacrées à l’éducation à la sexualité est encore très 
aléatoire.  

Pro-genre et anti-genre 

Il serait inopérant de décrypter la bataille qui se joue en France autour du genre, sans la replacer 
dans le contexte de la vie politique française et européenne.  

Du point de vue du contexte européen, la récente victoire des femmes espagnoles qui a contraint 
le gouvernement conservateur à retirer son projet de loi restreignant le droit à l’avortement va 
renforcer la démarche du gouvernement Hollande. Le succès en France des manifestations de 
solidarité organisées par les féministes françaises avec leurs homologues espagnoles renforce le 
poids des «pro-choix». Cette victoire est intervenue alors que le gouvernement Hollande était en 
difficulté sur la question du genre dans l’éducation nationale.  

Dès son arrivée au pouvoir en juin 2012, le gouvernement  de François Hollande installe un 
Ministère des Droits des Femmes avec à sa tête une ministre qui fait rentrer dans son cabinet des 
féministes et des personnalités du mouvement LGBT. Ainsi, des politiques publiques sous-tendues 
par les réflexions autour du genre vont voir le jour. La première mesure législative importante du 
gouvernement sera la loi sur le harcèlement sexuel au travail.  

Concernant l’éducation, le nouveau gouvernement s’attache à mettre en place  des programes 
d’éducation à l’égalité filles/garçons et de lutte contre l’homophobie à l’école. Des conventions 
passées entre le ministère des droits des femmes et le ministère de l’éducation permettent 
d’expérimenter dans 600 écoles maternelles et primaires, pendant l’année scolaire 2013-2014,  des 
nouveaux programmes d’éducation à la sexualité. Sont au cœur de ces programmes intitulés «les 
ABCD de l’égalité» et destinés aux enfants de 5 à 11 ans, la déconstruction des stéréotypes de genre, 
et l’égalité entre les filles et les garçons. Dans la pratique, ces programmes consistaient 
principalement en des séries d’exercices et d’activités destinées à interroger sur les rôles masculin et 
féminin: pourquoi les filles jouent à la poupée et les garçons au ballon? … 

Ces programmes de déconstruction des stéréotypes de genre répondent à un triple objectif:  

-‐ Autoriser filles et garçons à ne pas se conformer aux représentations collectives normées en ne 
les assignant pas à des places et fonctions sociales attendues. 

-‐ Arriver à une mixité des filières professionnelles. 
-‐ Arriver à l’égalité» filles/garçons.  

Un programme certes ambitieux, mais qui semble réduire l’égalité entre les filles et les garçons à 
une identification à des rôles sociaux, occultant ainsi le poids des rapports sociaux de sexe.   
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Face aux «ABCD de l’égalité», l’opposition gouvernementale soutenue par l’Eglise s’est à nouveau 
mobilisée dans la rue et au Parlement pour combattre «la théorie du genre». Des rumeurs courent sur 
le net: apprentissage à la masturbation, demande de changement de sexe. Les manifestations de rue 
ont pour slogan: «touche pas à mes stéréotypes de genre». Les études de genre sont dénaturées et 
stigmatisées. Le débat sur l’égalité s’est transformé en débat sur les différences biologiques sexuées 
entre garçons et filles, et sur le rôle de la famille résumé dans ce slogan «un papa, une maman» 
scandé régulièrement par des dizaines de milliers de personnes. Face à cette opposition, le 
gouvernement a choisi de retirer les «ABCD de l’égalité». Mais Mme Najat Vallaud Belkacem 
récemment nommée au ministère de l’éducation, vient de réaffirmer sa volonté d’égalité entre les filles 
et les garçons. Un nouveau matériel sera bientôt mis à disposition des professeurs, ainsi que des 
formations prévues dans les formations des enseignant-es. La bataille du genre et de l’égalité n’est 
pas terminée.  

Conclusion 

Si les «études de genre» ont pris le dessus sur les «études féministes», les contradictions entre 
genre et sexe n’ont pas été résolues. Cependant, la réorganisation des savoirs autour du concept de 
genre a nourrit le politique voire les politiques publiques. Et la volonté affirmée du gouvernement de 
lier déconstruction des stéréotypes de genre et égalité des sexes a révélé un choix: celui d’intégrer le 
genre sans cacher le sexe. Mais c’était sans compter sur l’instrumentalisation politique du débat par 
l’opposition gouvernementale soutenue par l’Eglise catholique. Les centaines de milliers de personnes 
qui sont descendues dans la rue ont finalement montré que la société française est ultra sensible à 
toute politique questionnant le genre et l’égalité.  
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Resumo 

A educação brasileira e seus agentes, professores/as e alunos/as são, oficialmente, 
convocados/as ao diálogo sobre gênero e orientação sexual por meio de documentos curriculares 
produzidos no pós Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996). Com a formulação 
da LDBEN, programas e ações são desencadeadas nos anos 2000 (nos governos Lula e Dilma 
Rousseff), dentre eles: a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão; o Programa Brasil Sem Homofobia; e programas referentes a política do livro, de formação 
inicial de professores e a política intersetorial da Saúde e da Educação. O trabalho apresenta um 
panorama da abordagem do tema sexualidade e gênero na educação brasileira e dados de três 
pesquisas. Estas realizaram analises de: livros didáticos de Biologia aprovados pelo Programa 
Nacional do Livro Didático/2012; discursos de sexualidade de bolsistas do Programa de Bolsas de 
Iniciação a Docência - subprojeto Biologia - da Universidade Federal de Uberlândia; e análise das 
cadernetas de saúde do/a adolescente, vinculadas ao Programa Saúde na Escola, distribuídas em 
escolas municipais da rede pública de ensino fundamental em Uberlândia-MG. A perspectiva teórica 
apoia-se no campo da Educação para a Sexualidade e dos estudos de gênero numa perspectiva pós-
estruturalista e em discussões realizadas no Grupo de Pesquisa Gênero, Corpo, Sexualidade e 
Educação. 

Palavras-chave: sexualidade;  gênero;  políticas de educação no Brasil. 

Abstract  

Brazilian education discusses, officially, the theme of sexual orientation and gender in curricular 
documents produced in the post Law of Directives and Bases of National Education (LDBEN/ 1996). 
With the formulation of LDBEN, programs and actions were triggered in the 2000s (in Lula and Dilma 
Rousseff governments), among them: the creation of the Department of Continuing Education, 
Literacy, Diversity and Inclusion; the Brazil Without Homophobia Program; and policies related to the 
book of teacher’s initial education and Health and Education inter-sectorial policy. The paper presents 
an overview of the approach to the sexuality and gender topic in Brazilian education and data from 
three surveys. Those analyzed: Biology textbooks approved by the National Textbook Program/2012; 
sexuality speeches from students with a scholarship from the Scholarship Program of Teaching 
Initiation – Biology subproject – from the Federal University of Uberlândia; and analysis of the 
teenager’s health cards, linked to the School Health Program, distributed in local public schools for 
elementary education in Uberlândia-MG. The theoretical perspective is based in the field of Education 
for Sexuality and gender studies with a post-structuralism perspective and in discussions realized at 
the Research Group on Gender, Body, Sexuality and Education. 

Keywords: sexuality; gender; brazilian education policies. 

	  

	  

	  



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

27	  
	  

Premissas 

As premissas que apontamos para pensar e apesentar os corpos, as sexualidades e o gênero, no 
contexto de políticas de educação no Brasil, são: 1- que o modelo de pensamento binário organiza a 
produção da ciência hegemônica pauta-se no discurso que separa corpo e mente; 2- a escola é lugar 
e espaço privilegiado para disseminação do discurso que afasta corpo e mente na sociedade 
capitalista/moderna; 3-  o desdobramento para a educação escolar, do afastamento corpo e mente, 
desejo, prazer, erotismo é materializado pelo mecanismo de docilização dos corpos e exercício de 
apagamento das paixões, do erotismo, das diferenças e diversidades sexuais e de gênero no espaço 
escolar; e, 4- O Estado, por meio da educação escolar, também opera sobre o corpo, as sexualidades 
e o gênero.  

Nesse sentido, a educação escolar tem participado de processos que visam a manutenção e a 
naturalização de processos hierárquicos entre os grupos nas relações sociais, portanto, na 
manutenção de relações de poder desiguais. 

O que defendemos é o fato de que a escola sempre foi lugar de mobilização do Eros, erotismo, 
desejo e prazer e o Estado atua sobre os corpos, as sexualidades e o gênero por meio de políticas de 
formação, políticas curriculares, programas e ações diversas, tais como a produção e avaliação de 
materiais didáticos e paradidáticos, produções midiáticas, formulação de processos educativos. Tais 
defesas se assentam tanto na acepção de ser a escola espaço privilegiado para controle e 
disciplinamento dos corpos, sexualidades e gênero, quanto na acepção de ser esta instituição espaço 
de encontro dos sujeitos humanos, portanto, numa ou noutra acepção, a escola lida com os corpos e 
suas expressões e experimentações.  

O Estado, por sua vez, opera sobre os corpos desencadeando o que Foucault (1988) assinala 
como biopolítica. Para o filósofo, a partir do século XVIII, o Estado passa a desenvolver um novo tipo 
de controle das populações, impondo novas formas de vida quando passa a normatizar e regular a 
alimentação, a organização das cidades e a natalidade, por exemplo; formula, implementa e aplica 
políticas que atuam, ao mesmo tempo, sobre o corpo do indivíduo e da população. Argumenta 
Foucault: “Os mecanismos do poder voltam-se para o corpo, para a vida, para o que faz proliferar, 
para aquilo que reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar, ou sua aptidão a ser 
utilizada” (p.194). 

Tais politicas iniciadas no século XIX atravessam o século XX e são incorporadas pela escola. No 
Brasil ocorreu a formulação e a implementação, por exemplo, de políticas do livro na escola e 
alimentação escolar. Este último colado a discursos do atendimento dos milhares de crianças e 
adolescentes que não têm acesso a alimentação em casa e descolada de análises que apontam para 
o modo de atuação e intervenção do estado no controle e, como diria Maria Rita de Assis César 
(2009), no governamento dos corpos e na instalação de uma “pedagogia do fitness”. A esse respeito, 
a autora, pautada nas noções foucaultianas de biopolítica e governamento, assevera: 
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[...]	  o	  novo	  sujeito	  econômico,	  ativo	  deverá	  produzir-‐se	  a	  si	  mesmo	  por	  meio	  das	  novas	  
tecnologias	  informacionais,	  nutricionais,	  educativas	  e	  físicas,	  as	  quais	  deverão	  
incorporar	  as	  suas	  capacidades	  corporais	  e	  cognitivas	  no	  sentido	  de	  torná-‐lo	  um	  
empreendedor	  de	  si	  mesmo.	  Esse	  novo	  sujeito	  será,	  dentre	  outros	  fatores,	  o	  resultado	  
de	  investimentos	  educacionais	  na	  infância	  e	  na	  juventude,	  garantidos	  tanto	  por	  meio	  
de	  intervenções	  estatais,	  visando	  ao	  governo	  da	  saúde	  e	  do	  corpo	  a	  partir	  da	  escola,	  
quanto	  por	  meio	  das	  próprias	  respostas	  dos	  sujeitos	  aos	  estímulos	  e	  às	  demandas	  do	  
mercado	  de	  concorrência	  (César,	  2009,	  p.	  123).	  	  

César defende ainda que as formas de governamento dos corpos são ativadas por “[…] demandas 
flexíveis e descentradas do mercado econômico” (idem) e, “[…] muitas vezes, tais estratégias de 
atuação apresentam-se de maneira combinada” (idem). Nesse arranjo a educação escolar tem 
participação especial, uma vez que na definição de suas finalidades e objetivos são encontrados 
elementos que contribuem para a produção do “[…] capital humano dotado de um belo corpo, 
excelente saúde juvenil e habilidades informacionais e cognitivas extraordinárias” (idem). Estes 
elementos compõem os objetivos e finalidade educativa, incorporam os currículos e conhecimentos a 
serem ensinados e aprendidos e organizam as condutas nas salas de aula e na escola como um 
todo. Como exemplo, basta olharmos para a localização e distribuição do discurso do corpo saudável 
e atlético, atrelado ao permanente ideal de juventude em textos didáticos da área das ciências 
naturais. Este campo disciplinar tem o corpo humano como conteúdo obrigatório e nele, dentre outros 
ensinamentos, estão os hábitos de saúde, os processos reprodutivos e sexuais alijados das 
experiências culturais e sociais dos diferentes grupos e segmentos de indivíduos que povoam a 
escola.  

Tais questões nos fazem retomar a afirmação de que a finalidade da escola, como 
empreendimento moderno, é forjada por uma base de pensamento binária que afirma e formula 
estratégias e tecnologias pedagógicas de modo a propor e consolidar modelos formativos que separa 
corpo e mente. Essa separação marca e naturaliza os modos de a escola pensar e fazer pensar.  

O pensamento binário assenta-se em uma formulação filosófica, que marca o modelo de ciência e 
é carregado e traduzido por certo pensamento pedagógico que ganha forma no século XVII. A base 
do pensamento pedagógico moderno, sem dúvida, pauta-se em dois grandes de seus formuladores: 
Kant (Sobre a Pedagogia) e Comenius (Didática Magna) que propõem, organizam, e ordenam um 
modelo pedagógico e didático que será, ao longo dos séculos, ajustado, reordenada mas nunca 
superado na sua centralidade. 

Desse modo, vemos e participamos desse grande empreendimento moderno chamado Escola que 
não deixa escapar o corpo. Corpo esse que é base material e central para a educação dos pequenos, 
dos seus adolescentes e, na contemporaneidade, também dos adultos. O corpo, separado da mente, 
é alvo do disciplinamento, da coerção e da correção por meios dos processos educativos.  Nesta 
linha de raciocínio, bell hooks1 (1999) afirma: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A escrita do nome da autora em letras minúsculas é em respeito ao modo como a mesma se apresenta em seus textos. 
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[...]	  Ao	  acreditar	  nisso,	  os	  indivíduos	  entram	  na	  sala	  de	  aula	  para	  ensinar	  como	  se	  
apenas	  a	  mente	  estivesse	  presente,	  e	  não	  o	  corpo.	  Chamar	  atenção	  para	  o	  corpo	  é	  trair	  
o	  legado	  de	  repressão	  e	  de	  negação	  que	  nos	  tem	  sido	  passado	  por	  nossos	  antecessores	  
na	  profissão	  docente,	  os	  quais	  têm	  sido,	  geralmente,	  brancos	  e	  homens.	  Mas	  os	  nossos	  
antecessores	  docentes	  não	  brancos	  se	  mostram	  igualmente	  ansiosos	  por	  negar	  o	  corpo	  
[...].	  O	  mundo	  público	  da	  aprendizagem	  institucional	  é	  um	  lugar	  onde	  o	  corpo	  tem	  de	  
ser	  anulado,	  tem	  que	  passar	  despercebido	  (hooks,	  1999,	  p.	  115).	  

O corpo, então, é tomando como elemento central no processo educativo, sendo negado, 
separado da mente, pela escola que empreenderá processos formativos educando professoras e 
professores ao aniquilamento do desejo, do prazer e do erotismo do corpo. Eles e elas serão, dentre 
os sujeitos escolares, aqueles e aquelas privilegiados/as para participarem do processo da vigilância 
dos corpos de alunos e alunas; mas também seus corpos sofrerão os processos da vigilância tanto no 
modo como se vestem quanto no modo como portam e conduzem seus gestos corporais.  

O corpo na escola nunca foi deixado de fora. Ele é sempre devassado para que assim seus 
modos, comportamentos, desejos e paixões possam ser controlados e modelados. Há o que Foucault 
(1998) tão bem nos ensina: o desencadeamento do processo de vigilância e docilização dos corpos. 
Tal processo evidencia o apagamento do desejo, do prazer, do Eros e do erotismo na relação 
pedagógica entre professores/as e alunos/as e entre os profissionais da educação. Ele atravessa os 
processos formativos docentes que também são processados para nos fazer, especialmente as 
mulheres professoras, entrar na sala de aula como “[...] espíritos descorporificados; e, desse modo, 
somos conduzidas a um modelo de educação que tenta apagar o humano, de modo que possamos 
homogeneizar a todos, e assim transformando as diferenças em mesmos, eliminando laços de 
paixão, de erotismo, de carinho e desejo, eduquemos a todos, desapaixonadamente” (hooks, 1999, 
pp. 117-122). 

No modelo escolar hegemônico, o erotismo é visto e pensado em termos estritamente de 
conotação sexual. Haveria, para hooks, outra possibilidade de pensar o erótico em sala de aula e na 
escola, ao tomarmos como “[...] força que intensifica nosso esforço global de auto-realização [...]” 
(idem). Fazendo isso, outras possibilidades epistemológicas de política educacional, de ensino e de 
aprendizagem, de cultura escolar poderiam ser gestadas rumo a inspiração de ser, a escola e a sala 
de aula, espaços que pudessem fazer desaparecer as dicotomias corpo x mente, externo x interno e, 
assim, contribuir para processos de construção do humano verdadeiramente humano. 

Tais possibilidades implicariam em não fazer desaparecer, como ainda o faz a escola hegemônica 
atual, o corpo e seus odores, prazeres, desejos e paixões. Um corpo subsumido pelas relações 
orgânicas, culturais, históricas e sociais de cada grupo e de cada indivíduo, o que equivaleria a alterar 
as rotas formativas e os modos como as políticas de educação gestam os corpos e os processos de 
formação. 

As políticas de educação no Brasil e a abordagem do gênero, das sexualidades e dos 
corpos 

A escola brasileira assume por meio de um conjunto de ações, mais fortemente a partir da década 
de 90 do século passado, a discussão de questões envolvendo corpos, gênero e sexualidades - até 
então vistos como desviantes da norma.  Como já afirmamos, a escola em sua origem e finalidade, no 
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Brasil e no mundo ocidental, tomou o corpo como objeto de atuação. A ciência ao transformar a vida e 
o ser humano em objetos de conhecimento apresentará e formulará procedimentos, saberes e 
mecanismos de atuação sobre eles e sobre seus corpos, de modo a conformar e normatizar padrões 
corporais de sexualidade e de gênero desejáveis à vida produtiva. 

Dessa maneira, nos pressupostos modernos, ao ser edificada como lugar por meio do qual as 
crianças são transformadas em alunos e alunas, cabe a escola  oferecer às crianças o contato com 
os saberes e conhecimentos e processos disciplinares necessários à educação e formação, 
favorecendo com que elas, como pontuou Kant (1996), ultrapassem o estado de selvageria para o 
estado de civilizado. E o filósofo formula: “Enviam-se em primeiro lugar as crianças para a escola não 
com a intenção de que elas lá aprendam algo, mas com o fim de que elas se habituem a 
permanecerem tranquilamente sentadas e a observar pontualmente o que se lhes ordena” 
(Kant,1996, p. 16).  

Com esse propósito a educação das crianças, pautada no modelo disciplinar, organiza-se com a 
firme atuação sobre corpos e mentes. Estes corpos, disciplinados, serão dispostos em filas, vestidos 
e arregimentados para o saber e o conhecer. Mas esta atuação também foi desencadeada sobre o 
modo como os conhecimentos e conteúdos foram selecionados, organizados e didatizados. 

Destarte, a educação escolar e a escola não foram pensadas para atender a todas as pessoas. 
Neste sentido na história da educação brasileira, meninas, negros, surdos/as/ cegos/as, povos 
indígenas e pobres, entre outras pessoas, nem sempre tiveram acesso a educação escolar, aos seus 
conhecimentos e saberes. Por longo tempo, eles e elas ficaram à margem da educação escolar. 
Podemos afirmar que, na tradição da escola brasileira, o ingresso destes sujeitos foi, paulatinamente, 
alcançado por força da ação e luta de vários movimentos sociais e de intelectuais engajados. 

Acerca da exclusão das mulheres da escola, no Brasil, Maria Inês Sucupira Stamatto (2002) 
reitera que essa passou a ser paulatinamente modificada. E, assim, 

Em	  1755,	  o	  governo	  português	  determinou	  que	  a	  direção	  das	  povoações	  jesuíticas	  
passaria	  ao	  clero	  regular	  e	  que	  deveria	  haver	  duas	  escolas	  de	  ensinar	  a	  ler	  e	  escrever:	  
uma	  para	  os	  meninos	  e	  outra	  para	  as	  meninas.	  Originalmente	  esta	  lei	  era	  restrita	  ao	  
Norte	  do	  país,	  entretanto,	  em	  1758,	  pelo	  alvará	  de	  17	  de	  agosto	  estas	  normas	  foram	  
estendidas	  a	  todo	  território	  brasileiro	  (Stamatto,	  2002,	  pp.3-‐4).	  	  

O registro de Stamatto (idem) apresenta o modo como no Brasil as legislações que dizem respeito 
à educação vão modelando e definindo sobre quem são os sujeitos escolares e onde e como eles 
devem ser posicionados. Mas elas também modelam e definem a necessidade da educação sexual 
no seio da escola. A respeito da educação sexual nas escolas brasileiras, César (2009) assinala: 
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As	  primeiras	  preocupações	  explícitas	  em	  relação	  à	  educação	  sexual	  de	  crianças	  e	  
jovens	  no	  Brasil	  tiveram	  lugar	  nos	  anos	  vinte	  e	  trinta	  do	  século	  XX.	  Nesse	  momento,	  a	  
educação	  sexual	  já	  era	  uma	  preocupação	  para	  médicos,	  intelectuais,	  professores	  e	  
professoras	  que	  então	  povoavam	  o	  universo	  educacional	  brasileiro.	  No	  ano	  de	  1922,	  o	  
importante	  intelectual	  e	  reformador	  educacional	  brasileiro,	  Fernando	  de	  Azevedo,	  
respondeu	  a	  um	  inquérito	  promovido	  pelo	  Instituto	  de	  Higiene	  da	  Faculdade	  de	  
Medicina	  e	  Cirurgia	  de	  São	  Paulo	  sobre	  educação	  sexual.	  Por	  aquela	  ocasião	  o	  
intelectual	  destacava	  a	  importância	  do	  ensino	  da	  matéria	  para	  o	  "interesse	  moral	  e	  
higiênico	  do	  indivíduo"	  e	  para	  o	  "interesse	  da	  raça"	  (Marques,	  1994).	  Assim	  nascia	  o	  
interesse	  da	  educação	  nacional	  pela	  educação	  sexual	  como	  objeto	  de	  ensino	  nas	  
escolas	  brasileiras	  (César,	  2009,	  pp.	  39-‐40).	  

Cabe destacar que higienismo e eugenismo marcaram a inclusão explicita da educação sexual 
nas escolas brasileiras, de modo que “o sexo bem educado” tornou-se parte do processo de 
escolarização em nosso país, de modo a ser conformado e regulado o sexo de jovens e crianças. No 
entanto, se tomamos a dinamicidade da sociedade e da própria escola entenderemos que, apesar de 
ainda existirem ranços dos princípios higienista e eugênico, ela sofre alterações e, outros discursos 
acerca dos corpos e das sexualidades passam a fazer parte da pauta de debates entre intelectuais e 
outros agentes sociais e educacionais (César, idem). 

César (ibidem, p. 40) recupera que, “a partir dos anos de 1960, os movimentos pelos direitos civis, 
as lutas feministas, os movimentos gays e lésbicos, as reivindicações étnico-raciais e, na América 
Latina, as lutas contra os regimes ditatoriais, produziram marcas no discurso sobre a escola”. 
Entretanto, nos anos 1960, o regime militar no Brasil bane da escola qualquer alusão a educação 
sexual. O retorno do debate acerca desta às escolas e seus currículos começam a reaparecer nos 
anos 1980. 

Como	  a	  ditadura	  impôs	  um	  regime	  de	  controle	  e	  moralização	  dos	  costumes,	  
especialmente	  decorrente	  da	  aliança	  entre	  os	  militares	  e	  o	  majoritário	  grupo	  
conservador	  da	  igreja	  católica,	  a	  educação	  sexual	  foi	  definitivamente	  banida	  de	  
qualquer	  discussão	  pedagógica	  por	  parte	  do	  Estado	  e	  toda	  e	  qualquer	  iniciativa	  escolar	  
foi	  suprimida	  com	  rigor.	  As	  iniciativas	  que	  conseguiam	  resistir	  e	  burlar	  o	  controle	  se	  
tornaram	  experiências	  de	  resistência	  e,	  nas	  décadas	  seguintes,	  a	  educação	  sexual	  foi	  
tomada	  como	  um	  dos	  marcos	  educacionais	  das	  lutas	  pela	  democratização	  do	  país	  
(César,	  2009,	  p.	  40).	  

As lutas feministas no Brasil recolocam “a educação sexual como uma proposta libertadora dos 
corpos, das mulheres e sujeitos” (César, 2009, p. 42). 

Assim, a escola brasileira, por meio das disciplinas escolares Ciências e Biologia, apresenta, na 
década de 1970, a abordagem do tema da saúde fortemente colado ao discurso biomédico. Nela tem 
privilégio as doenças sexualmente transmissíveis, a fisiologia e anatomia do sistema reprodutor 
humano, pois tornam-se conteúdos obrigatórios nos textos didáticos e propostas curriculares da 
escola em todas as séries da educação básica. Ao lado destes temas, na época supracitada, há 
fortes indícios da educação sexual nas escolas. 

No decurso da história, nos anos 1980, assistimos no Brasil e no mundo à epidemia da Síndrome 
da Imunodeficiências Adquirida (SIDA) que desorganiza os discursos e recoloca a escola como lugar 
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fundamental para o enfrentamento da epidemia, uma vez que nela, em larga escala, e por meio de 
processos educativos e informativos acerca da síndrome, de seu agente causador, da prevenção e 
tratamento, se consegue atingir a massa de jovens, que, neste momento, encontra-se mais 
presentemente na escola a despeito do que ocorria na década de 1970. 

Em meados dos anos 1990, o Brasil vive a efervescência da aprovação da segunda Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), mais especificamente em 1996, e, com ela 
propõe-se a reorganização da educação básica e aponta-se para a formulação de novas diretrizes 
curriculares. A formulação e implementação da LDBEN ocorre em meio a epidemia de SIDA, em 
atendimento à Carta Magna de 1988 (Constituição Brasileira) e a um conjunto de conferências 
mundiais que organizam-se em torno de lutas e do debate da garantia dos direitos humanos e dos 
direitos de sujeitos sociais que, historicamente, estiveram alijados dos direitos fundamentais. O Brasil 
é, então, um dos signatários das importantes conferências mundiais ocorridas durante a década de 
1990. Desse modo, os documentos curriculares, que passam a orientar a educação escolar e a ação 
pedagógica, a partir de então, contemplam temas centrais destas conferências, dentre eles, meio 
ambiente, questões étnico-raciais e orientação sexual.  Estes documentos foram nominados de 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), contendo volumes para todas áreas de conhecimento e 
suas disciplinas correlatas, além dos volumes designados como temas transversais.  

Os	  PCNs	  foram	  concebidos	  como	  resposta	  e	  solução	  para	  grande	  parte	  dos	  problemas	  
educacionais	  no	  Brasil,	  bem	  como	  resposta	  à	  inserção	  na	  Constituição	  de	  1988	  de	  
temas	  oriundos	  dos	  movimentos	  sociais,	  tais	  como	  as	  questões	  étnico-‐raciais,	  o	  meio-‐
ambiente,	  a	  educação	  sexual	  e	  as	  questões	  de	  gênero,	  esquecidas	  desde	  os	  projetos	  
dos	  anos	  70	  (César,	  2004).	  Inspirada	  pela	  reforma	  educacional	  espanhola	  organizada	  
pelo	  partido	  popular,	  ultraconservador,	  no	  início	  dos	  anos	  90,	  a	  educação	  brasileira	  
tomou	  para	  si	  a	  concepção	  dos	  temas	  transversais	  e	  instituiu	  a	  educação	  sexual	  como	  
um	  dos	  temas	  a	  serem	  trabalhados	  nos	  PCNs.	  O	  fascículo	  sobre	  o	  Tema	  Transversal	  
Orientação	  Sexual,	  publicado	  em	  1997,	  consolidou	  definitivamente	  a	  escolarização	  de	  
uma	  educação	  do	  sexo	  (César,	  2009,	  p.	  42).	  

Desse modo, explicitamente, as políticas curriculares assumem a temática da sexualidade e 
gênero para a educação escolar. No entanto, esta é apresentada como tema transversal, o que, para 
uma escola com cultura disciplinar, monocultural, fragmentada e formatada, não será tão 
satisfatoriamente incorporada e implementada nas ações e práticas educativas de modo imediato. 

Passados mais de dez anos da formulação dos PCNs, em 2010, o Ministério da Educação no 
Brasil apresenta novas diretrizes curriculares para a educação básica. Este documento pauta-se na 
educação como direito e assinala os direitos humanos como princípio orientador. E assim dispõe o 
parecer de aprovação das diretrizes: 

Os	  direitos	  civis,	  políticos	  e	  sociais	  focalizam,	  pois,	  direta	  ou	  indiretamente,	  o	  
tratamento	  igualitário,	  e	  estão	  em	  consonância	  com	  a	  temática	  da	  igualdade	  social.	  Já	  
o	  direito	  à	  diferença	  busca	  garantir	  que,	  em	  nome	  da	  igualdade,	  não	  se	  desconsiderem	  
as	  diferenças	  culturais,	  de	  cor/raça/etnia,	  gênero,	  idade,	  orientação	  sexual,	  entre	  
outras.	  Em	  decorrência,	  espera-‐se	  que	  a	  escola	  esteja	  atenta	  a	  essas	  diferenças,	  a	  fim	  
de	  que	  em	  torno	  delas	  não	  se	  construam	  mecanismos	  de	  exclusão	  que	  impossibilitem	  a	  
concretização	  do	  direito	  à	  educação,	  que	  é	  um	  direito	  de	  todos	  (Brasil,	  2010,	  p.	  107).	  
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As diretrizes são também explícitas quanto ao tratamento e abordagem do tema orientação sexual 
e gênero no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas de ensino médio. Na página 178 do 
documento, a esse respeito, afirma-se que o PPP da escola deverá considerar a:  

Valorização	  e	  promoção	  dos	  Direitos	  humanos	  mediante	  temas	  relativos	  a	  gênero,	  
identidade	  de	  gênero,	  raça	  e	  etnia,	  religião,	  orientação	  sexual,	  pessoas	  com	  deficiência,	  
entre	  outros,	  bem	  como	  práticas	  que	  contribuam	  para	  a	  igualdade	  e	  para	  o	  
enfrentamento	  de	  todas	  as	  formas	  de	  preconceito,	  discriminação	  e	  violência	  sob	  todas	  
as	  formas	  (Brasil,	  2011,	  p.178).	  

Chama a atenção o escopo e a pauta dos direitos humanos, na qual a orientação sexual e gênero 
são apresentados pelo texto das diretrizes. Tal fato nos leva a pensar, na condição de 
pesquisadores/as da área, acerca do risco de deixarmos diluir, questões fundamentais como das 
sexualidades e do gênero, em temáticas mais ampliadas. Há menção, por exemplo, ao tema geral 
direitos humanos, mas não há menção às particularidades e singularidades que interessam à luta dos 
movimentos sociais, como direitos sexuais. Ou seja, a política curricular em funcionamento no país 
ocupa-se do corpo, das sexualidades e gênero, mas é necessária atenção ao discurso e modo como 
proposto e reconfigurado no espaço escolar. No excerto da diretriz apresentado anteriormente, 
notamos que a ênfase recai nos direitos humanos globais e no enfrentamento a preconceito, 
discriminação e violência, não havendo ainda, o apontamento para a superação ou desconstrução de 
modelos de pensamento que geram formas de preconceito, discriminação e violência e de garantia de 
direitos singulares, portanto, da acolhida à diferença como princípio formativo e educativo. 

No Brasil, em meio a atuação e aproximação entre movimentos sociais e Estado, com a 
emergência da educação como direito de todos, surgem, na década de 1990, formulações e 
implantação de Programas envolvendo DST/SIDA, Direitos Humanos, no âmbito do Ministério da 
Saúde, do Ministério da Educação e em articulações interministeriais.  

Destaca-se que, nos anos 2000 com o governo Lula, ocorre a criação de secretarias, como a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, 
todas com estatuto de ministério.  No escopo do Ministério da Educação cria-se a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), em julho de 2004.  Em 2012, com a 
reestruturação do MEC, no governo Dilma Roussef, a SECAD passa a ser nominada Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) contando com as seguintes 
diretorias: 1. Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações Étnico-Raciais; 2. 
Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos; 3. Políticas de Educação em Direitos 
Humanos e Cidadania; 4. Políticas de Educação Especial; e, 5. Políticas de Educação para a 
Juventude.  

O cenário político, social e cultural do fim do século XX e a legislação educacional brasileira, como 
já dito no presente texto, são fortemente marcados por lutas e ações internacionais que visam os 
direitos humanos e o enfrentamento às distintas violências. Desse modo, a educação básica brasileira 
e seus agentes, professores/as e alunos/as, são oficialmente chamados/as ao diálogo sobre as 
questões étnico raciais, o corpo, o gênero e a sexualidade, particularmente, por meio das formulações 
e documentos curriculares. 
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No entanto, cabe assinalar que outros Programas e Ações também foram instituídas nos anos 
2000. A SECAD/MEC formulou o programa Brasil Sem Homofobia, como também outros programas 
que, mesmo não tendo como foco central as questões aqui assinaladas, sofrem o efeito e são 
reorganizados para o atendimento de demandas formuladas pela base legal educacional e pelos 
movimentos sociais. Refiro-me a programas implementados pelo Ministério da Educação e Ministério 
da Saúde do Brasil, em especial, no que se refere ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ao 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)e ao Programa Saúde na Escola 
(PSE).  A seguir, apresentamos informações basilares acerca de pesquisas realizadas em nosso 
grupo de pesquisa. 

Algumas experiências de pesquisa que envolvem sexualidade, gênero e corpo no 
contexto de políticas, programas e ações educativas no Brasil 

O grupo de pesquisa, liderado pela autora deste trabalho2, têm realizado estudos e investigações 
que envolvem algumas políticas, programas e ações educativas no Brasil. Dentre as investigações 
destacamos as concluídas:  

-‐ Conhecimento biológico e culturas: uma análise das propostas metodológicas presentes nos 
livros didáticos de Biologia selecionados no PNLD/2012, com financiamento do CNPQ – Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Investigaram-se as formas de orientação 
que os livros didáticos3 de Biologia aprovados no PNLD/2012, destinados às/aos professoras/es, 
utilizam para assegurar a articulação entre conhecimento biológico e culturas, o modo como as 
discussões sobre sexualidade e gênero são apresentadas, do ponto de vista metodológico, 
às/aos professoras/es do ensino médio para o trabalho em sala de aula e o que professores/as 
apontam sobre as orientações existentes nos livros didáticos. 

-‐ Diálogos sobre sexualidade: aproximações e distanciamentos nos discursos de licenciandos/as 
de Ciências Biológicas bolsistas do PIBID/UFU, pesquisa de mestrado, de autoria de Fátima 
Lúcia Dezopa Parreira, que investigou os discursos sobre sexualidade que apresentam 
licenciandos/as de cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, bolsistas no Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/UFU), Campus Umuarama e Campus do 
Pontal, e como eles/as articulam estes discursos com sua futura atuação como professores/as na 
escola de educação básica.  

-‐ Caderneta de Saúde do(a) Adolescente: Uma contribuição na educação para a sexualidade? 
pesquisa de mestrado de autoria de Patrícia Lemos Campos, que objetivou identificar de que 
forma a Caderneta de Saúde do/a Adolescente, no contexto do PSE4, contribui na educação para 
a sexualidade.  

As pesquisas desencadearam, tangencialmente, um diálogo com políticas, programas e ações que 
tomam o corpo, a sexualidade e o gênero, e sobre eles apresentam formulações que dizem respeito à 
formação dos sujeitos escolares. Outro grupo de pesquisas atenta para as práticas e discursos na 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 Grupo de Pesquisa - Gênero, corpo, sexualidade e educação – GEPECS vinculado a Linha de Pesquisa Educação em 
Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. 

3 Neste trabalho utilizamos as expressões livros didáticos, obras didáticas, coleções didáticas com mesmo sentido. No 
Brasil, uma coleção didática de Biologia, destinada ao ensino médio, é constituída por um conjunto de três livros 
correspondentes aos livros do 1º, do 2º e do 3º ano. A coleção didática ou obra didática corresponde ao que, em Portugal, se 
designa por manuais escolares. 

4 Este programa visa distribuir as cadernetas a todos/as estudantes da educação básica na faixa etária de 10 a 19 anos.  
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escola e fora dela. A seguir, apresentaremos algumas sínteses de análises que localizamos como 
resultados destes estudos. 

Antes de apresentar os dados da pesquisa que envolve o Programa Nacional do Livro didático 
(PNLD) apresentamos ao/a leitor/a, informações acerca do PNLD. Este é um programa que tem como 
objetivo distribuir, gratuitamente, livros e materiais didáticos para todos/as os/as alunos/as, 
professoras e professores que atuam na educação básica da rede pública de ensino brasileiro. Além 
disso, o PNLD avalia técnica e pedagogicamente as obras didáticas submetidas aos editais públicos 
de convocação para o processo de inscrição e avaliação pelas editoras. Desse modo, trienalmente, 
há editais específicos por níveis de escolaridade – anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do 
ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos.  

Além do PNLD, o MEC, dentro da política do livro, também seleciona, avalia e distribui outros 
materiais para a escola, como o Programa Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE), que tem por 
objetivo “promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da 
distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência” (FNDE, n.d). 

No ano de 2013, segundo o documento referente aos orçamentos da União para o exercício 
financeiro5, o Ministério da Educação contou com financiamento na ordem de R$1.981.200,000 para 
assegurar a ação 20RQ- Produção, aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos e 
pedagógicos para educação. Este mesmo valor foi aprovado para o exercício de 2014 e esta ação é a 
terceira em termos de financiamento. De acordo com o documento referido a ação 8744 - Apoio à 
Alimentação Escolar na Educação Básica, com o valor de R$ 3.559.356.700, ocupa a primeira 
posição, e a ação 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica, com o valor de 
2.387.834.300, ocupa a segunda posição. 

A	  tabela	  que	  segue	  apresenta	  dados	  acerca	  da	  distribuição	  dos	  livros	  didáticos	  aprovados	  do	  PNLD	  
2014,	  disponíveis	  no	  portal	  do	  Fundo	  Nacional	  para	  o	  Desenvolvimento	  da	  Educação	  (FNDE)6.	  Tais	  
dados	  revelam	  a	  amplitude	  do	  programa	  em	  nosso	  país.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Este documento está disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/ploa2013/Volume_1.pdf. Acesso em 20 de março de 2014. 
6 Segundo informações do portal do FNDE, PNLD 2014 é direcionado à aquisição e à distribuição integral de livros aos 

alunos dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), complementação do PNLD 2013 para estudantes dos anos 
iniciais do fundamental (1º ao 5º ano) e para os alunos do ensino médio. Disponível em http://www.fnde.gov.br/programas/livro-
didatico/livro-didatico-dados-estatisticos. 
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Tabela 1 - Demonstrativo do investimento, número de estudantes atendidos/as e escolas beneficiadas pelo PNLD-2013 

Nível de ensino 
Investimentos 

(R$) 

Alunos /as 
atendidos 

Escolas 
beneficiadas 

Livros 
distribuídos Anos  

Iniciais 

Anos 
finais 

Ensino Fundamental 879.828.144,04 

 
23.452.834 46.962 50.619 103.229.007 

Ensino Médio 333.116.928,96 7.649.794 19.243 34.629.051 
Fonte: Portal do FNDE <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos> 
 
Desse modo, dada a magnitude do PNLD do ponto de vista do investimento público e da 

capacidade de alcance a todas as escolas das redes públicas, estudantes e professores/as, os livros 
didáticos aprovados e distribuídos são materiais de interesse de pesquisas acerca do modo como 
propõem e abordam a temática da sexualidade e do gênero. Os últimos editais do PNLD (década de 
2000) explicitam, por meio de critérios que compõem parâmetros de avaliação pedagógica, a defesa 
de que a obra didática aprovada “aborde criticamente as questões de sexo e gênero, de relações 
étnico-raciais e de classes sociais, denunciando toda forma de violência na sociedade e promovendo 
positivamente as minorias sociais” (Ministério da Educação, 2013, p.37).  

No tangente às obras didáticas da disciplina escolar Biologia, no edital do PNLD 2012 há critérios 
eliminatórios que especificam, dentre outros aspectos, aqueles referentes à sexualidade e às 
questões de gênero, como o descrito a seguir: 

Divulga	  conhecimentos	  biológicos	  para	  a	  formação	  de	  atitudes,	  posturas	  e	  valores	  que	  
eduquem	  cidadãos	  no	  contexto	  de	  seu	  pertencimento	  étnico	  racial	  –	  descendentes	  de	  
africanos,	  povos	  indígenas,	  descendentes	  de	  europeus,	  de	  asiáticos	  –	  e	  de	  relações	  de	  
gênero	  e	  sexualidade	  para	  interagirem	  na	  construção	  de	  uma	  nação	  democrática,	  em	  
que	  todos,	  igualmente,	  tenham	  seus	  direitos	  garantidos	  e	  sua	  identidade	  valorizada	  
(FNDE,	  2012,	  p.	  40).	  	  

Desse modo, os critérios de avaliação das obras didáticas em geral, e das obras didáticas de 
Biologia em particular, apontam para dimensões da sexualidade e do gênero, no caso do critério 
especificado, atreladas a várias outras dimensões. De todo modo, os editais do PNLD têm apontado 
para a necessidade de as obras didáticas cumprirem com o papel de contribuir para processos 
formativos em que as dimensões de sexualidade e de gênero sejam consideradas.  

Considerando que o edital do PNLD/2012 assinala para o trabalho e enfrentamento das questões 
referentes à sexualidade na educação escolarizada, a pesquisa debruçou-se sobre os livros de 
biologia aprovados e distribuídos, a fim de localizar os modos como eles apresentam tais questões e 
as orientações para o trabalho dos/as professores e professoras em sala de aula.   

Do ponto de vista metodológico, foi realizada análise documental. Os documentos foram o edital 
do PNLD/2012, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e as oito coleções de livros 
didáticos de Biologia, destinados aos/às professores/as, aprovados no PNLD/2012. Foram realizados 



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

37	  
	  

grupos de estudos com professores/as de Biologia de escolas públicas da rede estadual da cidade de 
Uberlândia-MG, com os objetivos de discutir as propostas de orientação didático-metodológicas para 
o trabalho em sala de aula presentes nas coleções quanto ao tratamento das temáticas gênero e 
sexualidade e levantar os discursos destes/as professores/as acerca das orientações existentes nas 
coleções.  

Na pesquisa realizada, tomamos o livro didático como produção cultural, uma vez que ele contribui 
para a apresentação, veiculação e organização da vida social; são destinados a um público leitor 
específico e apresentam modos particulares de produção de significados e valores sociais e culturais. 
Também o pensamos como dispositivo, considerando que ele, de algum modo, captura, determina, 
modela e orienta as condutas, as opiniões e os discursos em nosso estudo acerca das sexualidades 
e do gênero; orientam e propões modos particulares de ser homem e de ser mulher, reafirmando ou 
contestando os padrões culturais de gênero e de sexualidade válidos ou validados na sociedade. A 
ideia de dispositivo foi apropriada de Agamben (2009).  

Ao nos debruçarmos sobre o modo como as obras didáticas, especificamente nos livros 
caracterizados como Manual do Professor, sob a nossa análise, apresentam as questões culturais 
constatamos que, em todas elas, há presença de marcas do que podemos caracterizar como 
elementos da cultura, da sexualidade e do gênero, mas em regra geral, tais questões não se 
localizam no texto principal dos livros. As orientações metodológicas são insuficientes, na maioria das 
coleções, para a orientação do professor na abordagem da temática sexualidade e gênero em sala de 
aula que ultrapassem o discurso biomédico, e na contribuição para a formação docente como previu o 
edital do PNLD 2012. 

O tema corpo humano se faz presente em todas elas, distribuído, na maioria das vezes, num dos 
volumes das coleções (1, 2 ou 3). Abordado de forma fragmentada e pautado no modelo biomédico 
em todas as coleções analisadas. Em relação à sexualidade, de algum modo, os livros abordam o 
tema no tratamento dos conteúdos como anatomia, fisiologia, reprodução humana, embriologia, 
genética, sistema endócrino e saúde. Das oito coleções analisadas, apenas uma apresenta o tema 
sexualidade expresso no título de um subcapítulo. Nos demais, estão em textos complementares, 
caixas e outros recursos gráficos fora do texto principal. 

Portanto, nos livros didáticos analisados, percebermos a associação entre sexualidade e 
reprodução humana, sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis, e sexualidade e hormônios 
sexuais. Não há, em nenhumas das obras, orientações ou problematizações acerca da necessária 
distinção e aproximação entre estes conceitos. Por outro lado, o padrão heteronormativo é reforçado 
por todas as obras. Há coleções que tentam avançar apresentando algum diálogo acerca da 
homossexualidade, mas terminam colocando-a no patamar do problema a ser discutido com o 
profissional da Psicologia. Desse modo, a diversidade sexual não é tema das coleções aprovadas e 
presentes nas escolas públicas de ensino médio brasileiras (2012-2014). 

Em relação à dimensão do gênero, as obras apresentam avanços na apresentação e localização 
de imagens de mulheres na participação da atividade científica, mas ainda as posicionam atreladas 
ao ideal hegemônico da maternidade e do cuidado. Na abordagem do sistema reprodutor, a maioria 
das imagens que retratam a gravidez, o parto e a amamentação estão retratando mulheres. Não há 
uma formulação explícita na maioria dos textos acerca da questão de gênero. São textos tímidos e 
incipientes, naquelas que apresentam o tema.  
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O que concluímos com o estudo, em linhas gerais, é que a despeito de todo o avanço no debate 
mais amplo em termos de parte da produção acadêmica educacional, das lutas e embates travados 
com o movimento social e dos avanços alcançados, com toda a crítica que ainda possamos realizar 
nos programas, ações, documentos e normatizações de políticas do livro e curriculares no Brasil em 
relação as temáticas das sexualidades, do gênero e dos corpos contemporâneos, os livros didáticos 
de Biologia produzidos, avaliados, aprovados e distribuídos nas escolas públicas de ensino médio 
estão longe das formulações e proposições em curso. Os padrões heteronormativo e de gênero ainda 
são reproduzidos fortemente nestas obras. 

A pesquisa que envolveu o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – 
Intitulada Diálogos sobre sexualidade: aproximações e distanciamentos nos discursos de 
licenciandos/as de Ciências Biológicas bolsistas do PIBID/UFU, a pesquisa buscou os discursos de 
grupos de estudantes de dois cursos de licenciatura em Ciências Biológicas da UFU, bolsistas do 
PIBID, programa do governo federal financiado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal 
de Ensino Superior – CAPES e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
parceira com o Ministério da Educação no Brasil- MEC. 

Como já afirmado, o PIBID não é um programa que apresenta em sua formulação objetivo direto 
com a temática sexualidade e gênero. No entanto, não nos parece possível pensá-lo distante das 
formulações de base legal e normativa que regulam as diretrizes curriculares, a produção de materiais 
didáticos e pedagógicos, o campo da formação e atuação de professores/as da educação básica que 
propõe como princípio norteador os direitos humanos, e neles, as questões da sexualidade, do 
gênero, das questões ambientais e étnico-raciais. Com esta intencionalidade e, ainda, com a 
experiência da mestranda que realiza a pesquisa, como professora de Biologia da rede pública 
estadual da cidade de Uberlândia e supervisora do PIBID na escola, outros elementos foram 
considerados para fortalecer o propósito da pesquisa. Estes elementos relacionam-se aos registros 
de situações correlacionadas às questões de sexualidade e gênero em salas de aulas, nas atividades 
do PIBID, envolvendo bolsistas por ela supervisionados, decorrentes das experiências pessoais 
apresentadas pelos alunos/as da escola ou de temáticas do campo disciplinar. 

O programa é uma ação do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, 
datado de 2007. É executado no âmbito da CAPES e objetiva fomentar a iniciação à docência e 
contribuir para “o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de 
qualidade da educação básica pública brasileira” (BRASIL, 2010). O primeiro edital do PIBID foi 
lançado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) ainda no final de 2007, e se 
dirigiu às áreas de Biologia, Física, Matemática e Química, justificada pela carência de professores/as 
nas escolas brasileiras. A partir de 2007 tem sido um programa contínuo, voltado para estudantes de 
cursos de licenciatura (Parreira, 2014). 

Na Universidade Federal de Uberlândia, o PIBID iniciou com os quatro subprojetos, Biologia, 
Física, Química e Matemática, e atualmente todos os cursos de licenciaturas apresentam subprojetos. 
A estrutura organizacional do PIBID conta com a coordenação institucional, constituída por docentes 
da universidade, as equipes, que além de um/a docente da universidade, contam com a participação 
de professoras/es da educação básica como supervisoras e os/as licenciandos/as. Todos os/as 
integrantes recebem fomento na modalidade de bolsa, com valores diferenciados para cada função 
que exerce no subprojeto.  
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As	  atividades	  desenvolvidas	  pelas	  equipes	  são	  distribuídas	  em	  20	  horas	  semanais,	  
sendo	  que	  destas	  10	  horas	  devem	  ser	  obrigatoriamente	  desenvolvidas	  no	  espaço	  da	  
escola.	  Assim,	  são	  realizados	  grupos	  de	  estudos,	  minicursos,	  oficinas,	  palestras,	  visitas	  
técnicas	  a	  espaços	  não	  formais	  de	  aprendizagem,	  produção	  de	  material	  didático,	  
dentre	  outras	  atividades	  (Parreira,	  2014,	  p.	  44).	  	  

A presidenta Dilma Roussef sancionou, em 2013, a lei 12. 796, de 4 de abril, que altera a 
LDBEN/96, marcando, portanto, o escopo do PIBID como um programa determinante para a política 
de formação inicial e continuada de professores/as no Brasil. Tal alteração determina que:   

A	  União,	  o	  Distrito	  Federal,	  os	  Estados	  e	  os	  Municípios	  incentivarão	  a	  formação	  de	  
professores	  do	  magistério	  para	  atuar	  na	  educação	  básica	  pública	  mediante	  Programa	  
Institucional	  de	  Bolsa	  de	  Iniciação	  à	  Docência	  a	  estudantes	  matriculados	  em	  cursos	  de	  
licenciatura,	  de	  graduação	  plena,	  nas	  instituições	  de	  ensino	  superior	  (Art.	  62,	  §5).	  

Ao discutir sobre as atividades acadêmicas, incluindo as disciplinas e os programas voltados para 
os/as licenciandos/as, Parreira (2014) afirma a discussão sobre currículo, pois para ela, “[...] assim 
como se pretende que o currículo do curso de licenciatura em Ciências Biológicas contemple as 
disciplinas que compõem o corpo de conhecimento daquela área, também é esperado que este 
mesmo currículo possa discutir temas como sexualidade [...]”. Sua afirmação centra-se no fato de que 
as sexualidades e o gênero ocupam espaços “[...]por meio dos debates instituídos por movimentos 
sociais organizados na sociedade contemporânea e pelo próprio Estado, que assume propostas de 
formação que têm como foco central as dimensões da multiplicidade e da cidadania” (p. 44). Entre os 
movimentos sociais, a autora destaca os movimentos feministas e LGBT.   

A pesquisa de natureza qualitativa envolveu 28 licenciandos/as dos cursos de Ciências Biológicas 
da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Umuarama e Campus Pontal, bolsistas do PIBID, 
subprojeto Biologia, e o referencial teórico pautou-se em obras de Focuault, em particular na História 
da Sexualidade, e em estudos nos campos da sexualidade, gênero e educação. Foram utilizados os 
recursos do questionário, da entrevista e do grupo focal. A análise foi estruturada a partir da noção de 
discurso de Michel Foucault, focando a localização dos sujeitos dos enunciados, dos lugares de fala e 
da possível relação entre os discursos sobre sexualidade.  As análises indicaram que apesar de os/as 
licenciandos/as apontarem para o fato de que a sexualidade deve ser compreendida para além da 
Biologia, eles/as não romperam o discurso hegemônico, e seus lugares de fala são fortemente 
centrados na dimensão biomedicalizada da sexualidade. Eles/as, ao formularem articulações com a 
futura atuação docente, por um lado, não escapam da dimensão biomédica da sexualidade e, por 
outro, não demonstram perceber esse enredamento com o discurso hegemônico (Parreira, 2014). 

A pesquisa que envolveu o Programa Saúde na Escola – Com o título “Caderneta de Saúde do/a 
Adolescente: Uma contribuição na educação para a sexualidade?” as questões orientadoras da 
pesquisa versam sobre o que pensam crianças/adolescentes a respeito da Caderneta de Saúde do/a 
Adolescente que receberam em suas escolas participantes do Programa Saúde na Escola – PSE; o 
efeito das informações da caderneta em suas vidas; e, o que eles/as pensam sobre sexualidade.  

Do ponto de vista metodológico, tratou-se de uma pesquisa qualitativa, e o levantamento de 
informações foi realizado por meio da leitura e análise das cadernetas de saúde da adolescente, uma 
destinada para as meninas e outra para os meninos, da aplicação de questionários a todos/as 
alunos/as que receberam as cadernetas, e de organização de quatro grupos focais com eles/as, dois 
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em cada escola, tendo sido o campo constituído por duas escolas públicas municipais de ensino 
fundamental onde ocorreu o maior número de distribuição das cadernetas, e ainda a realização de 
entrevistas com professoras de Ciências das escolas.  

Na pesquisa buscou-se também identificar a forma pela qual a Caderneta de Saúde do/a 
Adolescente, no contexto do Programa Saúde na Escola, contribui na educação para a sexualidade e 
o que pensam professoras de Ciências sobre a mesma e sobre os projetos aos quais elas estão 
vinculadas. A autora da pesquisa informa que: 

A	  Caderneta	  de	  Saúde	  do/a	  Adolescente	  (Menina	  –	  Menino)	  é	  uma	  das	  ações	  de	  
política	  pública	  do	  governo	  federal	  brasileiro	  voltada	  para	  a	  vida	  do/a	  adolescente	  com	  
atenção	  à	  formação	  para	  a	  educação	  em	  saúde,	  cujo	  objetivo	  é	  orientar	  adolescentes	  e	  
jovens	  sobre	  a	  saúde	  do	  corpo	  e	  prevenção,	  lançado	  em	  2008	  pelo	  Programa	  Saúde	  na	  
Escola	  (PSE)	  (Campos,	  2014,	  p.	  23).	  

O PSE é um programa interministerial – Ministérios da Saúde e da Educação – que prevê a 
implementação em todos os municípios do território nacional que façam a sua adesão e tenham 
equipes do Programa Saúde da Família. 

Campos (2014) indica, embasada nos documentos do programa, que um dos seus blocos envolve 
a abordagem da educação sexual e reprodutiva, que é o bloco referente à promoção da saúde e da 
prevenção. Acerca do funcionamento do programa nas escolas investigadas, a autora informa:  

O	  programa	  deve	  ser	  desenvolvido	  de	  acordo	  com	  o	  ano	  letivo	  e	  o	  projeto	  pedagógico	  
da	  escola	  e	  contará	  com	  uma	  comissão	  composta	  por	  formadores,	  professores	  e	  pais,	  
que	  acompanharão	  as	  ações	  previstas	  no	  PSE.	  Na	  cidade	  de	  Uberlândia	  este	  programa	  
encontra-‐se	  em	  desenvolvimento,	  desde	  o	  ano	  de	  2011,	  por	  meio	  do	  Programa	  
Municipal	  Saúde	  na	  Escola	  –	  Saúde	  Todo	  Dia,	  uma	  parceria	  das	  Secretarias	  Municipais	  
de	  Saúde	  e	  de	  Educação	  (Campos,	  2014,	  p.	  25).	  

Em relação ao Programa Municipal Saúde Todo Dia – PMSTD, este tem por “[...] finalidade ampliar 
e promover ações de educação em saúde com o foco nas prevenções de doenças e vigilância em 
saúde dos/as alunos/as da rede pública municipal de ensino e dos seus familiares” (Campos, idem, p. 
75). É um programa que à época da pesquisa, era realizado no âmbito das coordenações de 
Programas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, da Secretaria Municipal de Educação e 
Superintendência Regional de Ensino, em nível estadual. Articula-se às ações em saúde 
desenvolvidas nas redes públicas de ensino, municipal e estadual, voltadas à população da cidade de 
Uberlândia, a partir do PSE, governo federal, e de Educação em Zoonoses da SMS. 

Campos destaca que, no processo de implementação e distribuição das cadernetas nas escolas, 
desencadeiam-se etapas de: 1-  planejamento coordenado pela unidade de saúde de referência; 2- 
sensibilização de parceiros (profissionais da área da saúde, da educação, funcionários da escola, 
pais, conselho tutelar, ONG’s, adolescentes e outras pessoas interessadas); 3- constituição de uma 
equipe de condução da capacitação sobre a caderneta. Esta tem como público alvo profissionais da 
escola, as crianças e adolescentes e as famílias; e, 4- a realização do “Dia da ação de Saúde na 
Escola” para a distribuição das cadernetas (Uberlândia, 2011, cit por Campos, 2014). 

Como resultado da análise a pesquisadora demonstra que os conteúdos das cadernetas focam a 
promoção da saúde, reverberando o discurso da causa, prevenção e tratamento; tem fortes marcas 
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do discurso higienista e, a sexualidade é tratada de modo biomedicalizado. As ilustrações e imagens 
apresentam enunciados do autocuidado e de identidade de gênero hegemônica, portanto, binária, 
homem, mulher, não havendo possibilidade de fazer pensar ou informar outras existências de gênero 
fora desse padrão. Meninas e os meninos têm seus corpos e experiências de feminilidades e 
masculinidades enquadrados, disciplinados, regulados e interditados no que hegemonicamente se 
aponta como ideal de mulher e de homem. 

Para Campos (2014), a começar pelas duas versões das cadernetas, uma destinada a menina e 
outra ao menino, estas demarcam as posições de gênero. Os/as alunos/as relataram à pesquisadora 
que gostariam de ter acesso a todos os assuntos numa mesma versão. Desse modo, a pesquisadora 
conclui que “[...] há a manutenção do discurso pautado em relações binárias homem/mulher, 
certo/errado, normal/anormal, saúde/doença, [...]” (p. 170). 

Outras conclusões que destacamos deste estudo dizem respeito à compreensão das professoras 
entrevistadas, acerca da caderneta. Para elas o material não apresenta uma abordagem complexa da 
sexualidade e, assim, não contribui para a compreensão do conceito, uma vez que não possibilita a 
reflexão sobre a cultura, os desejos, as ações e comportamentos, articulados com dimensões 
políticas, sociais, culturais e afetivas. 

De modo igual às obras didáticas da outa investigação, as cadernetas também não abordam a 
diversidade sexual e, considerando-as como materiais de ações de políticas públicas de saúde e 
educação, evidenciam a não a efetividade esperada destas ações.  

[...]	  com	  os	  resultados	  obtidos	  neste	  trabalho	  é	  possível	  apontar	  que	  a	  não-‐
continuidade	  das	  ações	  que	  envolvem	  a	  caderneta	  (Escola	  –	  Postos	  de	  Saúde	  –	  Família	  
–	  Adolescentes)	  é	  indicador	  para	  alertas	  quanto	  à	  efetividade	  do	  material	  e	  o	  efeito	  
não	  desejado	  naquilo	  que	  foi	  apontado	  como	  educação	  para	  a	  sexualidade.	  

É	  preciso	  repensar	  a	  efetividade	  das	  políticas	  e	  de	  suas	  ações	  e	  materiais,	  pois	  falar	  
repetidamente	  e	  incessantemente	  para	  os/as	  adolescentes	  fazerem	  uso	  de	  
preservativo,	  das	  doenças,	  da	  prevenção	  às	  doenças,	  da	  gravidez	  não	  planejada,	  da	  
anatomia	  e	  fisiologia	  dos	  sistemas	  urogenitais	  parece	  não	  apresentar	  o	  efeito	  desejado	  
na	  vida	  do	  público	  alvo	  (Campos,	  2014,	  pp.172-‐173).	  

A aprendizagem na escola pode reforçar marcas culturais, determinando o aceitável, o admissível. 
Ela pode reiterar ou subverter modos hegemônicos de pensamento que têm contribuído para 
processos de solidificação de relações violentas, preconceituosas e discriminatórias como aquelas 
relativas ao sexismo e a lesbo-homo-transfobia.  

O que está posto na educação brasileira quanto aos materiais analisados em nossas pesquisas é 
que eles têm chegado em larga escala nas escolas públicas da educação básica, a um público de, 
pelo menos, 31.052.009. No entanto, são materiais que reiteram discursos hegemônicos acerca das 
sexualidades e do gênero, pautados em visões binárias, excludentes que desconsideram as 
diferenças, não contribuindo, portanto, para a educação acerca da sexualidade nem para a formação 
e atuação dos/as professores/as.  

Resta-nos a certeza de que há outros materiais e propostas formativas em circulação que, apesar 
do número destes materiais, propõem outras formulações e contribuições para o enfrentamento dos 
padrões hegemônicos de visões acerca das sexualidades, do gênero e dos corpos. Resta, ainda, a 
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convicção de que alunos/as e seus/as professores/as são sujeitos de recusa. E, assim sendo, 
transgridem as normas e os padrões impostos. 

Para além das pesquisas descritas, em nosso grupo, encontram-se em andamento: 

-‐ Coordenada pela autora deste trabalho, a pesquisa Conhecimento biológico, cultura e 
sexualidade: análise das propostas metodológicas em livros didáticos brasileiros e portugueses 
de Biologia, que pretende analisar propostas metodológicas de livros didáticos e manuais 
escolares que potencializem o entrelaçamento entre conhecimento biológico, cultura e 
sexualidade. É uma pesquisa que conta com financiamento do CNPQ e envolve uma pesquisa de 
doutorado, de Lourdes Maria Campos Corrêa, sob a orientação da Profa. Dra. Ana Maria de 
Oliveira Cunha, que intenta discutir a abordagem do tema AIDS/SIDA em obras didáticas 
brasileiras a partir da década de 1990; um plano de iniciação científica, do bolsista Thiago 
Augusto Arlindo Tomaz da Silva Crepaldi, sob nossa orientação, que busca nos manuais 
escolares portugueses o modo como estes abordam as temáticas corpo humano, gênero e 
sexualidade, verificando em seus diversos espaços as perspectivas atribuídas a estes; 

-‐ A pesquisa do doutorando Sandro Prado Santos, constituída de recortes nos campos de 
conhecimentos de Estudos do Currículo, sobre o Campo de Corpo, Gênero e Sexualidade no 
Ensino de Biologia a partir das transexperiências no espaço escolar. A pesquisa será realizada 
em escolas públicas da rede municipal de ensino da cidade de Uberlândia/MG com uso de 
observação participante, notas de campo, entrevistas semiestruturadas e grupo focal. Apostamos 
que os corpos trans desafiam a Biologia, atrapalham a produção tranquila do discurso que 
necessita saber, classificar e produzir a verdade do indivíduo para existir e proliferar. 
Compreendemos esses corpos como potentes produções desejantes, que ressignificam-se em 
suas múltiplas dimensões. 

-‐ A pesquisa de mestrado de Gabriela Almeida Diniz, intitulada Sexualidade na internet: a 
publicação em blogs de professores/as de Ciências e Biologia, que compreende que os tempos 
em que vivemos, marcados pelo avanço tecnológico, produzem espaços sociais novos, onde as 
discussões sobre a sexualidade ganham lugar. Compreendemos o espaço virtual como um 
espaço sociocultural, educativo, que participa da constituição de discursos que produzem corpos 
e sexualidades contemporâneos, e que a investigação destes discursos tem relevância para 
pensarmos e compreendermos os sujeitos, os ambientes e as instituições. A pesquisa toma os 
blogs dos/as professores/as de Biologia como campo investigativo, observando a constituição e 
identificação acerca do modo como apresentam o conhecimento sobre a Sexualidade e 
analisando os enunciados das publicações dos/as professores/as. Caracteriza-se como 
qualitativa e apresenta como base metodológica a Netnografia e sua base teórica em estudos do 
campo das sexualidades, dos corpos e do entrelaçamento destes com as produções 
tecnológicas.  

Com as nossas investigações e outras do campo dos estudos das sexualidades, do corpo, do 
gênero e educação, encontramos evidências, empíricas e teóricas, que nos convencem de que temos 
a enfrentar o discurso do outro que, por meio do borramento e apagamento das diferenças, marcam 
as manifestações das experiências dos corpos considerados desviantes, anormais, patológicos, em 
circulação nos espaços das escolas e da sociedade.  

Desse modo há uma maquinaria e uma engenharia que produzem ensinamentos que prescrevem 
e reiteram condutas centradas em padrões heteronormativos, sexistas, pautados numa moral sexual 
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 HETERONORMATIVIDADE

que anula a criativa experiência das sexualidades e dos corpos, como sugere o esquema (Figura 1) 
que segue.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 1. Esquema da (Re)produção de condutas heteronormativas na escola 

Fonte: autoral  

A Biologia na escola e os materiais didáticos e pedagógicos a ela associados, hegemonicamente 
educam para um modelo único de vivência sexual, descartando qualquer outra forma e vivência 
criativa que, como humanos, somos capazes de produzir. Ao fazer isso, ao centrar na educação que 
padroniza, por exemplo, o coito vaginal, a escola e seus materiais, as políticas de saúde e de 
educação com seus programas e ações deixam de, verdadeiramente, contribuir para uma efetiva 
saúde sexual, importando-se tão somente com a padronização das condutas e o controle dos corpos. 

Considerações finais 

A educação escolar no Brasil e outros lugares no Ocidente associa-se ao projeto moderno de fazer 
falar sobre o sexo e a sexualidade. Ela atua sobre os corpos, os ordena, disciplina e controla; para 
isso faz uso de tecnologias e estratégias, de “[...] dispositivos arquitetônicos, para os regulamentos de 
disciplina e para toda a organização interior: lá se trata continuamente do sexo” (Foucault, 1988, p. 
32). 

Na atual estrutura educacional há políticas, ordenamentos legais, conjuntos disciplinares que 
fazem falar do sexo e da sexualidade. Convocados/as ao diálogo sobre gênero e orientação sexual, 
dentre outras questões, a partir da década de 1990 a escola brasileira, mais uma vez, é recolada a 
falar, orientar e prescrever lições e ensinamentos acerca das práticas sexuais, solidária aos impactos 
decorrentes da epidemia da SIDA e atendendo a demandas advindas dos movimentos sociais e dos 
movimentos de acadêmicos engajados com a causa da educação escolar pública.  

Cabe ressaltar que a escola brasileira, embalada pelo projeto neoliberal, cuida da síndrome e não 
de seus e suas portadores e portadores. Eles/as são apagados, borrados e enquadrados nos grupos 
de risco, nas causas e sintomas, nos processos de prevenção e tratamento. Mas também sofre os 
impactos e efeitos das lutas dos movimentos sociais organizados que a reclamam como lugar de 
fazer pensar, produzir e gestar outras experiências de sexualidades, de gênero e de corpos que se 
contraponham aos modelos hegemônicos e ao apagamento das diferenças.  

Os investimentos na escola são de toda natureza, políticos, sociais, morais e econômicos. 
Políticas, programas e ações são formulados e a acionam para sua implementação e consolidação. 
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Nesse amálgama, discursos hegemônicos e discursos transgressores conflitam e circulam no espaço 
escolar. Os discursos do outro, os padrões heteronormativos, as violências de gênero e sexuais que 
atravessam a escola e o tecido social mobilizam ações de pesquisa e de intervenção nos processos 
formativos, nas produções e circulação de materiais nas escolas. Os seus resultados, como os 
demonstrados por algumas modestas pesquisas realizadas por nós, ainda reiteram a implicação dos 
materiais e discursos dos sujeitos escolares com os padrões de gênero e de sexualidades que, 
reforçando a ideia do Outro, aniquilam as diferenças e as singularidades. Desse modo, “[...] vivemos 
hoje, nós que nos dedicamos à educação, qual Édipos diante da Esfinge. [...] ou deciframos o enigma 
que o monstro nos coloca ou somos devorados por ele” (Gallo, 2000). O que seria devorado pela 
esfinge?  

No processo educativo, ser devorado pela Esfinge é passar a fazer parte do sistema educacional 
vigente, tornar-se mais uma engrenagem dessa máquina social, reproduzindo-a a todo instante em 
nossos fazeres cotidianos. A condição de não ser mais uma engrenagem é sermos capazes de 
decifrar os enigmas que a crise na educação nos apresenta, conseguindo superar esse momento de 
rupturas (idem, p. 17). 

E não fazer parte da engrenagem do sistema educacional, escapar da esfinge, é o desafio 
colocado para educadores/as e pesquisadores/as que importam-se com as discussões das 
sexualidades e do gênero; enfim, da diferença no contexto escolar e social mais amplo. A questão 
que se coloca é ao reclamarmos que a escola cuide e tome as diferenças, não haveria riscos de 
sermos devorados pela Esfinge? Decifrar seus enigmas, então, é preciso.  
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Resumo 

O artigo apresenta, a partir da Análise do Discurso de linha francesa, diferentes gestos de leitura e 
interpretação sobre o corpo e a sexualidade em variados momentos da história. Demonstra que tais 
gestos de leitura são frutos da experiência que cada sociedade estabelece sobre os seus valores e 
normas culturais em cada época, seja nas primeiras civilizações com a economia do sexo para o 
controle da natalidade e a sobrevivência do grupo ou o cristianismo medieval no controle do sexo na 
luta contra o pecado. Cada sociedade, segundo Michel Foucault, estabelece um regime de saberes e 
poderes que ordenam e classificam o tipo de corpo e cidadão que deseja, foi assim na cidade 
guerreira de Esparta com seu regime de saberes na formação do soldado ou em Atenas com o 
regime democrático na formação do político ou ainda na sociedade contemporânea, na formação do 
corpo de proporções perfeitas que atendam as determinações do mercado. 

Palavras-chave: Corpo; sexualidade; poder; sociedade. 

Abstract 

The article presents, from the Analysis of French Discourse, different gestures of reading and 
interpretation of the body and sexuality at various times in history. It demonstrates that such gestures 
reading are the fruit of experience that each society sets about their cultural values and norms in each 
period, both in the first civilizations to the economy of sex for birth control and the survival of the group 
and in the Medieval Christianity control of sex in the fight against sin. Each society according to Michel 
Foucault, establishes a system of knowledge and power to order and classify the type of body and 
citizen you desire, like the city of Sparta with its regime of knowledge and training of the soldier and in 
Athens with the democratic regime in the formation of the political, or contemporary society in the 
formation of the body of perfect proportions that meet the stipulations of the market.  

Keywords: Body; sexuality; power; society. 

 
 

É absolutamente impossível uma história do Corpo e da Sexualidade quanto evento linear e 
ordenado ao longo das diferentes épocas. Qualquer interpretação esbarra nos diferentes gestos de 
leitura utilizados em variadas culturas e civilizações como processo de simbolização e busca de 
significado dessa dimensão tão íntima no ser humano. Incontáveis são os caminhos e variadas as 
formas de abordagem sobre a construção e reconstrução da noção de corpo e de suas produções em 
todas as épocas. Existiram culturas que subjetivaram o corpo pelo viés religioso, outras tantas o 
dimensionaram pelas produções biológicas e sexuais, outras ainda pela arte e contemplação estética, 
muitas o observaram pela medicina e o olhar fisiológico, algumas vendo nele a fonte e a origem do 
mal e outras tantas como canal ou porta de libertação da vida terrena. 

O corpo é múltiplo em produções de efeitos de sentido ao deixar em cada época seu traço e 
significado e ao trazer registrado em si, o símbolo e a marca de uma época ou de um conjunto de 
valores. É o corpo do Rei que traz a marca do poder no manto sobre os ombros, a coroa signo do 
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domínio sobre a cabeça e o cetro real em uma das mãos como sinal de controle e pastoreio. Ou 
ainda, é o corpo do guerreiro africano que no ritual de iniciação deve trazer as marcas da ruptura de 
nível. Sinais da quebra de uma situação anterior de criança para o corpo do guerreiro, pronto para a 
batalha e o casamento, por isso seu corpo é o templo que deve carregar os sinais de sua nova 
condição, sejam nas marcas do rosto feitas com ferro quente, no furo da orelha e do nariz ou ainda 
nas chicotadas por todo corpo que marcarão para sempre o evento de morte para uma condição 
anterior e o renascimento para uma situação posterior. 

De fato, mesmo o corpo humano contemporâneo também traz em si os traços dos valores e 
saberes de uma época, pois hoje o corpo mais do que nunca é a vitrine do sucesso ou do fracasso de 
alguém, sendo mensurado e formatado a todo instante em padrões e referenciais unívocos que 
devem ser almejados e desejados por todos. A medicina, a moda e o mercado se apossam do corpo 
e sobre ele constroem a noção do corpo como produto. O corpo como objeto, constructo ou esboço 
das clínicas estéticas onde é medido, cortado e moldado. O corpo das academias que é recriado por 
exercícios físicos, tonificado e hipertrofiado ao extremo, ao ponto de se tomar proporções artificiais. 
Ou ainda, o corpo das dietas, que em função de uma cultura da magreza, se submete a regimes 
pesados e violentos que testam os limites da anorexia e da bulimia, inserindo o indivíduo em uma 
ditadura das disciplinas do peso. 

Portanto, o corpo e suas produções marcam e criam identidades perenes em diferentes épocas 
por meio de discursos que estabelecem saberes e legitimam poderes. A historiadora Denise Bernuzzi 
de Sant’Anna escreve a esse respeito, 

território	  tanto	  biológico	  quanto	  simbólico,	  processador	  de	  virtualidades	  infindáveis,	  
campo	  de	  forças	  que	  não	  cessa	  de	  inquietar	  e	  confortar,	  o	  corpo	  talvez	  seja	  o	  mais	  belo	  
traço	  da	  memória	  da	  vida.	  Verdadeiro	  arquivo	  vivo,	  inesgotável	  fonte	  de	  desassossego	  
e	  de	  prazeres,	  o	  corpo	  de	  um	  indivíduo	  pode	  revelar	  diversos	  traços	  de	  sua	  
subjetividade	  e	  de	  sua	  fisiologia	  mas,	  ao	  mesmo	  tempo,	  escondê-‐los.	  Pesquisar	  seus	  
segredos	  é	  perceber	  o	  quanto	  é	  vão	  separar	  a	  obra	  da	  natureza	  daquela	  realizada	  
pelos	  Homens:	  na	  verdade,	  um	  corpo	  é	  sempre	  “biocultural”,	  tanto	  em	  seu	  nível	  
genético,	  quanto	  em	  sua	  expressão	  oral	  e	  gestual	  (Sant’Anna,	  2004	  p.	  3).	  

Por possuir essa dimensão biocultural, a história do corpo é feita de rupturas, ondulações e 
cismas, pois cada sociedade desenvolveu instituições (família, educação, justiça, Estado, política, etc) 
a fim de estabelecer determinadas relações de poder não somente para o controle sobre os corpos, 
mas também para orientá-los, educá-los e discipliná-los a um ideal de Homem ou cidadão/ã que cada 
sociedade almejava socialmente. 

De fato foram desenvolvidos em cada cultura gestos de interpretação do corpo. Justamente pelas 
mudanças em sua forma, peso e desejos que muitas vezes o faz ser um objeto de estranhamento ao 
próprio indivíduo que não se reconhece no próprio corpo. Esta multiplicidade de produções, que 
afloram e desaparecem, arrastam o indivíduo a determinadas atitudes e escolhas e o limita nos 
desejos e fantasias da mente. É o que dá origem a um conjunto de saberes e poderes em diferentes 
povos, como tentativa de racionalizar e ordenar por meio de preceitos de ensino e aprendizagem a 
violenta e muitas vezes anárquicas produções do corpo e de suas expressões. Gestos revestidos 
com técnicas específicas para controlar, ordenar, e fazer circular por meio do corpo os saberes e 
valores daquilo que uma determinada cultura estabelece como verdadeiro. 
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Como bem afirma Sant’Anna (2004, p. 4), 

são	  antigas	  as	  tentativas	  de	  minimizar	  os	  efeitos	  do	  que	  é	  desconhecido	  nos	  corpos.	  Da	  
religião	  à	  ciência,	  passando	  por	  diferentes	  disciplinas	  e	  pedagogias,	  a	  vontade	  de	  
manter	  o	  próprio	  corpo	  sob	  controle,	  se	  possível	  desvendando-‐o	  exaustivamente,	  
caracteriza	  a	  história	  de	  numerosas	  culturas.	  

Os mecanismos de controle sobre os efeitos desconhecidos dos corpos desenvolvidos por cada 
cultura passa necessariamente como bem afirma Sant’Anna por diferentes disciplinas educativas com 
a função de domesticar e civilizar as pulsões e desejos primitivos. Talvez um dos mecanismos de 
controle mais antigos seja a religião, pois quando se analisa a relação do ser humano primitivo com o 
corpo e a sexualidade é notado o papel que os preceitos religiosos irão exercer sobre a economia do 
corpo. 

O historiador Peter N. Stearns, autor da obra História da Sexualidade (2010), afirma que o advento 
das grandes religiões nas diferentes civilizações antigas foi decisivo na mudança de postura do 
homem coletor, caçador sobre seu corpo e o sexo. Os preceitos religiosos deram origem à moral do 
controle sobre o corpo. Afirma Stearns a respeito da ação das religiões nas primeiras civilizações 
humanas, 

o	  advento	  das	  grandes	  religiões	  teve	  impacto	  decisivo	  sobre	  a	  sexualidade,	  em	  alguns	  
casos	  propiciando	  novas	  justificativas	  e	  normas	  para	  padrões	  já	  estabelecidos,	  e	  em	  
outras	  instâncias	  introduzindo	  consideráveis	  mudanças	  –	  por	  exemplo,	  nas	  maneiras	  de	  
encarar	  a	  homossexualidade	  (Stearns,	  2010,	  p.	  19).	  

No entanto, conforme Stearns, a ação das religiões sobre os povos antigos se dá muito mais com 
a preocupação com o controle da natalidade e na ordenação da poligamia ou monogamia do que 
propriamente na atenção ao corpo e suas pulsões sexuais. A necessidade de sobrevivência dos 
pequenos grupos humanos, a atenção ao alimento, água e segurança eram os componentes mais 
importantes para esses grupos e não a atenção aos perigos dos desejos do sexo, ou as proibições 
aos prazeres, tais características poderiam circular livremente entre os indivíduos. 

O	  estilo	  de	  vida	  nômade	  e	  as	  limitadas	  fontes	  de	  comida	  impediam	  qualquer	  desejo	  de	  
ter	  muitos	  recém-‐nascidos	  e	  impunham,	  também,	  uma	  necessidade	  de	  espaçar	  os	  
filhos	  em	  intervalos	  de	  sete	  anos.	  A	  importância	  do	  sexo	  para	  procriação	  era	  óbvia,	  
conforme	  é	  sugerido	  em	  grande	  parte	  da	  arte	  primitiva;	  contudo,	  em	  demasia	  o	  sexo	  
para	  a	  procriação	  era	  um	  perigo	  (Stearns,	  2010,	  pp.	  25-‐26).	  

Segundo Stearns, o conjunto de saberes desenvolvido pela religião na antiguidade se concentra 
em práticas ritualísticas para diminuir a fertilidade do homem e da mulher a fim de controlar a 
natalidade e não no combate ao prazer e ao desejo. Práticas de anticoncepção eram veiculadas com 
frequência para evitar o descontrole demográfico. Técnicas tais como: a mulher amamentar seu filho 
por longos períodos, até seis anos de idade ou mais. Isso garantia alimento para a criança e também 
restringia a capacidade da mãe de dar à luz outro filho. Outra técnica contraceptiva envolvia a 
consciência da fertilidade por parte da mulher, ou seja, a mulher monitorava seu ciclo menstrual de 
modo a evitar relações sexuais durante os dias de pico da fertilidade. Por fim, os casais podiam 
simplesmente abster-se do sexo, ou pelo menos do sexo com penetração, por longos períodos. 
Stearns afirma ainda, que além desses métodos outros tantos foram desenvolvidos, como o uso de 
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ervas para banhos de assento para a mulher, chás e compostos para diminuir a fertilidade, entre 
outras técnicas. 

Sobre o uso de elementos naturais como anticontraceptivos vale ressaltar que variadas culturas 
sempre trataram o corpo e as doenças por meio de variadas substâncias retiradas da natureza.  
Sant’Anna descreve que tal prática está ligada à visão do corpo como um microcosmo no seio do 
macrocosmo, ou seja, o corpo em si é uma realidade unitária que traz em si todos os elementos 
presentes no meio ambiente, 

inúmeras	  culturas	  do	  passado	  trataram	  do	  corpo	  doente	  com	  chás	  caseiros,	  
alimentação	  natural	  e	  medicamentos	  não-‐industrializados.	  Para	  elas,	  a	  natureza	  
deveria	  ser	  uma	  referência	  essencial	  ao	  conhecimento	  e	  ao	  cuidado	  dos	  corpos.	  [...]	  
durante	  séculos,	  a	  natureza	  serviu	  de	  referência	  fundamental	  à	  vida	  humana:	  a	  
medicina	  se	  misturava	  à	  astrologia	  enquanto	  a	  saúde	  dependia	  de	  vários	  fatores	  
externos,	  incluindo	  as	  características	  das	  estações	  do	  ano	  e	  as	  variações	  do	  clima.	  [...]	  
Hipócrates	  era	  particularmente	  sensível	  à	  ideia	  de	  que	  a	  natureza	  condicionava	  a	  
saúde	  humana:	  é	  a	  natureza	  que	  cura	  o	  Homem	  (Sant’Anna,	  2004,	  p.	  7).	  

Tais atividades pedagógicas no controle da natalidade restringiram de certa forma a livre 
circulação do sexo nas primeiras sociedades. No entanto, a restrição ao corpo erógeno não se 
confunde com a rejeição ao sexo propriamente dito, uma vez que rituais agrícolas ligadas a 
divindades da terra e da fecundidade eram bem comuns nesses primeiros grupos.  

Segundo Stearns, um exemplo desse gesto de valorização do corpo e da sexualidade encontra-se 
na figura feminina da Vênus de Willendorf (2500 a 2000 a.C) encontrada na Áustria. Trata se de uma 
estatueta em pedra, sem rosto e de formas avantajadas que sugerem atributos considerados eróticos, 
como boa saúde e capacidade reprodutiva. A imagem valoriza a mulher como centro da cultura 
agrícola dos primeiros povos, bem como da singular importância dada ao corpo e ao sexo como porta 
de acesso entre a fertilidade da mulher e a fecundidade da terra.  

 
Figura 1 - Vênus de Willendorf 
Fonte: Galeria de fotos Wikipedia 
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Dessa forma, se percebe a grande quantidade de gestos de leitura e interpretação utilizadas no 
entendimento do corpo e de suas produções. Em diferentes povos e momentos da história variados 
posicionamentos discursivos foram tomados no entendimento das produções subjetivas do corpo. 
Culturas tão diversas criaram técnicas de si para ordenar e controlar desde as pulsões até as ideias e 
poderes exercidos pelos corpos. Como bem afirma Sant’Anna (2004, p. 4), 

assim,	  diferente	  de	  uma	  história	  do	  corpo,	  talvez	  seja	  mais	  instigante	  e	  viável	  realizar	  
investigações	  sobre	  algumas	  das	  ambições	  de	  governá-‐lo	  e	  organizá-‐lo	  conforme	  
interesses	  pessoais	  ou	  coletivos.	  Pois	  cada	  vontade	  de	  manter	  o	  corpo	  sobre	  controle,	  
por	  exemplo,	  é	  constituída	  por	  fragilidades	  e	  potências,	  expressando	  especificidades	  e	  
generalidades	  culturais.	  

Analisar os gestos de subjetivação sobre o corpo e a sexualidade a partir do conceito das 
Relações de Poder1 utilizadas por diferentes culturas a fim de governar e organizar os interesses 
pessoais e coletivos sobre os corpos torna mais interessante o percurso da análise. Os componentes 
de poder e saber que circulam entre os corpos e modalizam suas produções confere maior 
entendimento no processo do corpo e da sexualidade como território de transição simbólica. 

1. Relações de poder: gestos para controle do corpo e da sexualidade 

Michel Foucault (1926-1984) trata das relações de poder e constata que toda sociedade ordena os 
discursos que são elaborados pelos indivíduos a fim de diferenciar e fazer circular os bons discursos 
que contribuem para a estabilidade da sociedade, daqueles que são censurados, excluídos e postos 
numa posição marginal perante o grupo. Como afirma Foucault na obra A ordem do Discurso,  

suponho	  que	  em	  toda	  a	  sociedade	  a	  produção	  do	  discurso	  é	  simultaneamente	  
controlada,	  selecionada,	  organizada	  e	  redistribuída	  por	  um	  certo	  número	  de	  
procedimentos	  que	  têm	  por	  papel	  exorcizar-‐lhe	  os	  poderes	  e	  os	  perigos,	  refrear-‐lhe	  o	  
acontecimento	  aleatório,	  disfarçar	  a	  sua	  pesada,	  temível	  materialidade	  (Foucault,	  
2001,	  p.	  2).	  

Para Foucault, o poder em todas as sociedades, está ligado ao corpo. É sobre ele que se impõem 
as obrigações, as limitações e as proibições. Uma organização pastoral é construída para fazer 
circular entre as pessoas e grupos o poder, por meio do mecanismo da disciplina. A finalidade desse 
conjunto de disciplinas é controlar e ordenar o corpo. É sobre o corpo que se impõem as obrigações, 
as limitações e as proibições. É sobre o corpo que o poder circula livremente, saltando nas relações 
familiares, passando pela escola, adentrando o universo dos saberes científicos e políticos e vindo a 
tona nas relações do Estado.  Daí surge a noção de docilidade, o corpo dócil pode ser submetido, 
utilizado, transformado, aperfeiçoado em função do poder. 

Nesse sentido, descreve Foucault: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O conceito Relação de Poder pertence ao Filósofo Michel Foucault. Para Foucault, o poder não existe, o que existe são as 

relações de poder. No entender de Foucault, o poder é uma realidade dinâmica que ajuda o ser humano a manifestar sua 
liberdade com responsabilidade. A ideia tradicional de um poder estático, que habita em um lugar determinado, de um poder 
piramidal, exercido de cima para baixo, em Foucault é transformada. Ele acredita no poder como um instrumento de diálogo 
entre os indivíduos de uma sociedade. A noção de poder onisciente,onipotente e onipresente não tem sentido na nova 
versão, pois tal visão somente servia para alimentar uma concepção negativa do poder. 
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as	  relações	  de	  poder	  existem	  entre	  um	  homem	  e	  uma	  mulher,	  entre	  o	  que	  sabe	  e	  o	  que	  
não	  sabe,	  entre	  pais	  e	  filhos,	  na	  família.	  Na	  sociedade	  há	  milhares,	  milhares	  de	  
relações	  de	  poder,	  e,	  por	  conseguinte,	  relações	  de	  forças,	  e	  assim	  pequenos	  
enfretamentos,	  microlutas	  por	  assim	  dizer	  (Foucault,	  2009,	  p.	  239).	  

As relações de poder para Foucault não se processam apenas por meio das Instituições sociais, 
mas antecedem a tarefa ordenadora destas, começando pela família, na relação entre pais e filhos. É 
na célula familiar que as primeiras disciplinas são aplicadas ao corpo da criança, seja na educação 
higiênica, no tratamento e cuidado do corpo, na postura que se toma em diferentes espaços: na 
mesa, no quarto, em como se portar perante os outros, em esconder e inibir os genitais, ou ainda, em 
que tom de voz se deve falar e que tipo de assunto deve se ignorar ou calar. A ação pedagógica 
exercida pelas disciplinas familiares será, segundo Foucault, o traço decisivo para a postura e 
apresentação de si de um indivíduo, pois as relações de poder e o conjunto de saberes instituídos 
sobre seu corpo figurarão como uma impressão ou carimbo que ele levará para a vida. 

Talvez sejam nas Instituições sociais que as relações de poder sobre o corpo se mostram tão 
evidentes e sintomáticas, pois cada sociedade parte de um conjunto de saberes e valores que utiliza 
como base para formar o tecido social. Todos os gestos discursivos educacionais, valorativos e 
religiosos serão empenhados por essas Instituições (Estado, família, escola, justiça, medicina, 
religião) para efetivar e fazer circular tais conjuntos de saberes. Portanto, uma sociedade mulçumana, 
por exemplo, utilizará o conjunto de saberes inscrito no Alcorão para ordenar os gestos educacionais 
e valorativos sobre os corpos e a sexualidade de seu grupo. Uma sociedade medieval ancorada nos 
preceitos da ética cristã, utilizará o conjunto de saberes judaico-cristão inscritos na Bíblia e nos 
dogmas eclesiásticos para ordenar e racionalizar o tipo de Homem e as classes sociais a qual ele fará 
parte. 

Ainda sobre as relações de poder, Foucault, em sua obra História da Sexualidade (1984), no que 
tange ao controle que a Igreja exercerá sobre corpo e o sexo na Idade Média, afirma que coube ao 
cristianismo assumir o trabalho pastoral na educação e controle das pulsões sexuais. A emergência 
da vigília sobre as pulsões e paixões produzidas pelo corpo tem um sentido de ser, sendo o corpo 
substância corrompida pelo pecado original, marcado por forças enigmáticas e fortes suficientes para 
afastar o ser humano do caminho da salvação. O corpo deve ser submetido a um conjunto de 
disciplinas de mortificações físicas e espirituais, seja na autoflagelação, com o chicote ou silício, nas 
orações seguidas de jejum e abstinência absoluta de comida ou prazeres da carne. Tais economias 
disciplinares ascenderiam a alma em relação aos limites do corpo e levaria a pessoa à 
transcendência. O corpo nesse sentido seria um obstáculo a ser superado, anulado em prol de um 
bem ou substância maior, a alma. 

Afirma Foucault (1984), 
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[...]	  em	  todos	  os	  países	  católicos,	  acelera	  o	  ritmo	  da	  confissão	  anual.	  Porque	  tenta	  
impor	  regras	  meticulosas	  de	  exame	  de	  si	  mesmo.	  Mas,	  sobretudo,	  porque	  atribui	  cada	  
vez	  mais	  importância,	  na	  penitência	  –	  em	  detrimento,	  talvez,	  de	  alguns	  ouros	  pecados	  
–	  a	  todas	  as	  insinuações	  da	  carne:	  pensamentos,	  desejos,	  imaginações	  voluptuosas,	  
deleites,	  movimentos	  simultâneos	  da	  alma	  e	  do	  corpo,	  tudo	  isso	  deve	  entrar,	  agora,	  e	  
em	  detalhe,	  no	  jogo	  da	  confissão	  e	  da	  direção	  espiritual.	  O	  sexo,	  segundo	  a	  nova	  
pastoral,	  não	  deve	  ser	  mais	  mencionado	  sem	  prudência;	  mas	  seus	  aspectos,	  suas	  
correlações,	  seus	  efeitos	  devem	  ser	  seguidos	  até	  as	  mais	  finas	  ramificações:	  uma	  
sombra	  num	  devaneio,	  uma	  imagem	  expulsa	  com	  demasia	  lentidão,	  uma	  cumplicidade	  
mal	  afastada	  entre	  a	  mecânica	  do	  corpo	  e	  a	  complacência	  do	  espírito:	  tudo	  deve	  ser	  
dito	  na	  confissão	  (Foucault,	  1984,	  p.	  23).	  	  	  	  	  	  

A ação vigilante que a Instituição Católica exerce sobre o corpo e a sexualidade demonstra grande 
repressão sobre as expressões sexuais. A função do confessor em ouvir, instruir e aplicar a 
penitência e as restrições espirituais sobre os crentes produz todo o conjunto de saberes e técnicas 
de si que devem ser seguido à risca por todos a fim de superar as investidas da carne. 

Contudo, tal concepção de saberes restritivos ao corpo e à sexualidade não podem ser atribuídos 
apenas ao cristianismo medieval, uma vez que na filosofia platônica encontra-se a origem de tal 
dualismo entre corpo e alma. Evidente que os efeitos de sentido no mundo grego são outros, lá não 
se combate o pecado, mas sim a doxa (a opinião, ou ilusão presente na matéria composta de 
multiplicidade e erro) em função da episteme (conhecimento racional e verdadeiro, baseado no 
exercício intelectual ou espiritual) único meio do ser humano atingir a sabedoria e a verdade (arché) 
libertando se da matéria.  

Platão (427-347a.C.) desenvolveu em sua filosofia uma dicotomia se comparada aos demais 
pensadores de sua época, pois estabeleceu uma clara oposição entre o corpo e a alma (aqui 
entendido como faculdade de pensamento). Tanto os filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto, 
Anaximandro, Anaxímenes, considerados os pais da filosofia, como os próprios estoicos e epicuristas 
não fizeram menção alguma da oposição dessas duas substâncias. Ao contrário, existe ainda nos 
traços da filosofia pré-socrática a concepção monista do cosmos, ou seja, tudo é um, corpo, alma, 
natureza e divindade. 

O filósofo Giovanni Reale na obra Corpo, alma e saúde: o conceito de Homem de Homero a 
Platão (2002), descreve que em muitos escritos Platão demonstrou a oposição substancial do corpo e 
do espírito. Afirma Reale, 

para	  ele	  [Platão],	  de	  fato,	  em	  muitos	  diálogos,	  o	  corpo	  é	  não	  só	  e	  não	  é	  tanto	  um	  
“instrumento”a	  serviço	  da	  alma,	  e	  portanto	  algo	  sem	  o	  qual	  a	  alma	  não	  poderia	  
exercitar	  as	  suas	  funções,	  mas	  é	  algo	  antitético	  à	  alma,	  e,	  sob	  certos	  aspectos,	  um	  
obstáculo	  às	  funções	  que	  lhe	  são	  próprias.	  O	  Homem	  para	  Platão	  e,	  portanto,	  em	  duas	  
dimensões,	  ou	  seja,	  é	  constituído	  por	  dois	  componentes,	  sob	  certos	  aspectos	  em	  nítida	  
antítese	  entre	  si	  (Reale,	  2002,	  p.	  175).	  

Segundo Reale, essa concepção dualista é apresentada, particularmente, no Fédon, mas é 
reafirmada em outros diálogos – por exemplo, no Górgias, no Crátilo e no Fedro.  

Platão concebe um conjunto de procedimentos ou disciplinas como forma de libertar a alma do 
corpo, entendido por ele como “túmulo” da alma. No Crátilo, Platão discute a imagem do corpo como 
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túmulo, baseando-se na correspondência soma (corpo) com o termo sema (túmulo), que se diferencia 
só pela variação de uma letra. Tal concepção repousa na ideia de que a substância que compõe o 
corpo é inferior se comparada à substância da alma, que uma vez encarnada (alma) nesse túmulo 
(corpo), passa por um processo de esquecimento. Daí a necessidade do exercício filosófico do 
pensamento crítico, como uma forma de libertação dos vícios do corpo, aproximando a pessoa 
humana de sua realidade primeira que é o conhecimento que já se encontra na alma. 

Reale, ao analisar o corpo em Platão como sede ou origem do sofrimento e dos males, afirma, 
 

no	  Fédon	  sublinha-‐se	  nitidamente	  o	  aspecto	  negativo	  do	  corpo,	  com	  as	  afirmações	  
seguintes:	  os	  sentidos	  são	  um	  impedimento	  à	  alma	  no	  que	  se	  refere	  tanto	  à	  vida	  moral	  
quanto	  à	  vida	  cognoscitiva.	  O	  corpo,	  de	  fato,	  é	  apresentado	  como	  fonte	  de	  paixões,	  de	  
medos,	  de	  todo	  gênero	  de	  vaidade.	  Do	  corpo,	  explica	  Platão,	  derivam	  os	  desejos	  de	  
riqueza,	  e,	  consequentemente,	  o	  corpo	  é	  causa	  de	  guerras.	  Para	  conhecer	  o	  ser	  e	  para	  
emancipar-‐se	  de	  todas	  as	  paixões,	  a	  alma	  deve	  libertar-‐se	  do	  corpo;	  e	  é	  a	  morte	  que	  
liberta	  de	  modo	  total	  (Reale,	  2002,	  pp.	  178-‐179).	  

O pensamento é a única forma de buscar a ascese da alma. A purificação viria pelo exercício 
filosófico, por meio do abandono das opiniões, frutos do conhecimento do senso comum, ligado à 
matéria e as multiplicidades do mundo sensível. O próprio corpo, com suas faculdades e desejos 
deve ser cuidado, a fim de buscar a harmonia entre as pulsões e vontades e o sentido maior que é a 
busca da sabedoria imaterial encontrada no mundo das ideias. Somente o exercício do raciocínio, 
mantendo uma relação de controle sobre os prazeres do corpo desligará a pessoa dos vícios 
materiais.  

Por isso, as relações de poder exercidas pela cidade-Estado com o uso das disciplinas teriam 
como função preparar o cidadão da polis ao ideal da sabedoria. O essencial cuidado do corpo por 
meio da ginástica e a medicina tão valorizados no desenvolvimento educacional do indivíduo possui 
uma razão pedagógica apenas, que é harmonizar as proporções do corpo por meio da saúde física 
para que as virtudes da alma possa se manifestar de forma livre e desimpedida.  

2. Corpos vibrantes: relações de poder na formação do corpo e da sexualidade ideais 

Sobre o uso das relações de poder e os regimes de disciplinas utilizados para formar a noção de 
corpo ou de sujeito, vale lembrar que diferentes culturas utilizaram tais relações para produzir o ideal 
de corpo e as funções sexuais mais adequadas às suas necessidades valorativas e morais. Michel 
Foucault, em seus trabalhos orientados em direção a uma “genealogia do sujeito” (que é ao mesmo 
tempo, uma genealogia do sujeito moral e do sujeito do desejo), descreve no volume três da História 
da Sexualidade (2007), que as diferentes épocas produziram gestos de leitura peculiares sobre a 
formação do sujeito e as formas de seu corpo, pois a noção de “eu” se diferenciava bastante, dando 
origem a variadas “técnicas de si”. 

Já na mitologia grega existiram narrações que propunham gestos e economias de restrição ao 
corpo e ao sexo. Um dos mais célebres mitos da antiguidade, escrito pelo poeta Sófocles (497-406), 
intitulado Édipo Rei, narra a trágica história de Édipo que deve cumprir o destino (moira) de matar o 
pai e casar-se com a mãe. Por mais que Édipo fuja de tal maldição acaba por cumpri-la, pois para os 
Gregos do destino ninguém escapa. O preço pelo parricídio e o incesto com a mãe é por um lado a 
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loucura de Jocasta que acaba por se enforcar e por outro, Édipo que perfura os próprios olhos pelo 
fato de ter contemplado o corpo nu da mãe.  

O sentido moral do mito sugere uma economia de proibições e inibições para as tribos gregas 
divididas em pequenos vilarejos. Simbolicamente trabalha com a ideia de que ninguém deve levantar 
a mão aos pais e muito menos tocar o corpo de um parente próximo, sob pena de maldição dos 
deuses.  

 

 
Figura 2 - Diálogo de Édipo com a Esfinge 
Fonte: Arquivo Wikipedia 

 
O Mito de Édipo é tão rico em seus efeitos de sentido que desprendeu o interesse de Sigmund 

Freud (1856-1939), o pai da psicanálise, que interpretou suas diferentes características ligadas ao 
inconsciente e desenvolveu as bases do funcionamento cognitivo. 

Outro exemplo sobre os regimes de saber e poder eram aqueles que circulavam em Atenas berço 
da democracia. As disciplinas de saberes e poder orientavam a formação do corpo do cidadão 
político, amante da sabedoria e das virtudes da moderação. Todo esforço das Instituições - Estado, 
família, educação, religião - focava os exercícios de pensamento, a arte da retórica pelos sofistas e os 
estudos da arte, principalmente da música, e os estudos sociais. O resultado era a formação do corpo 
aristocrata ou do rei filósofo.  

Da mesma forma Esparta, ao utilizar as duras regras disciplinares sobre os corpos de homens e 
mulheres para a formação do cidadão guerreiro. Para tal objetivo, retirava os meninos aos sete anos 
da casa familiar, e em rígida disciplina militar eram submetidos a exercícios físicos e mentais, eram 
testados na fome e na sede, praticavam esportes a fim de modelar o corpo, eram afastados de 
determinados prazeres como o sexo com mulheres a fim de não perderem a força vital (espermatikós 
ou semente) no ato da cópula,  
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a	  militarista	  cidade-‐Estado	  de	  Esparta	  oferecia	  algumas	  variantes	  incomuns	  do	  padrão	  
tradicional:	  os	  homens	  eram	  tirados	  ainda	  bem	  jovens,	  de	  suas	  famílias	  e	  treinado	  na	  
companhia	  de	  outros	  homens,	  e	  só	  visitavam	  as	  esposas	  (depois	  que	  ocorria	  o	  
casamento)	  de	  maneira	  errática	  e	  pouco	  frequente,	  e	  com	  ênfase	  na	  importância	  da	  
reprodução.	  As	  mulheres	  espartanas	  tinham	  um	  pouco	  mais	  de	  liberdade	  de	  
movimento	  público	  do	  que	  as	  demais	  gregas,	  mas	  apenas	  como	  condição	  de	  
comprometimento	  com	  a	  reprodução	  a	  serviço	  do	  Estado	  (Stearns,	  2010,	  p.	  57).	  

Também as mulheres espartanas praticavam atividades físicas a fim de manterem a boa forma 
física e realizar várias funções sociais, como por exemplo: parir filhos fortes e saudáveis (os 
nascituros portadores de anomalias físicas eram mortos) e defender a cidade-Estado caso o exército 
de homens caíssem perante o inimigo. O fim de tais regimes disciplinares era a formação do corpo do 
guerreiro espartano, tão temido e admirado por outros povos na Grécia. 

Segundo o historiador Harmony Heffron (2009) as mulheres espartanas possuíam privilégios 
inexistentes em outras Cidades-Estado gregas, 

contudo,	  às	  mulheres	  espartanas	  eram	  concedidos	  muitos	  mais	  privilégios	  do	  que	  a	  
outras	  mulheres	  da	  sua	  época,	  porque	  os	  homens	  de	  Esparta	  contavam	  com	  mães	  
fortes,	  orgulhosas	  e	  corajosas	  para	  produzir	  fortes,	  orgulhosos	  e	  corajosos	  soldados.	  
[...]	  Elas	  treinavam	  frequentemente	  e	  participavam	  em	  corridas,	  provas	  de	  força,	  e	  
lançando	  o	  disco	  e	  dardo.	  Na	  verdade,	  a	  primeira	  mulher	  a	  vencer	  a	  Olimpíada	  foi	  uma	  
espartana.	  O	  seu	  nome	  era	  Cynisca	  e	  ela	  ganhou	  a	  corrida	  de	  quadriga,	  tanto	  em	  396	  
A.C	  como	  em	  392	  A.C.	  [...]	  As	  mulheres	  espartanas	  tinham	  permissão	  de	  possuir	  
propriedade	  e	  foram	  responsáveis	  por	  controlar	  as	  propriedades	  dos	  seus	  maridos,	  
quando	  estes	  estavam	  na	  guerra.	  Elas	  também	  eram	  instruídas,	  uma	  prática	  que	  era	  
quase	  inédita	  na	  época.	  Os	  outros	  gregos	  ficavam	  frequentemente	  muito	  chocados	  
com	  a	  sagacidade	  e	  a	  “língua	  rápida”	  das	  mulheres	  espartanas	  (Heffron,	  2009,	  p.	  55)	  

A sociedade feudal na Idade Média é outro modelo do uso de regimes disciplinares na formação 
de corpos e sujeitos específicos na ocupação de cargos e ofícios próprios na divisão das classes 
sociais. O conjunto de saberes de cunho contemplativo e universal, firmado sobre revelação divina e 
aplicado pelo magistério católico perpassa todas as classes sociais, desde a nobreza, com seus 
duques, marqueses, condes, cavaleiros e barões até o camponês ligado ao feudo e com os ofícios 
manuais. Educação específica para a formação do corpo de um homem com função específica. 
Segundo essa visão orgânica da sociedade, a partir de uma divisão tríplice da sociedade entre clero, 
a nobreza e o camponês, o que refletia era a visão ideológica de uma sociedade de ordem criada 
divinamente e dividida entro os que rezam (o clero), os que lutam (a nobreza) e os que trabalham (os 
camponeses), doutrina instituída pelo clero e caso se afastasse dela seria um crime não só contra a 
ordem social, mas também contra Deus. 

Denise Sant’Anna (2004), afirma a necessidade da atenção e cuidado sobre as noções do “eu” e 
sujeito existentes em cada época, especificamente entre o eu existente na Antiguidade e o eu 
produzido na sociedade medieval, tais noções trazem características e gestos simbólicos específicos 
de leitura e interpretação. Diz Sant’Anna nesse sentido:  
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Ao	  mesmo	  tempo,	  existem	  muitas	  diferenças	  entre	  as	  duas	  épocas	  no	  que	  tange	  ao	  
modo	  de	  conceber	  e	  de	  produzir	  “as	  técnicas	  de	  si”,	  conforme	  expressão	  de	  Foucault.	  
Antes	  dele,	  essas	  técnicas	  haviam	  sido	  nomeadas	  “exercícios	  espirituais”,	  por	  Pierre	  
Hadot.	  Nesses	  exercícios,	  a	  noção	  de	  “eu”	  se	  diferencia	  bastante	  daquela	  que	  
conhecemos	  na	  época	  moderna.	  [...]	  Na	  Antiguidade,	  as	  noções	  de	  eu	  e	  de	  sujeito	  são	  
bastante	  diferentes	  da	  nossa.	  Foucault	  mostra	  que	  houve	  uma	  lenta	  passagem	  de	  uma	  
era	  em	  que	  a	  alimentação	  estava	  no	  centro	  das	  preocupações	  em	  bem	  administrar	  o	  
corpo,	  para	  aquela	  em	  que,	  sobretudo	  a	  partir	  do	  século	  XII,	  a	  sexualidade	  ocupará	  
este	  lugar	  central.	  Tendo	  em	  vista	  a	  transformação	  da	  sexualidade	  num	  problema	  que	  
conclama	  a	  produção	  de	  saberes	  e	  de	  estratégias	  políticas	  de	  controle	  e	  de	  tratamento	  
do	  corpo	  é	  que	  Foucault	  direciona	  os	  dois	  últimos	  volumes	  da	  História	  da	  Sexualidade	  
(Sant’Anna,	  2004,	  p.	  15).	  

Ora, se na Antiguidade a alimentação estava no centro das atividades sociais e somente a partir 
do século XII a sexualidade ocupará lugar central de importância, se questiona, qual espaço de 
interpretação e produção o corpo e a sexualidade ocupam na noção do sujeito contemporâneo? 
Quais gestos discursivos são utilizados na modernidade na formação da noção de sujeito, ou ainda, 
quais posicionamentos esse “eu” ocupa enquanto sujeito social? 

3. Noções do corpo na modernidade - espaços de transição: do controle do saber 
científico ao controle do mercado 

Parece evidente a inversão na relação de poder e saber no controle do corpo e da sexualidade 
ocorridas a partir do século XVI no Renascimento. O corpo antes submetido à pastoral católica e 
inserido num contexto de sacralidade, na modernidade passa para um gesto de ordenação totalmente 
diferente, uma vez que se torna objeto do saber médico ou objeto de estudo da ciência.  

Michel Foucault (1984) em sua História da Sexualidade descreve essa mudança conceitual, sendo 
o corpo e o sexo estudados quanto aos impactos que causam nas taxas de natalidade no espaço 
físico social,  

umas	  das	  grandes	  novidades	  nas	  técnicas	  de	  poder,	  no	  século	  XVIII,	  foi	  o	  surgimento	  da	  
“população”,	  como	  problema	  econômico	  e	  político:	  população-‐riqueza,	  população	  
mão-‐de-‐obra	  ou	  capacidade	  de	  trabalho	  (...).	  Os	  governos	  percebem	  que	  não	  têm	  que	  
lidar	  simplesmente	  com	  sujeitos,	  nem	  mesmo	  com	  um	  “povo”,	  porém	  uma	  população	  
com	  seus	  fenômenos	  específicos:	  natalidade,	  morbidade,	  esperança	  de	  vida,	  
fecundidade,	  estado	  de	  saúde,	  incidência	  de	  doenças,	  forma	  de	  alimentação	  e	  de	  
habitat.	  [...]	  No	  cerne	  desse	  problema	  econômico	  e	  político	  da	  população:	  o	  sexo;	  é	  
necessário	  analisar	  a	  taxa	  de	  natalidade,	  a	  idade	  do	  casamento,	  os	  mecanismos	  
legítimos	  e	  ilegítimos.	  A	  precocidade	  e	  a	  frequência	  das	  relações	  sexuais,	  o	  efeito	  do	  
celibato	  ou	  das	  interdições,	  a	  incidência	  das	  práticas	  contraceptivas	  (Foucault,	  1984,	  p.	  
28).	  

Segundo o argumento de Foucault nota-se um mapeamento detalhado do comportamento e 
espaço de transição que o corpo ocupa no tecido social, sendo monitorado de perto em seu 
comportamento e expressão. Um variado conjunto de regras e disciplinas de comportamento social é 
desenvolvido a fim de submeter o corpo ao saber e poder dessa sociedade cientificista.  
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Interessante notar que durante toda a Idade Média o corpo e suas manifestações sexuais eram 
classificados pelo saber religioso como sendo expressão do sensualismo diabólico, contendo o risco 
constante das paixões baixas tomarem conta das atividades racionais e espirituais e levar a pessoa à 
perdição. Portanto, todos os exercícios espirituais desenvolvidos pelo ensino da Igreja tinham como 
função lutar contra o pecado e controlar as pulsões orgânicas.  

Já na modernidade, segundo Foucault (1984), o corpo e as manifestações sexuais são 
classificados de forma racional e científica, sendo utilizados novos estudos sobre as funções 
cerebrais, o sistema nervoso e a composição do sangue para dar sentido e respostas a tais 
manifestações libidinais. 

Como descreve Foucault, 

poder-‐se-‐iam	  citar	  outros	  focos	  que,	  a	  partir	  do	  século	  XVIII	  ou	  do	  século	  XIX,	  entraram	  
em	  atividade	  para	  suscitar	  os	  discursos	  sobre	  o	  sexo.	  Inicialmente	  a	  medicina,	  por	  
intermédio	  das	  “doenças	  dos	  nervos”;	  em	  seguida,	  a	  psiquiatria,	  quando	  começa	  a	  
procurar	  “do	  lado	  da	  extravagância”,	  depois	  do	  onanismo,	  mais	  tarde	  da	  insatisfação	  e	  
das	  “fraudes	  contra	  a	  procriação”,	  a	  etiologia	  das	  doenças	  mentais	  e,	  sobretudo,	  
quando	  anexa	  ao	  seu	  domínio	  exclusivo,	  o	  conjunto	  das	  perversões	  sexuais;	  também	  a	  
justiça	  penal,	  que	  por	  muito	  tempo	  ocupou-‐se	  da	  sexualidade,	  sobretudo	  sob	  a	  forma	  
de	  crimes	  “crapulosos”	  e	  antinaturais	  [...],	  enfim,	  todos	  esses	  controles	  sociais	  que	  se	  
desenvolveram	  no	  final	  do	  século	  XIX	  e	  filtram	  a	  sexualidade	  dos	  casais,	  dos	  pais	  e	  dos	  
filhos,	  dos	  adolescentes	  perigosos	  e	  em	  perigo	  –	  tratando	  de	  proteger,	  separar	  e	  
prevenir,	  assinalando	  perigos	  em	  toda	  parte,	  despertando	  as	  atenções,	  solicitando	  
diagnósticos,	  acumulando	  relatórios,	  organizando	  terapêuticas;	  em	  torno	  do	  sexo	  eles	  
irradiaram	  os	  discursos,	  intensificando	  a	  consciência	  de	  um	  perigo	  incessante	  que	  
constitui,	  por	  sua	  vez,	  incitação	  a	  se	  falar	  dele	  (Foucault,	  1984,	  pp.	  32-‐33).	  

Ou seja, todas as áreas do conhecimento científico tentam dar conta de qualquer produção 
subjetiva do corpo a partir de um horizonte de pesquisa ou análise. É desenvolvido um cabedal 
teórico extremamente fisicalista para responder ao corpo e suas manifestações, interpretando 
qualquer manifestação como fenômeno orgânico e físico, com técnicas específicas para a intervenção 
e a cura de tais disfunções. 

Entre as várias áreas desenvolvidas nas ciências particulares no estudo e análise do corpo, talvez 
a medicina ocupe o espaço de maior intimidade e proximidade. Em nome da saúde do paciente o 
médico tem acesso irrestrito ao corpo. No consultório ou hospital o corpo do paciente se torna objeto 
de observação, sendo despido, posicionado de variadas maneiras na maca ou nos aparelhos de 
exame, sendo perfurado, aberto, medido e classificado em suas proporções. O ato médico está acima 
do pudor moral ou religioso, transcende as esferas do proibido ou restrito, desde que esteja dentro de 
uma ordem discursiva clínica, com um gesto de análise de olhar científico. 

Ao partir dos efeitos de sentido do corpo monista (natureza, ser humano e divindade como sendo 
uma única realidade) nas sociedades Antigas, no qual existe a livre expressão das pulsões sexuais 
restringindo apenas o sexo quanto ao controle de natalidade. Ao passar à noção de sujeito da 
sociedade grega que deve ordenar e controlar o corpo pelo exercício do pensamento filosófico. Ao 
adentrar a sociedade medieval com o rígido controle do corpo pela pastoral e moral cristã e chegando 
à sociedade moderna que produz os sabres científicos analíticos a fim de desmitificar o corpo e suas 
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produções, dando ao saber médico, psiquiátrico e a justiça o controle e administração do corpo, dá-se 
um grande salto histórico para encontrar no século XX, um novo gesto de leitura e interpretação sobre 
o corpo e a sexualidade que tenta libertá-los das amarras ideológicas que os aprisionaram às 
Instituições do passado. 

Segundo Denise Sant’Anna, é sintomático perceber como há uma tendência contemporânea, 
principalmente nos últimos sessenta anos, em se libertar das amarras, religiosas, temporais, morais e 
até científicas em nome de uma suposta liberdade individual e irrestrita.  

Afirma Sant’Anna, 

evidentemente	  essa	  liberação	  não	  ocorre	  rapidamente	  e	  nem	  de	  modo	  completo.	  Mas	  
é	  sobretudo	  no	  decorrer	  dos	  últimos	  cinquenta	  anos	  que	  a	  tentativa	  de	  tornar	  o	  corpo	  
de	  cada	  um	  algo	  independente	  do	  patrimônio	  cultural	  e	  genético	  vem	  ganhando	  um	  
número	  crescente	  de	  adeptos.	  Reconstruir	  o	  próprio	  corpo	  com	  a	  ajuda	  dos	  avanços	  
tecnológicos	  e	  científicos	  –	  cosméticos,	  cirurgias,	  uso	  de	  próteses,	  ginástica,	  regimes	  
etc	  –	  para	  ganhar	  mais	  saúde	  e	  juventude	  não	  deixa	  de	  ser	  uma	  promessa	  fascinante	  a	  
diversas	  épocas	  da	  civilização,	  mas	  foi	  na	  atual	  que	  ela	  conseguiu	  conquistar	  um	  
espaço	  inédito	  na	  mídia	  e	  uma	  banalização	  importante	  no	  cotidiano,	  tanto	  das	  grandes	  
cidades	  quanto	  das	  pequenas	  cidades	  (Sant’Anna	  2004,	  pp.	  17-‐18).	  

O século XX é marcado pela transição da concepção absolutista da ciência e do pensamento 
tecnicista que perdurou soberano até a metade do século XIX, para a concepção relativista filosófica 
pautada na crítica à ideologia burguesa e guiada pela ótica do lucro que instrumentalizou 
perversamente a natureza por meio da manipulação irrestrita dos recursos naturais e da exploração 
vexatória da mão de obra humana no circuito de produção. As características do neocolonialismo 
europeu na África e Ásia na Segunda Revolução Industrial revestido de argumentos civilizatórios, mas 
que escondeu puro interesse comercial na busca de mercado consumidor e matéria prima marcou 
profundamente a economia mundial dando origem ao conceito de globalização.  

O uso do conhecimento científico possibilitou a criação de tecnologias inovadoras, como o dínamo, 
o motor de combustão interna e produtos variados em prol da qualidade de vida do ser humano. No 
entanto, a riqueza do desenvolvimento tecnológico não foi dividida entre as classes sociais de forma 
igualitária, acobertou, na verdade, a exclusão dos trabalhadores do circuito de produção no momento 
da automação das indústrias, não cumpriu a promessa da melhor qualidade de vida ao trabalhador 
pelo aumento da produção e da circulação de riqueza. Ao contrário, foi utilizada muita ciência e 
tecnologia para fins bélicos e expansionistas. Basta pensar as tecnologias que envolveram a Primeira 
e Segunda Guerras Mundiais e a tensão da Guerra Fria. 

O fato é que grande parte da Europa adentra o século XX com franca suspeita da positividade dos 
bens conquistados por meio das tecnologias capitalistas que utilizavam o saber científico. Os grupos 
abastados da sociedade burguesa celebravam as conquistas e prazeres das tecnologias, o que se 
denominou Belle Époque, porém, a classe trabalhadora, que vendia sua força de obra ao detentor do 
capital se encontrava na absoluta miséria, desejando mudanças substanciais no tecido social. É no 
meio desse caldeirão da ascensão do sistema capitalista que surgem teorias revolucionárias como o  
Socialismo de Karl Marx e Friedrich Engels. 

Frente a estas características relativistas no campo das ciências, da economia e da política 
surgem desde o início do século passado movimentos que propunham a libertação do corpo e da 
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noção de sujeito das amarras ideológicos da medicina e do saber clínico. Pensadores como 
Nietzsche e Bergson, criaram uma leitura de realidade em ampla ruptura com a concepção da filosofia 
e do pensamento clássico de origem grega, sedimentadas em ideias rígidas e fechadas sobre 
conceitos inquestionáveis (principalmente desenvolvidos por Sócrates, Platão e Aristóteles). O 
nascimento da própria psicanálise, por Sigmund Freud, traz os elementos das influências do 
inconsciente sobre a personalidade e elaboração da subjetividade humana, relativizando dessa forma 
os poderes absolutos da razão. Pensadores como Michel Foucault e Gilles Deleuze, lançaram 
questionamentos sobre as relações de poder e saber que orientam as estruturas sociais e que 
ordenam a ação do ser humano no meio social. 

Segundo a historiadora Mary Del Priore (2011) em sua obra Histórias Íntimas, tais mudanças 
estruturais e de pensamento deram espaço para a liberação do corpo e da sexualidade, 
principalmente da mulher, em todos os espaço da vida social. O crescimento da população, a 
dinâmica da vida acelerada nas cidades em prol da produção industrial, os avanços nos métodos 
anticonceptivos como a pílula anticoncepcional impulsionou o advento de novos gestos e ações 
sociais. 

Afirma Del Priore que o século XX inventou o corpo, mas um corpo novo e exibido, um corpo 
íntimo e sexuado que lentamente iria afrouxar as disciplinas rígidas do passado em benefício do 
prazer. O corpo enquanto instrumento do prazer, sexuado e ativo, não como um conjunto passivo de 
órgãos composto de uma anatomia e fisiologia, mas sim o corpo desejante e sedento por liberação 
livre de suas pulsões. 

Descreve Del Priore sobre a liberação do corpo, 

com	  o	  afrouxamento	  dos	  controles,	  o	  corpo	  feminino	  apto	  para	  o	  prazer	  descobriu-‐se.	  
As	  mulheres	  começaram	  a	  se	  despir	  para	  praticar	  esportes,	  para	  dançar,	  para	  atuar	  
nos	  palcos	  ou	  para	  vender-‐se.	  Um	  dos	  aliados	  foi	  a	  lingerie.	  O	  campo	  do	  erotismo	  
ganhou	  muito	  com	  o	  desenvolvimento	  da	  indústria	  têxtil	  no	  início	  do	  século	  XX.	  [...]	  A	  
descoberta	  da	  borracha	  permitiu	  a	  confecção	  de	  uma	  espécie	  de	  cinta,	  mais	  fácil	  de	  
enfiar	  do	  que	  os	  espartilhos.	  Da	  cinta	  para	  o	  sutiã,	  inventado	  nos	  Estados	  Unidos	  em	  
1923,	  foi	  um	  passo.	  Mais	  magras,	  pois	  assim	  ditava	  a	  moda,	  as	  mulheres	  recorriam	  a	  
faixas	  apertadas	  para	  disfarçar	  os	  seios.	  Com	  a	  diminuição	  das	  saias,	  anáguas	  e	  
calçolas	  foram	  substituídas.	  E	  as	  meias,	  antes	  em	  frio	  grosso,	  foram	  suplantadas	  por	  
meias	  de	  seda	  que	  ao	  mesmo	  tempo	  velavam	  e	  revelavam	  a	  nudez	  das	  pernas	  (Del	  
Priore,	  2011,	  pp.	  106-‐107).	  

Segundo Del Priore, graças à lingerie, o corpo passou a ser objeto estético, fonte de desejo e 
contemplação, não somente um santuário de pudores e comedimento. Fácil perceber que essa 
mudança trouxe o prazer à vida da mulher, desmistificando certas percepções sobre seu corpo, como 
a menstruação vista anteriormente como veneno e doença. Abre espaço ao erotismo, com a 
valorização do uso de cosméticos, dos cuidados de si, com o ingresso gradativo da higiene íntima 
(valorizava-se anteriormente os odores dos genitais femininos como elemento erótico para o homem) 
e a depilação das zonas erógenas.  

Na segunda metade do século XX surgem movimentos sociais que propunham a liberdade de 
expressão, o fim do controle rígido do Estado e da medicina sobre o corpo e a individualidade e 
liberdade absoluta do indivíduo como dono do seu corpo e gestor de sua existência. Ocorre a união 
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da tecnologia, ciência e genética para justificar a emancipação do corpo como espaço de livre 
expressão dos desejos, ideias e posicionamentos ideológicos. O corpo é visto como último território a 
ser explorado. 

Segundo Sant’Anna, 

mas	  se	  o	  casamento	  entre	  genética	  e	  a	  informática	  permitiu	  o	  desenvolvimento	  de	  
novas	  pesquisas	  sobre	  o	  prolongamento	  e	  a	  melhoria	  da	  qualidade	  de	  vida,	  ele	  
também	  não	  deixou	  de	  fomentar	  tendências	  ligadas	  a	  um	  neo-‐eugenismo	  e	  a	  um	  
comércio	  desenfreado	  de	  partes	  microscópicas	  do	  corpo,	  tanto	  de	  humanos,	  como	  de	  
animais	  e	  vegetais.Comércio	  do	  corpo	  e	  produção	  de	  seres	  transgênicos:	  quanto	  mais	  
partes	  do	  corpo	  tornam-‐se	  “materiais	  de	  exploração	  e	  de	  investigação”,	  menos	  o	  corpo	  
é	  preservado	  dos	  interesses	  e	  ações	  comerciais	  (Sant’Anna,	  2004,	  pp.	  18-‐19).	  

O mercado capitalista assumiu a função de fomentar a exploração do corpo ao propor um conjunto 
de técnicas que estivessem em função de um saber pautado na “qualidade de vida”, na liberdade 
individual, na beleza e juventude perenes, no retardamento da velhice, etc. Tais regras teve o objetivo 
de dar forma e materialidade a tal ideologia; o sistema utilizou a Indústria Cultural orientado pelas 
mídias a fim de produzir bens simbólicos (bens de consumo) que devem ser obtidos e consumidos a 
todo o momento. O corpo e a subjetividade mudam de um conceito de alma e carne para um produto 
a ser comercializado: deve ser manipulado e instrumentalizado constantemente (seguindo a mudança 
violenta dos valores comerciais) em função da noção de um sujeito moderno, inovador e autônomo.  

Reforça Sant’Anna nesse sentido, 

na	  verdade,	  numa	  sociedade	  em	  que	  o	  corpo	  se	  tornou	  um	  ente	  tão	  importante	  quanto	  
outrora	  fora	  a	  alma,	  é	  pela	  aparência	  física,	  sobretudo,	  que	  se	  comprova	  aquilo	  que	  
cada	  um	  quer	  mostrar	  de	  sua	  subjetividade.	  E	  quando	  o	  trabalho	  de	  modificação	  da	  
aparência	  pode	  apagar	  a	  realidade	  da	  idade	  e	  das	  origens	  sociais,	  torna-‐se	  difícil	  
resistir	  às	  propostas	  da	  cosmética	  e	  das	  cirurgias	  plásticas.	  Mudar	  a	  cor	  da	  pele,	  o	  
tamanho	  do	  nariz,	  o	  volume	  dos	  seios	  etc,	  seja	  para	  estar	  em	  sintonia	  com	  a	  moda,	  
seja	  para	  se	  sentir	  bem,	  e	  fazer	  com	  que	  o	  corpo	  continue	  respondendo	  ao	  que	  cada	  
um	  sonha	  mostrar	  de	  si	  representa	  uma	  promessa	  de	  adquirir	  uma	  presença	  no	  mundo	  
cada	  vez	  mais	  importante	  (Sant’Anna,	  2004,	  pp.	  19-‐20).	  

É perceptível o estranhamento social que se criou sobre os corpos que fogem de tais padrões 
estéticos. Há certa angústia a se encaixar impositivamente a tais interpretações discursivas, caso 
contrário o indivíduo sofrerá julgamentos por parte dos demais. Há espaço privilegiado para o corpo 
malhado, sarado, com formas e proporções simétricas, não há espaço para os gordos, portadores de 
necessidades especiais que ocupam um espaço marginal e repleto de interdições. 

O que se nota é o processo de (re)significação que o corpo sofre durante o século XX, agora visto 
como ferramenta de produção e de movimento, onde circulam padrões de saberes desenvolvidos 
simbolicamente pelo mercado. Há uma liberação do corpo para novos gestos de produção e 
subjetivação, usado pelos mecanismos de poder (moda, mídias etc) para a circulação de padrões 
homogênios de beleza, sexualidade, aparência e proporções físicas. 
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Resumo 

Nos últimos dois séculos, o corpo sexuado ganha uma centralidade epistemológica e escópica 
nunca antes alcançada. A cultura visual contemporânea testemunha este processo de afirmação dos 
sexos e dos seus corpos cruzando fronteiras e identidades. A pintura, a escultura e a fotografia são 
alguns dos campos artísticos onde o corpo sexuado se expõe, se impõe e se interroga. Neste artigo 
visitam-se alguns casos paradigmáticos deste percurso histórico situando as imagens artísticas do 
corpo sexuado nas políticas do olhar que fazem o género e tecem as relações de poder. 

Palavras-chave: corpo; género; sexualidade; artes visuais. 

Abstract 

Over the past two centuries, the sexed body gains an epistemological and scopic centrality never 
before achieved. The contemporary visual culture witnesses this process of affirmation of the sexes 
and their bodies crossing borders and identities. Painting, sculpture and photography are some of the 
artistic fields where the sexed body is exposed, imposed and interrogated. This paper is visiting some 
paradigmatic cases of this historic route, placing artistic images of the sexed body in politics of looking 
that make gender and weave power relations. 

Keywords: body; gender; sexuality; visual arts. 

 

O triunfo do corpo sexuado 

O corpo sexuado atravessou os dois últimos séculos sob intensos olhares, disputas e desejos. Os 
olhares científicos sobre o corpo e o sexo, da história à medicina, da sociologia à biologia, da 
antropologia à psicologia, da filosofia à linguística passando pela sexologia, devolvem-nos uma 
consciência cada vez mais clara dos processos da sua construção social e cultural. 

As políticas sexuais do olhar que traçam as suas estratégias e campos de ação na base do 
conhecimento disciplinar, instituem diversas formas de governamentalidade, nas quais se incluem, 
como sabemos, as tecnologias do eu, destinadas a produzir insistentemente o corpo e a 
subjetividade. 

A cultura visual contemporânea testemunha estes processos de regulação dos sexos e dos seus 
corpos e as tensões que produzem nas relações de poder, quer eles figurem em territórios instituídos, 
quer se aventurem a atravessar fronteiras e identidades. 

O progressivo aumento da visibilidade do corpo sexuado no espaço público impulsionado pela 
fotografia e o cinema, dissemina-se hoje pelos ecrãs contemporâneos com as novas tecnologias da 
imagem e do som, confrontando quotidianamente os atores sociais com dois impulsos facilmente 
manipuláveis: o prazer escópico e o desejo de consumo. 
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Prazer, desejo e posse são componentes nucleares da vivência sexual do poder que se 
entranham nas imagens artísticas onde o corpo sexuado se expõe, se impõe e se interroga. Daí que 
o campo das artes visuais expresse, com grande acuidade, a disputa pela supremacia do olhar sobre 
o sexo, o género e as identidades. 

Estes são os principais argumentos que motivam uma visita a alguns casos paradigmáticos deste 
percurso histórico, situando as imagens artísticas do corpo sexuado nas políticas do olhar que fazem 
o género e tecem as relações de poder. 

As políticas sexuais do olhar 

Comecemos, então, por uma fotografia de Robert Doisneau para com ela traçarmos as 
coordenadas de uma política sexual do olhar que naturaliza a dominação masculina. O ensaio 
fotográfico Un Regard Oblique foi realizado em 1948 por Doisneau, na Galeria do antiquário Romi, 
seu amigo, situada na rua Seine, em Paris. O objetivo do fotógrafo era estudar as reações das 
pessoas que, na sua rotina quotidiana, passavam junto à vitrina da Galeria onde se expunham dois 
quadros, um dos quais representava um nu feminino de Wagner. Para conseguir captar a 
espontaneidade da expressão de quem parava para olhar, escondeu a sua câmara numa cadeira 
antiga que estava em exposição no interior da Galeria. A experiência durou seis horas. Dela resultou 
uma série de fotografias. Nesta situação, as imagens não poderiam escapar a um registo anedótico 
daí, também, a sua abertura à reflexividade. 

Mary Ann Doane, uma das pioneiras dos estudos de género no cinema, dedicou à fotografia mais 
conhecida da série uma análise que fez história, interpretando-a como uma “síntese perfeita” da 
negação do olhar feminino, tal como emergia na narratividade do cinema clássico de Hollywood. 
Decompondo o jogo de olhares do casal respeitável de meia-idade captado furtivamente pela câmara 
oculta de Doisneau, mostra como o olhar feminino está fora do triângulo de significação que organiza 
a imagem:  

“O	  homem	  não	  está	  numa	  posição	  central;	  na	  verdade,	  ele	  ocupa	  um	  espaço	  muito	  
estreito	  no	  extremo	  direito	  da	  imagem.	  No	  entanto,	  é	  o	  seu	  olhar	  que	  define	  a	  
problemática	  da	  fotografia;	  é	  o	  seu	  olhar	  que	  apaga,	  de	  forma	  eficaz,	  o	  da	  mulher.	  De	  
facto,	  como	  sujeito	  do	  olhar,	  a	  mulher	  olha	  atentamente.	  Mas	  não	  é	  apenas	  o	  objeto	  
do	  seu	  olhar	  que	  é	  escondido	  do	  espectador,	  o	  seu	  olhar	  é	  envolto	  por	  dois	  polos	  que	  
definem	  o	  eixo	  de	  visão	  masculina.	  […]	  A	  representação	  fetichista	  do	  corpo	  feminino	  
nu,	  plenamente	  visível,	  garante	  uma	  masculinização	  da	  posição	  do	  espectador.	  […]	  O	  
olhar	  da	  mulher	  está,	  literalmente,	  fora	  do	  triângulo	  que	  traça	  uma	  cumplicidade	  entre	  
o	  homem,	  o	  nu	  feminino,	  e	  o	  espectador”	  (Doane,1982,	  pp.	  84-‐85).	  	  

O homem, pouco atento às observações da esposa, dirige um olhar dissimulado, oblíquo, para o 
nu erotizado do corpo feminino que se oferece à visão, distraído que está na ansiosa satisfação do 
desejo. Com este gesto, que partilha imaginariamente com o espetador masculino, sujeita a mulher a 
ser alvo de piada obscena, acentuando a sua posição subordinada na rede de relações de poder 
simbolizada pela imagem. A fotografia torna-se, deste modo, um paradigma das políticas de 
diferenciação sexual dos modos de olhar que definem a cultura patriarcal. 

A segunda paragem deste breve percurso devolve-nos outras facetas do prazer voyeurístico 
imbricado na tradição pictórica do nu, brilhantemente dissecada por John Berger na sua obra Modos 
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de Ver. A assimetria que aí se observa entre o homem, educado como sujeito que olha e a mulher, 
definida como objeto para ser olhado, tornou-se uma das marcas mais evidentes do regime escópico 
dominante no sistema da arte ocidental, posto a nu nos cartazes que o grupo Guerrilla Girls 
disseminou pelas ruas de Nova Iorque, em 1989. Para Berger (1982, p.51)  

“os	  homens	  agem	  e	  as	  mulheres	  aparecem.	  Os	  homens	  olham	  para	  as	  mulheres.	  As	  
mulheres	  vêem-‐se	  a	  serem	  vistas.	  Isto	  determina	  não	  só	  a	  maioria	  das	  relações	  entre	  
homens	  e	  mulheres	  como	  também	  as	  relações	  das	  mulheres	  consigo	  próprias.	  O	  
vigilante	  da	  mulher	  dentro	  de	  si	  própria	  é	  masculino;	  a	  vigiada,	  feminina.	  Assim,	  a	  
mulher	  transforma-‐se	  a	  si	  própria	  em	  objeto	  -‐	  e	  muito	  especialmente	  num	  objeto	  
visual:	  uma	  visão.”	  	  

Desde as Vénus de Giorgione e de Tiziano que o padrão representativo do nu na tradição 
ocidental exibe um corpo feminino idealizado como um objeto passivo de desejo oferecido ao olhar do 
sujeito masculino que o contempla fora do quadro – o espetador e/ou possuidor que é, afinal, o 
verdadeiro protagonista. Este modelo de oferenda do corpo feminino, mascarado de olhar cúmplice, 
prolongar-se-á no tempo durante séculos, não apenas na pintura de nu, mas também na pintura de 
história ou mesmo religiosa, tendo a cena bíblica de Susana e os Velhos como pretexto. Instalar-se-á 
na fotografia e no cinema, persistindo ainda hoje na publicidade, nos anúncios sexuais ou na 
pornografia.  

O modelo irá abrindo brechas à medida que a idealização erótica do nu tradicional começa a ser 
contestada. 

Com a Olympia (1863) de Edouard Manet a tradição da pintura de nu tem um estremecimento. Os 
indignados protestos que se seguiram à sua exposição no Salon de 1865, não se centraram apenas 
no estilo moderno do pintor, pelo uso de contornos bem marcados, ausência de sombras e 
modelados e tratamento suave da luz. As razões eram outras. No lugar da figura do nu reclinado não 
está uma deusa ou uma mulher de beleza idealizada, com olhar cúmplice do prazer masculino que 
quer satisfazer. A pose, os adereços e sobretudo o olhar da jovem Olimpia tornam a profissão 
reconhecível. Como refere Cumming (1998, p.77) “A criada traz flores – presente de um admirador 
anterior – mas Olímpia não se apercebe da sua presença. Está pronta e espera o cliente seguinte: o 
observador da pintura. Olha-o de frente […]”. E é este olhar direto e concreto de pessoa real, uma 
espécie de ameaça encarnada pela mulher que olha, que explica, em grande parte, o escândalo que 
despertou a receção de Olympia. Para Mayayo (2011, p. 209), embora a modelo dirija o olhar para o 
espetador como o fazem tradicionalmente os nus femininos, o seu olhar ativo afirma a sua 
subjetividade, a sua vontade de atuar sobre quem observa, a meio caminho entre a sedução e a 
resistência. 

O mesmo acontece na série de mulheres no banho que Edgar Degas pintou na década de 80 do 
século XIX, à qual pertencem A banheira, 1886, do Musée d’Orsay e Mulher na banheira, c.1883, da 
Tate Galery. A descontinuidade observa-se tanto na ausência de cumplicidade com o espectador, 
como na aparente vulgaridade dos modelos absortos na rotina do cuidado corporal, dividindo a crítica 
que tanto via nelas mulheres realistas e modernas como prostitutas. No entanto, como refere Mayayo 
(2011, p. 205) a sensação de intrusão na intimidade do espaço feminino pode suscitar um prazer 
voyeurístico ainda mais refinado, ao qual podemos acrescentar o ponto de vista escolhido pelo pintor, 
de cima para baixo, que realça a vulnerabilidade da posição da mulher. 
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Com a série de gravuras a água-forte Suite 347 realizadas em intensos sete meses de trabalho 
durante o ano de 1968, na qual se repete, em inúmeras variações, o tema de um homem a 
contemplar uma mulher nua, Picasso introduz um efeito de distanciamento que interfere na posição 
do espetador masculino como protagonista do olhar. No interior da imagem, como se pode ver na 
água-forte Nobre e mulher nua reproduzida em Maillard e Elgar (1974, p. 250) o voyeur é masculino e 
o objeto exposto ao desejo é feminino. Mantêm-se aqui os termos da política sexual do olhar de 
feição patriarcal. Mas algo surge de novo nestas gravuras. Ao converter-nos em voyeurs do 
voyeurismo, Picasso subverte o jogo de poder do olhar. Com escreve Mayayo (2011, p. 208) “o 
sujeito do olhar converte-se em objeto de olhar de outro […] fica tão exposto ao olhar alheio como a 
melhor que espia”. Daí que se veja nesta série de gravuras um componente autorreflexivo que incita o 
espetador a tomar consciência da sua própria posição como voyeur, desviando a sua atenção do 
objeto olhado para o próprio ato do olhar. 

 Outro exemplo de estratégia de resistência ao regime visual dominante baseado na postura 
ativa do olhar feminino, é-nos dado pela obra de Mary Cassatt intitulada Na Ópera, de 1879. Num 
camarote de teatro, uma mulher de pé, em primeiro plano, perscruta o espaço em frente comos seus 
binóculos, enquanto ao fundo um homem olha fixamente para ela. A pintura explora o próprio ato de 
olhar, rompendo as fronteiras tradicionais entre o observador e o observado. Para Griselda Pollock 
(2011, p. 64) “o que depreendemos é que o observador exterior à imagem é evocado como se fosse, 
por assim dizer, a imagem refletida do observador retratado na pintura. Esta situação é, até certo 
ponto, o tema da pintura – a problemática das mulheres estarem, em público, vulneráveis a um olhar 
embaraçoso. O jogo ardiloso de fazer o observador fora da pintura corresponder ao que está 
retratado nela não deveria disfarçar o seu significado mais sério, isto é, o facto de os espaços sociais 
serem policiados por homens que observam mulheres e o posicionamento do observador fora da 
pintura em relação ao homem dentro dela indica que o observador também participa no jogo. O facto 
de a mulher ser representada olhando ativamente […] impede que ela seja representada como objeto, 
surgindo como sujeito do seu próprio olhar”. 

Adivinha-se, deste modo, o trânsito das mulheres representadas como objetos para serem 
olhados, para as mulheres que olham e para as artistas que procuram construir novas políticas 
sexuais do olhar alternativas ao regime visual dominante. 

No contexto dos movimentos artísticos feministas, Judy Chicago, Mary Kelly e Barbara Kruger 
ocupam um lugar especial, embora correspondam, em termos artísticos e concetuais, a momentos e 
teorias diferentes do pensamento sobre as questões de género. 

No início dos anos 70, Judy Chicago desenvolveu um percurso de pesquisa sobre a diferença de 
género na expressão artística em conjunto com Miriam Shapiro. A sua principal preocupação era a de 
compreender como a “natureza feminina” se diferenciava na produção artística. Nesse sentido, 
procuraram as marcas de uma sensibilidade artística especificamente feminina em pinturas e 
esculturas feitas por mulheres. Em resultado, elaboraram uma teoria sobre a existência de um 
imaginário feminino, a que chamaram “iconologia vaginal”, justificado por uma experiência social, 
biológica e sexual essencialmente diferente da masculina. 

Motivadas pelo gesto político de criar representações alternativas às definições normativas do 
corpo feminino que revalorizassem as dimensões da experiência sexual das mulheres, Chicago e 
Shapira criaram o primeiro programa de educação artística feminista nos Estados Unidos, no Fresno 
State College (1970) e, logo a seguir, um outro no California Institute of the Arts (1971). Segundo 
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Mayayo (2011, p. 94) as estudantes eram motivadas a construir uma identidade forte e a libertar-se 
dos mecanismos sociais e políticos que sustentavam a opressão sexual, valorizando a sua 
experiência pessoal como ponto de partida da criação artística. A sexualidade feminina e a violência 
sobre as mulheres foram dois dos temas de discussão mais abordados, dando origem a diversas 
criações artísticas, muitas delas colaborativas, a exposições e a um novo vocabulário destinado a 
representar o corpo feminino na arte. 

A busca de uma identidade feminina impulsionou também linhas de pesquisa sobre a história das 
mulheres artistas, cujo silêncio na história da arte, na educação artística e nos museus era 
perturbador. Será com o intuito de tornar visível na história uma genealogia feminina que Judy 
Chicago criará a sua conhecida instalação The Dinner Party, exposta pela primeira vez no San 
Francisco Museum of Art, em 1979, com êxito de público e depois em várias cidades do país e do 
estrangeiro. A instalação tem uma evidente carga simbólica. O principal componente é uma enorme 
mesa cerimonial em forma de triângulo equilátero, símbolo da igualdade, onde estão reservados trinta 
e nove lugares identificados com peças bordadas, contendo cada uma o nome da “convidada de 
honra”, um cálice dourado e um prato onde está pintado um motivo central em forma de borboleta e 
uma vulva. Cada lugar é estilizado em função da mulher a ser homenageada. O piso onde assenta a 
mesa, designado Floor Heritage, é composto de milhares de peças de porcelana onde estão inscritos 
999 nomes de mulheres, servindo como uma representação visual das suas contribuições históricas. 

O projeto de Judy Chicago respondia a duplo objetivo: reescrever a história de um ponto de vista 
feminino (herstory) e a assinalar o Culto da Deusa-Mãe das sociedades pre-patriarcais, destruídas 
pela hegemonia masculina. De novo exposta em 1996, The Dinner Party tornou-se uma das obras 
mais emblemáticas e também polémicas do feminismo. Consciente das questões que sobre ela se 
foram colocando, Judy Chicago reconheceria mais tarde a historicidade do enfoque que então 
realizou: “Entabulámos o diálogo de forma incorreta nos anos 70. Centrámo-nos no género e éramos 
muito simplistas acerca da natureza da identidade. A identidade é múltipla” (Broude y Garrard, 1994 
como referido em Mayayo, 2011, p. 77). 

A questão do essencialismo que rodeou o trabalho sobre a categoria “mulheres” na produção 
artística de Judy Chicago pode ser lida comparativamente com outras obras de artistas feministas 
contemporâneas como Mary Kelly, influenciada pelas ideias pós-estruturalistas e preocupada em 
expressar na sua arte os processos de construção social da subjetividade de género. A historiadora 
de arte Griselda Pollock coloca os termos deste debate entre essencialismo e construtivismo quando 
fala da necessidade de um projeto feminista de maior alcance estratégico que “não consista 
simplesmente em substituir determinadas imagens opressivas por outras imagens feitas por mulheres 
e sobre mulheres, mas antes em desconstruir os processos através dos quais se produz o significado 
e o sujeito adquire uma posição de sujeito sexuado” (Pollock, 1987, como referido em Mayayo, 2011, 
p.111). 

Em Post Partum Document (1973-79), Mary Kelly mostra o processo de constituição da 
subjetividade feminina através da experiência da maternidade. A instalação organiza-se de modo 
científico em seis seções, mostrando uma série de memorabilia dos primeiros anos de vida do seu 
filho (fraldas, gravações, roupa infantil, desenhos…) e um conjunto de quadros sinópticos, diagramas 
médicos e textos psicanalíticos. Descobre-se, desta forma, as inquietações que uma mulher tem que 
enfrentar na hora de representar o que a sociedade lhe atribui como o seu papel “natural”. Para 
Mayayo (2011, p. 115) “o que a obra de Kelly tenta deixar claro, acima de tudo, é que a maternidade 
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não responde a nenhuma essência biológica, mas a uma representação, ou antes, a um conjunto de 
representações, construídas socialmente”. 

A problemática da maternidade será abordada de forma mais radical numa obra emblemática da 
artista concetual americana Barbara Kruger, criada num momento intenso de luta política pelos 
direitos do corpo e da autodeterminação sexual das mulheres. O poster Your Body is a Battleground 
(1989) foi inicialmente produzido para a marcha pro-choice de 9 de abril de 1989, em Washington. 
Arte pública politicamente comprometida, a obra dá uma poderosa componente visual ao discurso 
feminista sobre os direitos sexuais e reprodutivos, ao mesmo tempo que questiona os museus e 
galerias como lugares sagrados de vivência da arte. 

A crítica de uma identidade feminina estável, unificada e incontroversa que transformou a 
categoria “mulheres” no sujeito do feminismo terá, nos anos 90, em Judith Butler, uma das suas 
principais autoras. A sua conceção performativa da identidade irá também influenciar a produção 
artística e a história da arte. Para Butler (2007:49) “o género não se constitui sempre de forma 
coerente ou consistente em contextos históricos distintos para além de se entrecruzar com 
modalidades raciais, de classe, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente 
constituídas. Assim, é impossível separar o “género” das interseções políticas e culturais nas quais 
constantemente se produz e se mantém”. Por isso, pergunta: ao invés de atendermos a uma 
conceção dual de identidade de género baseada na correspondência entre o sexo, o género e o 
desejo, porque não conceber uma multiplicidade de géneros, desejos e de sexos, tanto mais que é 
possível que o sexo não seja tão incontroversamente biológico como se pretende? Para subverter os 
termos que o discurso normativo usa para fabricar a identidade de género, Butler fala do travestismo 
como meio de paródia ou ironia, pela reiteração exagerada da máscara da feminilidade ou 
masculinidade que exibe. 

A descoberta pela crítica artística nos anos 90 da escritora, atriz de teatro, artista plástica e 
fotógrafa francesa Claude Cahun é um exemplo do crescente interesse pelo travestismo, a androginia 
ou o transexualismo que as ideias de Butler ajudaram a desenvolver, ao mesmo tempo que 
suscitaram maior visibilidade à teoria queer. 

As obras de Cahum giram obsessivamente à volta do tema da identidade de género e 
ambiguidade sexual, representando o fascínio pelo jogo da metamorfose na subversão de género. A 
série de autorretratos que cria a partir de 1910, são exemplo disso mesmo, frustrando qualquer 
intenção de interpretar a subjetividade em termos ontológicos. Como refere Serrano (2013, p. 30) “O 
mais interessante na obra de Cahun é como abordou a identidade feminina através da falsa 
androginia. A fotógrafa autorretratava-se vestida de homem, para que fosse irreconhecível a sua 
condição de mulher. Foi assim que criou um ‘terceiro género’ entre o feminino e o masculino que 
eliminava toda a identidade biológica própria de cada sexo, demonstrando que a única desigualdade 
existente entre homens e mulheres é a sua aparência física”. 

Partilhando com Claude Cahun o recurso ao autorretrato e ao jogo teatral para questionar as 
identidades sexuais normativas – a exemplo da sua obra de 1996, Self-Portrait (Actress)/Marylin 
Black reproduzida em Cortés (2004, p. 73) – o artista contemporâneo japonês Yasumasa Morimura 
acrescenta às suas criações, muitas delas numa perspetiva apropriacionista, a problemática das 
relações de poder entre ocidente e oriente e as correlativas representações da masculinidade e 
feminilidade 
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A correspondência rigorosa entre o sexo anatómico, o sexo jurídico e o sexo social de que falava 
Foucault a propósito da civilização moderna é, desta forma, problematizada nas artes visuais como o 
é nos movimentos sociais e na esfera da intimidade. É um mundo novo que nos interpela e nos 
desafia. Por tudo o que implica ao nível da vivência dos direitos humanos e sexuais, a inscrição no 
campo da educação destas visualidades ‘problemáticas’ é um caminho necessário para confrontar as 
políticas do olhar tendencialmente normativas e hegemónicas que os currículos escolares tantas 
vezes comportam. 

Bibliografia 

Berger, J. (1982). Modos de ver. Lisboa: Edições 70. 
Butler, J. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós. 
Cortés, J. (2004). Acerca de la construcción social del sexo y del género. In D. Pérez, (Ed.), La certeza 

vulnerable. Cuerpo y fotografia en el siglo XXI (pp. 65-84). Barcelona: Gustavo Gili. 
Cumming, R. (1998:77). Comentar os grandes artistas. Porto: Civilização. 
Doane, M. A. (1982). Film and the Masquerade: theorising the female spectator. Screen, vol. 25, nº 3-4 

(September-October), 74-87. 
Maillard, R. & Elgar, M. (1974). Picasso. Lisboa: Verbo. 
Mayayo, P. (2011). Historias de mujeres, historias del arte. Madrid: Cátedra. 
Pollock, G. (2011). A modernidade e os espaços da feminilidade. In A. G. Macedo&F.Rayner, Género, cultura 

visual e performance. Antologia crítica (pp. 53-67). Braga: Húmus. 
Serrano, I. (2013). Claude Cahun. La igualdad de géneros a partir de la falsa androginia. Magazine Pastiche, 8, 

30-33. Disponível em: www.magpastiche.com 
Sohn, A. (2006). El cuerpo sexuado.In J. Courtine (Dir.), Historia del Cuerpo. El siglo XX (Vol. III, pp. 101-133). 

Madrid: Santillana. 

Links para as imagens 

Robert Doisneau – Un Regard Oblique (1948) 
http://collections.lacma.org/node/197940 
Ticiano – Vénus de Urbino (1538) 
http://www.uffizi.org/it/opere/venere-di-urbino-di-tiziano/ 
Guerrilla Girls – Poster(1989-2005) 
http://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/gallery/guerrillagirls.php?i=925 
Edgar Degas – Banheira (1883) e Mulher na Banheira (1883) 
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-

works/notice.html?no_cache=1&nnumid=002086&cHash=c26753d384 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/degas-woman-in-a-tub-t03563 
Edouard Manet – Olympia (1873) 
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-

works/notice.html?no_cache=1&nnumid=000712&cHash=3ebae2ac84 
Mary Cassatt - Na Ópera (1879) 
http://www.mfa.org/collections/object/in-the-loge-31365 
Judy Chicago – The Dinner Party (1979) 
http://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/home.php 
Mary Kelly – Post Partum Document (1973-79) 
http://www.marykellyartist.com/post_partum_document.html 
Barbara Kruger - Your Body is a Battleground (1989) 
http://www.barbarakruger.com/art.shtml 



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

72	  
	  

Claude Cahun – Autorretratos (1927-28) 
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=1397 
http://www.jerseyheritage.org/collection-items/claude-cahun 
Yasumasa Morimura - Self-Portrait (Actress)/Marylin Black (1996) 
http://www.luhringaugustine.com/artists/yasumasa-morimura/#/images/25/



 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Masculinidades	  remodeladas:	  
cirurgias	  plásticas	  no	  site	  de	  rede	  
social	  orkut	  
Raquel Pereira Quadrado & Paula Regina Costa Ribeiro 

Instituto de Educação, Universidade Federal de Rio Grande – 
FURG, Brasil 
raquelquadrado@hotmail.com 
pribeiro@vetorial.net 
  



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

74	  
	  

 

Resumo 

Dentre as diversas instâncias sociais que atuam na produção dos sujeitos, (re)produzindo 
significados sobre as masculinidades e as possibilidades de remodelagem corporal na 
contemporaneidade, a internet, através de suas redes sociais, vem se destacando. Nesse sentido, 
este artigo tem por objetivo analisar a rede de enunciações presente nos fóruns de comunidades do 
site de rede social Orkut que discutem as cirurgias plásticas, tendo como base as postagens dos 
homens que relataram terem realizado algum procedimento estético. No processo de análise, foram 
utilizadas algumas ferramentas da análise do discurso, a partir das perspectivas foucaultianas. Dentre 
os participantes dos fóruns analisados, o resultado das cirurgias constitui o principal foco das 
discussões, dando indícios de que as plásticas estéticas constituem uma estratégia de bioascese que 
vêm ganhando destaque entre os homens. 

Palavras-chave: corpos; masculinidades; cirurgias plásticas; bioascese. 

Abstract 

Among the various social organizations working in the production of subjects, the Internet, through 
its social networks, has been outstanding, (re)producing meanings about masculinities and the 
possibilities of contemporary body reshaping. In this regard, this article aims to analyze the network of 
statements present in community forums of Orkut social network site that discuss plastic surgery, 
based on the posts of men who reported having performed any cosmetic procedure. In the process of 
analysis, we used some tools of discourse analysis from Foucauldian perspectives. Among the 
analyzed forum statements, the outcome of surgeries is the main focus of the discussions, giving 
evidence that cosmetic surgeries constitute a bio-ascetics strategy that is gaining prominence among 
men. 

Keywords: body; masculinities; plastic surgery; bio-ascetics. 

 

Vivemos um período em que as noções de espaço e tempo estão sendo reconfiguradas, de modo 
que as informações percorrem o mundo todo em questão de segundos. A notícia de um fato ocorrido 
na África, por exemplo, chega ao Brasil quase que instantaneamente, através do imenso aparato 
tecnológico e digital do mundo contemporâneo. Esse borramento de fronteiras geográficas e 
temporais tem contribuído para a reconfiguração das relações entre os sujeitos, que passam a 
estabelecer laços e vínculos através da tela do computador, via internet.  

Nesse contexto, de acordo com Sibilia (2008, p. 12) “[...] germinam novas práticas de difícil 
qualificação, inscritas no nascente âmbito da comunicação mediada por computador. São rituais 
bastante variados, que brotam em todos os cantos do mundo e não cessam de ganhar novos adeptos 
dia após dia.” Tais práticas e rituais acabam por contribuir para a constituição de novas 
subjetividades, uma vez que instituem outros modos de ser e de estar no mundo.  

As subjetividades vão sendo engendradas desde o nascimento, na medida em que os sujeitos 
encontram-se imersos em práticas de significação que, entendidas a partir de ferramentas 
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foucaultianas, constituem modos de subjetivação e dizem respeito às práticas que tornam os sujeitos 
objetos de saber, objetos de poder e objetos de si mesmos. Ao serem objetivados (tornarem-se 
objetos), os indivíduos vão se tornando sujeitos e objetivando os outros.  Nesse sentido, os sujeitos 
constituem-se a partir de processos de objetivação e subjetivação que não são independentes uns 
dos outros, mas que atuam de forma articulada. 

No mundo contemporâneo, há uma incitação à exteriorização e à visibilidade da vida de cada 
sujeito, de modo que ocorre “um deslocamento daquela subjetividade ‘interiorizada’ em direção a 
novas formas de autoconstrução” (Sibilia, 2008, p. 23). Assim, visibiliza-se o cotidiano, os 
acontecimentos ordinários e expõe-se a intimidade para o mundo, dando origem a “outras formas de 
consolidar a própria experiência e outros modos de autotematização, outros regimes de constituição 
do eu e outras formas de se relacionar com o mundo e com os demais sujeitos” (Sibilia, 2008, p. 78). 
Essa exteriorização da subjetividade ganha centralidade nas diversas mídias, o que podemos 
constatar com a proliferação de programas do tipo reality show, exibidos tanto nos canais de TV 
aberta quanto nos de TV por assinatura, e também na internet, através dos inúmeros vídeos postados 
no YouTube1, nos álbuns de fotografias pessoais exibidos nas diversos sites de redes sociais como 
Orkut2 e Facebook3, nos relatos de experiências e vivências cotidianas encontrados nos blogs4, 
fotologs5, entre outros meios que possibilitam publicizar a vida privada. Além disso, de acordo com 
Sibilia (2008, p. 23), “a subjetividade não é algo vagamente imaterial que reside ‘dentro’ de você [...]. 
Assim como toda subjetividade é necessariamente embodied, encarnada em um corpo, ela também é 
sempre embedded, embebida em uma cultura subjetiva”. Na cultura contemporânea, marcada pelo 
culto ao corpo, enfatiza-se a aparência como aquilo que diz sobre quem o sujeito é, ou seja, somos 
aquilo que parecemos ao olhar dos outros. Conforme Ortega (2008, p. 44):  

Hoje,	  sou	  o	  que	  aparento	  e	  estou,	  portanto,	  exposto	  ao	  olhar	  do	  outro,	  sem	  lugar	  para	  
me	  esconder,	  me	  refugiar;	  estou	  totalmente	  a	  mercê	  do	  outro,	  já	  que	  o	  que	  existe	  (o	  
corpo	  que	  é	  também	  o	  self)	  está	  à	  mostra.	  Somos	  vulneráveis	  ao	  olhar	  do	  outro,	  mas	  
ao	  mesmo	  tempo	  precisamos	  de	  seu	  olhar,	  precisamos	  ser	  percebidos,	  senão	  não	  
existimos.	  

De acordo com o autor, ocorre o processo de somatização da subjetividade, em que o corpo 
ganha centralidade na experiência de si, na forma como alguém se reconhece como sujeito e como é 
reconhecido pelos outros. Há um deslocamento nos ideais ascéticos do cuidado de si, em que o 
objetivo deixa de ser a submissão do corpo a fim de preservar valores morais e alcançar um elevado 
estado de espiritualidade, e passa a ter como alvo o corpo físico, num processo de ascese corporal 
ou bioascese: “[...] agora o eu só existe para cuidar do corpo, estando a seu serviço” (Ortega, 2008, p. 
43). 

No processo de somatização das subjetividades, visibilizam-se marcadores sociais que instituem 
determinadas posições de sujeito, como, por exemplo, os gêneros, que vão sendo inscritos nos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Site que possibilita a postagem e divulgação de vídeos, a partir de um cadastro feito on line. Disponível em 
www.youtube.com.br 

2 Disponível em www.orkut.com.br 
3 Disponível em www.facebook.com 
4 Tipos de diários digitais publicados na web. 
5 Espécies de blogs em que as fotos predominam, ou seja, sites que possibilitam a publicação de fotos, que podem ser 

vistas e comentadas por todos.  
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corpos, configurando masculinidades e feminilidades. Os gêneros são entendidos, a partir das 
abordagens pós-estruturalistas, como produções socioculturais e linguísticas implicadas na forma 
com que as características biológicas relacionadas à distinção sexual vão sendo significadas, 
valorizadas e compreendidas no contexto de cada cultura (Louro, 2004; Scott, 1995). Assim, os 
sujeitos se constituem masculinos ou femininos a partir das vivências e interações que estabelecem 
ao longo de sua vida nas diversas instâncias e práticas sociais, em meio a relações de poder6.  

Nesta pesquisa, deslocamos o foco de análise das feminilidades – categoria com a qual os 
estudos de gênero geralmente têm-se ocupado – para as masculinidades, uma vez que os discursos 
sobre beleza vêm interpelando também os homens, que buscam inúmeras técnicas e intervenções 
para a produção do corpo, dentre as quais as cirurgias plásticas estéticas têm se destacado. 

Os estudos sobre as masculinidades são relativamente recentes, tendo suas primeiras 
publicações ocorrido no final dos anos 80, sendo que um maior adensamento teórico só começa a 
surgir a partir da segunda metade dos anos 90. Esse campo foi se constituindo a partir de alguns 
pressupostos:  

1.	  a	  organização	  social	  das	  masculinidades	  em	  suas	  “inscrições	  e	  reproduções”	  locais	  e	  
globais;	   2.	   a	   compreensão	   do	   modo	   como	   os	   homens	   entendem	   e	   expressam	  
“identidades	  de	  gênero”;	  3.	  as	  masculinidades	  como	  produtos	  de	  interações	  sociais	  dos	  
homens	   com	   outros	   homens	   e	   com	   mulheres,	   ou	   seja,	   as	   masculinidades	   como	  
expressões	   da	   dimensão	   relacional	   de	   gênero	   (que	   apontam	   expressões,	   desafios	   e	  
desigualdades);	  4.	  a	  dimensão	  institucional	  das	  masculinidades,	  ou	  seja,	  o	  modo	  como	  
as	   masculinidades	   são	   construídas	   em	   (e	   por)	   relações	   e	   dispositivos	   institucionais	  
(Medrado	  e	  Lira,	  2008,	  p.	  810).	  

Neste sentido, entendemos as masculinidades a partir dos pressupostos 3 e 4, ou seja, como 
relacionais, constituídas na interação dos homens entre si e com as mulheres, nos diversos contextos 
socioculturais dos quais o sujeito participa, sendo produções que se dão em meio a regimes de saber 
e poder que instituem verdades sobre os sujeitos. De acordo com Seffner (2003), as masculinidades 
são posições de sujeito e, como tais, são fluidas, oscilantes, provisórias e mutáveis, sujeitas a 
alterações ao longo da vida na medida em que vão sendo construídas nas relações sociais. Como 
construções, estão em constante fluxo e movimento, de forma que não existe uma única 
masculinidade, e sim múltiplas, reconfiguradas a todo instante em meio aos diversos nós da rede 
social. 

Os marcadores sociais que posicionam os sujeitos como masculinos adquirem visibilidade nos 
corpos, que não se configuram como meros elementos anátomo-fisiológicos, uma vez que “[...] a 
materialidade humana, ao corporificar os diversos processos sociais de dominação e sujeição 
exercidos na trama social, configura-se naquilo que nomeamos o corpo” (Souza, 2007, p. 20).  Assim, 
os corpos são produções híbridas (biológicas e culturais) que se constituem nas práticas sociais a 
partir de diversos discursos – científico, religioso, midiático, entre outros. Tais discursos7 articulam-se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6 O poder é entendido, a partir de Foucault (1995, 2004), como relacional, capilar e assimétrico, como algo que provém de 
toda parte e que se exerce, e não como algo localizado em determinadas estruturas e que se detém. O poder é produtivo, uma 
vez que produz saberes que são constituídos a partir de relações de poder. 

7 Entendemos os discursos como práticas que produzem os objetos de que falam (Foucault, 2008). 
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numa rede de estratégias8 que produzem marcas e regulações, instituindo regimes de verdade sobre 
os sujeitos e seus corpos. Segundo César (2009, p. 269): 

[...]	  os	  regimes	  de	  verdade	  contemporâneos	  permanecem	  imersos	  em	  uma	  cultura	  
somática,	  em	  vista	  da	  qual	  os	  corpos	  ganham	  visibilidade	  e	  inteligibilidade	  em	  função	  
de	  sua	  materialidade	  física	  mais	  primária,	  como	  o	  volume,	  a	  forma	  e	  a	  superfície.	  
Nessa	  perspectiva	  somática,	  o	  alvo	  das	  estratégias	  de	  controle	  e	  de	  produção	  subjetiva	  
é	  ainda	  o	  corpo,	  como	  também	  já	  o	  era	  na	  modernidade	  disciplinar.	  No	  entanto,	  o	  
corpo	  contemporâneo	  é	  ainda	  mais	  plástico	  e	  maleável,	  pois	  a	  ele	  se	  destina	  um	  
número	  quase	  infinito	  de	  intervenções	  visando	  produzi-‐lo	  como	  mais	  jovem,	  mais	  
magro,	  mais	  flexível,	  mais	  leve,	  mais	  ágil,	  mais	  versátil	  e	  mais	  rápido.	  	  

Dentre as múltiplas intervenções corporais possíveis de serem realizadas na contemporaneidade, 
as cirurgias plásticas vêm se destacando. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgias 
Plásticas9 – SBCP – o Brasil é o país que mais realiza esse tipo de cirurgia. As mais procuradas são 
as de natureza estética, ou seja, aquelas realizadas com o objetivo de modificar algum aspecto da 
aparência corporal que seja considerado feio, constrangedor ou que cause desagrado ao sujeito. Este 
tipo de procedimento não tem relação com a melhoria de aspectos relacionados à saúde do provável 
paciente, como acontece com as cirurgias plásticas reparadoras, mas com a produção de uma 
aparência corporal que expresse o que cada um tem de melhor, que exteriorize, a partir dessa 
anatomia remodelada, as múltiplas remodelagens do eu e a produção de si mesmo. Para Le Breton 
(2007, p. 47), ao modificar sua aparência corporal através da cirurgia estética, o indivíduo modifica 
aspectos de si mesmo, “recorrendo a uma operação simbólica imediata” que ocasiona mudanças 
significativas nas suas formas de se relacionar com o mundo.  

Durante muito tempo, os imperativos da beleza foram mais associados às mulheres, de modo que 
havia todo um investimento no corpo feminino a fim de que esse fosse belo, esbelto, fonte de 
satisfação – por ser/estar bonita – e prazer pessoal (Sant’anna, 2004. 2005). No entanto, atualmente, 
os corpos masculinos também vêm sendo alvo desses imperativos, havendo todo um investimento 
para que sejam reinventados e redescobertos: “[...] a redescoberta do corpo masculino deu-se 
também pela adoção de atitudes e posturas até então consideradas unicamente apropriadas ao 
universo feminino” (Sant’anna, 2004, p. 127). As cirurgias plásticas estéticas, nesse contexto, 
constituem uma importante estratégia de reinvenção do corpo que vem ganhando cada vez mais 
adeptos, especialmente entre os homens, visto que nos últimos cinco anos aumentou de 5% para 
30% o percentual de homens que buscam esse tipo de procedimento no Brasil (SBCP, 2011).  

Num tempo em que há uma crescente incitação à visibilidade, as práticas de remodelagem 
corporal, assim como diversos outros aspectos da vida privada, deixam de ser algo que se faz em 
sigilo e passam a ser publicizadas. Agora já não basta reinventar-se e produzir uma versão “mais 
aprimorada” de si mesmo; é preciso contar a todos e mostrar ao mundo o “novo eu”. Para tanto, vale 
lançar mão de diversas ferramentas, dentre as quais  destaca-se a internet, de modo especial o site 
de rede social Orkut. Nesse contexto, buscamos, com essa pesquisa, analisar a rede de enunciações 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

8 Nesta pesquisa, estamos tomando estratégia como o conjunto dos meios que possibilitam a manutenção e/ou o 
funcionamento de dispositivos de poder (Foucault, 1995).  

9 Dados disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas – SBCP, disponível em 
www.cirurgiaplastica.org.br 
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presente nos fóruns de comunidades do Orkut que discutem as cirurgias plásticas, tendo como base 
as postagens dos homens que relataram terem realizado algum procedimento estético. 

Delineando o campo de investigação: o site de rede social Orkut  

Dentre as diversas instâncias sociais que atuam na produção dos sujeitos, (re)produzindo 
significados sobre as masculinidades e as possibilidades de remodelagem corporal na 
contemporaneidade, a internet vem se destacando. No Brasil, de acordo com dados do IBOPE 
Nielsen Online (2011), no segundo semestre de 2011, o acesso à internet abrangeu 77,8 milhões de 
pessoas, sendo que o maior crescimento deu-se no uso domiciliar, que teve uma expansão de 14,4% 
em relação a agosto de 2010. Dentre os usos mais frequentes que se faz da internet, o acesso aos 
sites de redes sociais – como Facebook, Orkut e Twitter, por exemplo – atinge 87% dos usuários, o 
que indica o grande alcance que esses sites vêm tendo no cotidiano das pessoas. Além disso, os 
dados apontam que no mês de agosto deste ano a média de tempo de conexão dos usuários 
brasileiros nos sites de redes sociais foi de 7 horas e 14 minutos, o que consolida o Brasil como um 
dos países com maior acesso a esse tipo de site. Sobre essas novas formas de se relacionar e 
interagir, Sibilia (2008, p. 27) diz que “a rede mundial de computadores se tornou um grande 
laboratório, um terreno propício para experimentar e criar novas subjetividades: em seus meandros 
nascem formas inovadoras de ser e estar no mundo”.  

O Orkut constitui-se como o segundo maior site social no Brasil, com um alcance de 64%, o que 
corresponde a 29 milhões de usuários10. A partir do momento em que cria um perfil e uma conta no 
site, o sujeito é incitado a participar das comunidades existentes ou a criar outras, a fim de 
compartilhar hobbies e interesses, bem como estabelecer laços com amigos 'mais íntimos e 
chegados'. Essa promessa de intimidade e estabelecimento de laços de interesse possibilita a 
discussão e a exteriorização de aspectos da vida privada dos integrantes das comunidades. Assim, 
as comunidades sobre cirurgia plástica no Orkut constituem espaços em que os participantes podem 
interagir e compartilhar experiências, dúvidas e ansiedades, buscando a segurança, a compreensão e 
os conselhos de quem partilha dos mesmos interesses e desejos que os seus. De acordo com 
Bauman (2003), comunidade remete a pertencimento, conforto, segurança e aconchego, o que 
pressupõe certa delimitação e estabelecimento de fronteiras. No entanto, com o advento da 
informática: 

[...]	  a	  fronteira	  entre	  o	  “dentro”	  e	  o	  “fora”	  das	  comunidades	  não	  pode	  mais	  ser	  
estabelecida	  e	  muito	  menos	  mantida.	  De	  agora	  em	  diante,	  toda	  a	  homogeneidade	  
deve	  ser	  “pinçada”	  de	  uma	  massa	  confusa	  e	  variada	  por	  via	  de	  seleção,	  separação	  e	  
exclusão;	  toda	  unidade	  precisa	  ser	  construída;	  o	  acordo	  “artificialmente	  produzido”	  é	  a	  
única	  forma	  disponível	  de	  unidade	  (Bauman,	  2003,	  p.	  19).	  

Nesse sentido, vemos nas comunidades virtuais a flexibilização do pertencimento e o borramento 
das fronteiras que mantinham os participantes protegidos e aconchegados no seu interior. Esses 
grupos formam-se pela proximidade de interesses e não mais pela proximidade geográfica, como 
acontecia nas relações presenciais. Ao escolhermos uma comunidade, estamos praticando o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

10 De acordo com dados do IBOPE Online, disponível em 
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=home_materia&db=
caldb&docid=C2A2CAE41B62E75E83257907000EC04F. Acessado em 03/out./2011. 
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exercício da experiência de si, ou seja, colocando em funcionamento o que Foucault chamou de 
tecnologia de si: “[...] reflexão sobre modos de vida, sobre as escolhas de existência, sobre o modo 
de regular a sua conduta, de se fixar a si mesmo fins e meios” (Foucault, 1997, p. 112). Assim, ao 
procedermos a essas escolhas, estamos nos constituindo como sujeitos. 

No contexto desta pesquisa, foram analisadas as postagens dos homens nos fóruns de dezessete 
(17) comunidades sobre cirurgia plástica estética no Orkut. Embora tenhamos encontrado homens 
como participantes de praticamente todas as comunidades que constituíram o corpus de análise, 
essas dezessete (17) foram selecionadas dentre mais de cem (100) resultantes de uma busca no site 
a partir da palavra-chave plástica, por serem as que apresentavam a participação masculina nos 
fóruns que discutiam esse tipo de procedimento estético. 

Neste artigo, direcionamos o foco de análise para as postagens que se referem a homens que já 
fizeram algum procedimento cirúrgico estético e que relatam sua experiência ou aconselham outros 
sujeitos que manifestam o desejo de submeter-se à remodelagem corporal. Nos fóruns analisados, 
constatamos que os procedimentos cirúrgicos mais procurados pelos homens participantes dessas 
comunidades são, respectivamente, a rinoplastia (nariz) – 61%; lipoaspiração e abdominoplastia – 
13%; otoplastia (especialmente para correção de orelhas “de abano”) – 5%; implante capilar – 5%; e 
cirurgia de olhos, principalmente a blefaroplastia (para correção das pálpebras caídas) – 4%. Tais 
dados vão ao encontro do que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aponta como os tipos de 
intervenções mais procurados pelos homens, sendo, respectivamente, rinoplastia, lipoaspiração e 
blefaroplastia (SBCP, 2011). Além dessas, que são as mais recorrentes, também apareceram nas 
comunidades analisadas relatos de cirurgias para correção de ginecomastia (desenvolvimento 
excessivo das mamas), dermoplastia (para remoção do excesso de pele decorrente de processos de 
intenso emagrecimento), bem como procedimentos para remodelação dos lábios, queixo e implante 
de silicone masculino no tórax, a fim de modelar os músculos peitorais. 

Tais dados apontam para a intensificação das práticas de si que, no mundo contemporâneo, 
constituem o que Ortega (2008, pp. 31-32) chamou de bioascese: 

As	  modernas	  asceses	  corporais,	  as	  bioasceses,	  reproduzem	  no	  foco	  subjetivo	  as	  regras	  
da	  biossociabilidade,	  enfatizando	  os	  procedimentos	  de	  cuidados	  corporais,	  médicos,	  
higiênicos	  e	  estéticos	  na	  construção	  das	  identidades	  pessoais,	  das	  bioidentidades.	  
Trata-‐se	  da	  formação	  de	  um	  sujeito	  que	  se	  autocontrola,	  auto-‐vigia	  e	  auto-‐governa.	  
Uma	  característica	  fundamental	  dessa	  atividade	  é	  a	  auto-‐peritagem.	  O	  eu	  que	  “se	  
pericia”	  tem	  no	  corpo	  e	  no	  ato	  de	  se	  periciar	  a	  fonte	  básica	  de	  sua	  identidade.	  	  

A aparência corporal deve falar sobre o sujeito, expressar quem ele é, exteriorizar a sua 
subjetividade e, para tanto, a autovigilância e o autocontrole tornam-se princípios a serem seguidos e 
adotados por todos a fim de que possam buscar e atingir a perfeição corporal. Nesse contexto, uma 
boa aparência é vista como resultado de uma vontade forte e de um autogoverno eficiente, enquanto 
o insucesso na busca do corpo idealizado é visto como fraqueza. O sujeito que se autogoverna, como 
perito de si mesmo, lança mão de diversas práticas de bioascese, dentre as quais as cirurgias 
plásticas estéticas vêm se destacando. A partir dessas intervenções, pode-se moldar o corpo de 
acordo com a vontade de cada um, a fim de adequá-lo a expectativas e normas sociais, possibilitando 
que o sujeito fabrique modelos de si, que podem ser modificados a cada nova intervenção. 
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Nas comunidades analisadas, encontramos dezenas de relatos de homens que realizaram tais 
procedimentos estéticos. Amparados pela aparente segurança encontrada nesses grupos que 
partilham interesses em comum, teceram narrativas sobre suas experiências, compartilhando dúvidas 
e anseios com os outros participantes. 

Durante a pesquisa, selecionamos todas as postagens realizadas pelos homens que afirmaram 
terem realizado cirurgia plástica e organizamos essas postagens em dois grupos, nos quais 
analisamos a rede de enunciações presentes: o primeiro grupo abrange as postagens que apontam 
para os significados que o período pós-operatório teve para os participantes; o segundo, refere-se às 
postagens que discutem a satisfação ou insatisfação com os resultados das cirurgias.  

Na análise dos dados, utilizamos algumas ferramentas da análise do discurso, a partir dos 
pressupostos de Michel Foucault. A partir dessa perspectiva, entendemos os discursos como práticas 
que constituem os objetos de que falam, sendo que essas práticas mantêm correlação com outras 
práticas, sendo submetidas a determinadas regras, condições e suscetíveis a transformações 
(Foucault, 2008, p. 90). O discurso tem o enunciado como unidade elementar: 

[...]	  o	  enunciado	  aparece	  como	  um	  elemento	  último,	  indecomponível,	  suscetível	  de	  ser	  
isolado	  em	  si	  mesmo	  e	  capaz	  de	  entrar	  em	  um	  jogo	  de	  relações	  com	  outros	  elementos	  
semelhantes	  a	  ele;	  como	  um	  ponto	  sem	  superfície	  mas	  que	  pode	  ser	  demarcado	  em	  
planos	  de	  repartição	  e	  em	  formas	  específicas	  de	  grupamentos;	  como	  um	  grão	  que	  
aparece	  na	  superfície	  de	  um	  tecido	  de	  que	  é	  o	  elemento	  constituinte;	  como	  um	  átomo	  
do	  discurso	  (Foucault,	  2008).	  

Os enunciados articulam-se em unidades de sentido, a partir das correlações que estabelecem 
com outros enunciados, constituindo formações discursivas. Assim, ao analisar os dois grupos de 
postagens dos fóruns das comunidades que constituíram o corpus desta pesquisa, buscamos a rede 
de enunciações presentes, suas condições de existência e emergência, bem como as condições de 
possibilidade que fizeram com que determinadas enunciações se fizessem presentes. 

Cirurgias plásticas estéticas: o que é dito sobre o pós-operatório 

Um dos temas recorrentes em grande parte das postagens nos fóruns das comunidades 
analisadas refere-se ao período pós-operatório, em que os recém operados expressam suas dúvidas 
e ansiedades  com relação  aos resultados, como  podemos  ver nos  trechos abaixo11, referentes a 
cirurgias de nariz (rinoplastia)12: 

[P.]13ola	  gente	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Optamos por manter as transcrições de forma literal, sem fazer as correções linguísticas, por entendermos que desta 

forma preservamos a ideia original dos autores. Além disso, devido às limitações no número de páginas indicadas para o 
artigo, não apresentamos o conjunto de todas as postagens das dezessete (17) comunidades analisadas, tendo selecionado 
algumas que são representativas da rede de enunciações presentes no corpus de análise. 

12 Grande parte dos excertos apresentados neste artigo referem-se à rinoplastia, uma vez que cerca de 61% das postagens 
dos homens nos fóruns das comunidades analisadas referiam-se a esse tipo de cirurgia estética. 

13 Nas postagens destacadas, usamos a letra inicial do nome dos participantes dos fóruns. 
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bom pessual eu fiz a minha semana passa dia 25/07  
realmente n senti dor nenhuma e nem tenho corte, apenas o incomodo do 1 dia com os 
tampoes e mais nada... so que estou com os olhos ainda um pco roxos hj fazem 5 dias q 
eu fiz eu tiro o curativo na prox quarta! e estou com olhos com um pco de sangue e em 
volta um pco amarelo vcs como estao? 
e alguem sabe de alguma dica pra adianta a retirada desses roxos? 
de qlq forma se vcs puderem me mandem informaçoes nao descrevendo mtu pessoal pq 
minha familia n sabe so pais e namorada  
de qlq forma obrigado a todos 
te mais  

Neste depoimento, vemos que, no aconchego da comunidade que partilha do seu interesse, P. 
sente-se seguro para “confessar” aos amigos virtuais aquilo que nem mesmo a família sabe: que 
realizou uma cirurgia plástica, como se sentiu, seus medos e anseios. Vemos, nesse contexto, o 
quanto as relações virtuais vêm se sobrepondo à “vida real”, até porque as relações virtuais 
possibilitam deletar, excluir e remover spams sempre que algo ou alguém se tornar inconveniente 
(Bauman, 2011). Não há estabelecimento de laços profundos, de modo que as relações podem ter a 
duração de instantes, sendo superficiais e descartáveis. Além disso, ele expressa as suas dúvidas 
com relação à rinoplastia recém realizada, demonstrando sua preocupação em relação ao aspecto do 
rosto. A preocupação marcante é com a aparência e não com possíveis consequências, dores ou 
complicações pós-cirúrgicas, denotando o quanto é importante para ele ostentar um rosto belo e sem 
marcas, o mais rápido possível. Esse mesmo discurso está presente em diversas postagens, como 
as que vemos abaixo: 

[T.]	  pow,	  eu	  afinei	  a	  ponta	  do	  meu,	  mas	  ta	  fodah,	  ja	  faz	  4	  semanas	  de	  cirurgia,	  
continua	  grandao,	  sera	  por	  causa	  do	  inxaço?	  o	  medico	  falou	  q	  leva	  5	  meses	  pra	  
desinchar...	  keru	  saber	  sobre	  vcs,	  o	  de	  vcs	  ficou	  inxado	  muito	  tempo?	  ou	  mesmo	  inxado	  
dava	  pra	  perceber	  q	  estava	  mais	  fina	  a	  ponta?	  Abraço	  

[V.]	  pow,	  ate	  agora	  quase	  nao	  vi	  mudança	  no	  meu,	  tipo,	  o	  medico	  falou	  q	  afinou	  a	  
ponta	  do	  meu	  nariz,	  mas	  to	  grilado	  com	  isso,	  a	  ponta	  continua	  redondona,	  grande,	  nao	  
to	  curtindo	  muito	  nao,	  sera	  q	  é	  pq	  esta	  inxado?	  tem	  tres	  meses	  q	  fiz	  a	  cirurgia,	  sera	  q	  
vai	  diminuir	  mais	  a	  ponta?	  espero	  q	  sim,	  espero	  q	  fike	  afilada...	  me	  ajudem,	  estou	  
nervoso,	  ehaueae,	  sera	  q	  vai	  ficar	  fina?	  

Percebe-se, nessas postagens, que uma das principais preocupações no período pós-operatório 
refere-se ao resultado da rinoplastia, com a expectativa de que o nariz desinche e fique pequeno e 
afilado, especialmente na ponta. Vemos, nesse contexto, que a cirurgia foi realizada com o intuito de 
modelar o nariz de acordo com um padrão estético considerado bonito e desejável na sociedade 
contemporânea. Essa preocupação remonta às origens da cirurgia plástica que, de acordo com 
Gilman (1999), encontra-se associada aos procedimentos realizados há mais de cem anos para 
correção de lesões no nariz, ocasionadas pela sífilis e modificações com o objetivo de disfarçar ou 
“corrigir” traços étnico-raciais em negros e judeus, por exemplo, buscando modelá-los segundo um 
padrão caucasiano, típico de descendente de europeu, que até hoje vem sendo vinculado nas 
diversas mídias como o modelo de beleza a ser seguido e desejado. Assim, interpelados pelos 
discursos que enfatizam que só é feio quem quer, uma vez que a beleza pode ser comprada e 
produzida com precisão cirúrgica (Couto, 2004), esses sujeitos buscam construir uma aparência 
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corporal que seja a expressão do seu autocuidado e do investimento que têm feito em si mesmos. 
Nesse contexto, o pós-operatório constitui-se como um período de dúvidas e incertezas com relação 
aos resultados, pois um nariz 'inchado', 'grande' ou com uma ponta que não tenha ficado 
suficientemente afilada, pode representar o fracasso nessa produção de si. É preciso que as 
mudanças sejam visíveis, que se veja o investimento que foi feito para a aquisição desse 'novo' nariz 
remodelado. 

Em outras postagens, referentes ao período pós-operatório das rinoplastias, vemos enunciações 
que articulam a aparência, especialmente o tamanho e formato do nariz, com a masculinidade, como 
é o caso da postagem que segue: 

[F.]	  Fiz	  a	  rinoplastia	  há	  5	  dias.	  [...]	  

Não	  senti	  dor.	  Apenas	  no	  primeiro	  dia	  do	  pós-‐operatório	  eu	  fiquei	  mal	  por	  causa	  da	  
anestesia.	  As	  5	  noites	  foram	  péssimas	  pois	  não	  estava	  respirando.	  O	  próprio	  inchaço	  do	  
nariz	  interrompe	  as	  vias	  respiratórias.	  Agora	  melhorou	  um	  pouco.	  
Resultados:	  Estou	  inseguro.	  As	  vezes	  bate	  um	  desespero.	  O	  desenho	  da	  ponta	  do	  nariz	  
está	  horrível.	  Parece	  que	  tem	  uma	  bola	  de	  basquete	  entre	  as	  narinas.	  Tá	  feio	  mesmo.	  
Se	  tiver	  que	  voltar	  pra	  mesa	  de	  cirurgia,	  apesar	  de	  todos	  os	  incômodos,	  eu	  farei	  de	  
novo.	  
O	  médico	  havia	  dito	  que	  se	  afinasse	  a	  ponta	  do	  nariz,	  ficaria	  com	  cara	  de	  viado.	  Não	  
estou	  com	  cara	  de	  viado,	  estou	  com	  cara	  de	  batata.	  O	  nariz	  já	  era	  batatudo	  e	  apontava	  
para	  baixo.	  Agora	  o	  nariz	  está	  muito	  mais	  batatudo	  mas	  fica	  apontado	  para	  cima.	  
Ridículo.	  Daqui	  a	  3	  dias,	  retornarei	  ao	  médico	  e	  discutiremos	  tudo	  isso.	  Não	  sei	  qual	  é	  o	  
limite	  entre	  esperar	  o	  "desinchaço"	  e	  uma	  "cirurgia	  mal-‐feita".	  
O	  médico	  cobrou	  R$	  3.500,00	  e	  é	  Professor	  Doutor	  da	  Unifesp	  especialista	  em	  
otorrinolaringologia	  com	  diversas	  teses	  defendidas,	  ou	  seja,	  é	  um	  puta	  de	  um	  
profissional	  gabaritado.	  Mas	  na	  primeira	  consulta	  informou-‐me	  que	  o	  valor	  já	  estava	  
incluso	  possíveis	  retornos	  ao	  centro	  cirúrgico.	  Q	  saco	  !!!	  eu	  não	  esperava	  por	  isso.	  	  
Breve,	  mais	  notícias....	  

Nessa narrativa, vemos que F., assim como os demais sujeitos que fizeram esse tipo de cirurgia, 
desejava afinar a ponta do nariz que, segundo ele, era batatudo. O desagrado com o resultado obtido 
é marcante e enfatizado em diversos trechos, como: Parece que tem uma bola de basquete entre as 
narinas; Tá feio mesmo; estou com cara de batata; Ridículo; entre outros. Segundo ele, o médico 
afirmou que um nariz fino deixá-lo-ia com cara de viado, demarcando que a masculinidade está 
associada a determinados aspectos da aparência corporal, neste caso, o nariz. Nesse contexto, um 
nariz mais afilado ostentaria marcadores femininos, associados a traços finos e delicados, enquanto 
um nariz maior estaria associado à virilidade. Sobre os significados culturalmente atribuídos ao nariz, 
Antonio (2008) aponta que os romanos associavam o nariz à virilidade e masculinidade, salientando 
que existem características similares entre a genitália masculina e o nariz. 

Além disso, nessa narrativa, vemos enunciações relacionadas ao período pós-operatório, em que 
F. afirma não ter sentido dor, apenas ficou mal por causa da anestesia, apresentando dificuldade para 
respirar decorrente do inchaço na região do nariz. No entanto, esses incômodos tornam-se pequenos 
e pouco significativos diante daquilo que é o motivo dessa postagem no fórum da comunidade: o 
descontentamento com os resultados. Ao reclamar da aparência do nariz, enfatiza a formação do 
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médico que realizou o procedimento cirúrgico: Professor Doutor, especialista, diversas teses 
defendidas, profissional gabaritado, deixando claro que não fez uma escolha de forma deliberada ou 
impensada, mas que procurou alguém com reconhecimento acadêmico e profissional a fim de 
remodelar sua aparência. De acordo com Foucault (2008, p. 56), “o status do médico compreende 
critérios de competência e de saber”, que mantêm relações com as instituições, com outros indivíduos 
que também estão em determinadas posições que lhes conferem status, estando em posição de 
reconhecer e legitimar seu saber, sua prática e competência. Assim, o profissional escolhido por F. foi 
alguém legitimado e em posição institucionalmente reconhecida para realizar tais procedimentos, 
tendo seu saber e seu status atestados pelos títulos que ostenta. Diante disso, a decepção pelo 
resultado desapontador da cirurgia é ainda maior, pois a escolha não foi decorrente de uma ação 
impensada, mas sim de uma cuidadosa pesquisa sobre o currículo desse médico. 

As dúvidas e ansiedades com relação aos resultados no período pós-operatório são tema 
recorrente em todos os tipos de cirurgias plásticas discutidas nas comunidades analisadas, e não 
apenas nas de rinoplastia. A postagem abaixo traz o relato de um homem que já realizou diversos 
tipos de procedimentos e que expressa suas dúvidas: 

[F.A.]	  Oi.................entao!!!!!	  

Ja fiz lipo e plastica ha algum tempo, mas como nao mudei o umbigo de lugar na 
epoca, minha cicatriz ficou muito em cima, agora dia 14-11-2010, me subimeti a outra 
cirurgia, fiz lipo da cintura pra cima e abdominoplastia, aparentemente ficou show, o 
umbigo esta bunito, porem ainda nao cicatrizou total, os roxos da lipo estao sumindo, 
mas o inxaso da barriga continua, e ainda vaza muito sangue do corte, mas meu medico 
nao colocou dreno, entao acho que por isso que ainda vaza, amanha estarei indo ao 
medico para tirar os pontos da barriga, e vou questiona-lo a respeito do dreno e ver o 
pq ainda estou tao inxado.......queria saber se alguem fez tb e nao colocou o dreno, e 
como foi a recuperacao....... aguardo respostas  

Nesse depoimento, F. A. expressa sua inquietação com o inchaço, o que é recorrente nos diversos 
tipos de cirurgias que foram discutidas nas comunidades analisadas. Os hematomas (os roxos da 
lipo) também são mencionados, mas o aspecto inchado é o que realmente incomoda. Espera-se que, 
após esse tipo de cirurgia, o abdômen resulte liso, bonito, sem nenhum volume que possa 
comprometer uma aparência magra, livre de gorduras indesejáveis. Segundo Fischler (2005), a 
lipofobia – aversão à gordura – é uma das características marcantes do mundo contemporâneo. Há 
uma obsessão pela magreza e buscá-la a qualquer custo é a meta de grande parte dos sujeitos. As 
lipoaspirações e abdominoplastias surgem, nesse contexto, como importantes e sedutoras aliadas, na 
medida em que carregam promessas de livrar-se da gordura indesejada rapidamente, quase que de 
forma 'mágica': entra-se gordo na sala de cirurgia e de lá se sai livre daquilo que comprometia a sua 
imagem. Diante disso, continuar inchado após algum tempo da cirurgia gera ansiedade e medo de 
que o procedimento tenha sido fracassado e de que a promessa de um 'novo eu', remodelado a partir 
dos padrões socialmente esperados, não cumpra o prometido.  

Nas diversas comunidades analisadas, a principal preocupação no período pós-operatório referia-
se aos resultados, de modo que as dúvidas e ansiedades estavam relacionadas, em sua maioria, à 
aparência que resultaria do procedimento, e não a possíveis complicações ou efeitos colaterais. 

O segundo grupo de postagens, que apresentamos a seguir, aponta para a satisfação ou 
insatisfação com os resultados, após o período pós-operatório. 
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Satisfação ou insatisfação: o que é dito sobre os resultados das cirurgias 

Outro tema recorrente nas discussões nos fóruns analisados diz respeito aos resultados e à 
satisfação obtida após a cirurgia, o que pode ser exemplificado nos depoimentos abaixo:  

[A.C.]	  fiz	  nah	  orelha..	  deu	  um	  resultado	  otimoooo	  
adorei	  eh	  que	  eu	  tinha	  as	  orelhas	  meio	  de	  abanos...rsrs...kkk	  
mas	  o	  resultado	  foi	  espetacular...	  

	  [V.E.]	  Eu	  fiz	  implantes	  de	  torax	  masculino	  230	  ml.	  Ficou	  simplesmente	  melhor	  do	  que	  
eu	  poderia	  imaginar.	  

[M.]	  Lipoaspiração	  

Fiz	  lipo	  a	  75	  dias	  o	  resultado	  foi	  supreendente,	  ficou	  ótimo	  

[P.A.]	  Bom	  eu	  fiz	  a	  minha	  [rinoplastia]	  faz	  31	  dias	  e	  foi	  cortado	  o	  musculo	  sim	  ate	  pq	  eu	  
dava	  risada	  e	  meu	  nariz	  fazia	  uma	  seta	  pra	  baixo	  era	  pessimo	  ai	  eu	  vi	  mta	  diferença	  
sim	  pq	  o	  nariz	  nao	  cai	  mais	  qdo	  do	  risada	  e	  foi	  tudo	  normal	  foi	  bem	  como	  eu	  esperava	  
to	  mtu	  satisfeito.	  bj	  

[F.L.]	  eu	  fiz	  e	  estou	  muito	  satisfeito	  

retirar	  aquelas	  gordurinhas	  a	  mais	  é	  necessario,	  todo	  mundo	  merece...	  é	  um	  
investimento	  em	  voce,	  pra	  mim	  valeu.	  	  

[F.J.]	  To	  feliz!!!!!	  

Depois	  de	  algumas	  duvidas,	  estou	  ficando	  muito	  satisfeito	  com	  minha	  cirurgia......hj	  
estou	  inxado	  ainda,	  porem	  minha	  barriga	  esta	  ate	  para	  dentro,	  eu	  sentado	  nunca	  tive	  
essa	  barriga,	  ta	  showwwww,	  nao	  dobra	  nada,	  a	  barriga	  esta	  
retaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
.	  acho	  q	  quando	  desinxar	  tudo,	  vai	  ficar	  perfect........hauhauahuah	  
isso	  ainda	  pq	  estou	  andando	  meio	  curvado,	  enfim..............estou	  muito	  felizzzz!!!!!!	  	  

[F.J.]	  hauhauhauahuahuaaaa	  

eh	  cada	  dia	  fico	  mais	  feliz................esta	  ficando	  show	  mesmo.......	  
logo	  vou	  fazer	  um	  album	  da	  cirurgia,	  estou	  registrando	  toda	  semana......	  
tenho	  que	  estar	  orgulhoso	  de	  mim,	  pois	  perdi	  50	  kg	  neh....entao	  tenho	  q	  me	  
cuidar......agora	  é	  só	  correr	  para	  o	  abraço...hauahuahuahua	  bjos	  	  

Vemos, nesses depoimentos, que o resultado das cirurgias foi considerado ótimo, surpreendente, 
perfect, melhor do que eu poderia imaginar, entre outros adjetivos e comentários que são utilizados 
para expressar a satisfação com o novo visual. Essa satisfação vem associada ao bem-estar e à 
felicidade, pois a maioria dos recém operados ressalta o quanto se sente feliz com os resultados. As 
falas destacadas trazem enunciações do discurso de beleza da sociedade contemporânea, 
associando a aparência remodelada à felicidade e satisfação, uma vez que a remodelagem faz com 
que cada um se torne belo, 'corrigindo' os 'defeitos' e 'imperfeições' que comprometiam a aparência e, 
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consequentemente, sua felicidade. Nesse contexto, a cirurgia plástica é considerada como um 
investimento feito em si mesmo, importante e necessário para que o sujeito modele o seu corpo de 
acordo com determinados padrões que lhe possibilitarão maior autoestima, felicidade e aceitação 
social.  De acordo com Le Breton (2007, p. 29), “a cirurgia estética não é a metamorfose banal de 
uma característica física no rosto ou no corpo; ela opera, em primeiro lugar, no imaginário e exerce 
uma incidência na relação do indivíduo com o mundo”. Desse modo, ao modificar aspectos físicos, 
altera, também, os modos de relacionamento entre os sujeitos. 

Os depoimentos também trazem enunciações que se articulam aos discursos da 
espetacularização dos corpos, o que é possível evidenciar em expressões como espetacular, está 
ficando show e vou fazer um álbum da cirurgia. Tais expressões apontam para o fenômeno da 
publicização de si e dos corpos que estamos vivenciando na sociedade contemporânea, em que não 
basta ser belo, magro, ter um corpo de acordo com os padrões vigentes, se isto não for visto por 
todos, se o resultado do investimento incessante que se faz sobre si mesmo não for visibilizado a fim 
de que possa ser admirado e, até mesmo, invejado. Nesse contexto, Sibilia (2008, p. 32) destaca que 
“tanto o eu quanto seus enunciados são heterogêneos: para além de qualquer ilusão de identidade, 
eles sempre estarão habitados pela alteridade. Toda comunicação requer a existência do outro, do 
mundo, do alheio, do não-eu [...]”. Assim, não basta ter sua anatomia remodelada e o 'novo eu' 
cirurgicamente esculpido, pois no mundo contemporâneo, o sujeito só existe a partir do momento em 
que se encontra sob o olhar do outro. A aceitação social passa pela avaliação do valor de cada 
pessoa, em função de critérios como beleza, juventude, força, rigidez, longevidade, entre outros, que 
denotam o autocontrole e o autogoverno eficientes (Ortega, 2008). 

Entre os homens que discutiram os resultados das cirurgias realizadas, alguns relatam já terem se 
submetido a diversos tipos de procedimentos, destacando sua satisfação e, em alguns casos, o 
desejo de submeterem-se a outros: 

[L.]	  Eu	  gostei	  muito	  dos	  resultados.	  

Bom eu já fiz no nariz e quatro lipo e os resultados foram melhores que os esperados. 
Eu recomendo sim cirurgia plástica.Abraço. 

[J.N.] rsrsrs fiz já algumass coisas rs 
Ano passado fiz lipoescultura, abdominoplastia, cirurgia de contorno nas costas, 
dermoplastia rsrs Essa semana fiz lipo nas costas e correção das cicatrizes... Amo e 
acho que todos devem fazer se acreditam ter algo a mudar... As duas primeiras 
semanas são fodas, mas depois que vc tira os pontos... Ai já era.. é só curtir e manter.. . 

O uso de expressões como os resultados foram melhores que os esperados, eu recomendo, amo 
e acho que todos devem fazer apontam para a satisfação com as intervenções realizadas, 
especialmente no que diz respeito aos resultados alcançados. Lipoescultura, abdominoplastia, 
rinoplastia, lipoaspiração, dermoplastia, são algumas das muitas possibilidades existentes para 
esculpir a beleza, com precisão cirúrgica, buscando atingir a 'perfeição' corporal. De acordo com 
Couto (2004, p. 135): 
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Tornou-‐se	  imperativo	  ter	  um	  corpo	  camaleônico,	  sujeito	  ininterrruptamente	  às	  
transformações	  aceleradas.	  As	  imagens	  promocionais	  do	  corpo	  mutante,	  em	  toda	  
parte,	  evocam	  os	  muitos	  modos	  em	  que	  esse	  objeto	  pode	  ser	  manipulado	  e	  agenciado,	  
em	  nome	  de	  uma	  perfeição	  sempre	  distante	  e,	  talvez	  por	  isso	  mesmo,	  cada	  vez	  mais	  
desejada.	  	  

Essa perfeição desejada parece estar ao alcance de todos, sendo recomendada por quem já viveu 
a experiência de ter seu corpo remodelado. Além disso, dá indicações do investimento que cada 
sujeito faz sobre si mesmo, a fim de se autogovernar e autoproduzir. Através da crescente 
maleabilidade das formas físicas, abrem-se infinitas possibilidades de fabricação de si mesmo. 

A discussão sobre a satisfação com os resultados das cirurgias também apresenta enunciações 
do discurso de beleza da sociedade contemporânea que associam a felicidade e a beleza à juventude 
e ao vigor, como podemos ver nos exemplos abaixo: 

	  [J.S.]	  minha	  primeira	  de	  muitas	  rsrsr	  

foi blefarroplastia ou plástica de pálpebras fiz com 25 anos tinha um olhar de 60 com 
sono o dia todo isso é coisa de família, tive resultados que simplesmente adorei cicatriz 
quase invsível e um olhar mais jovem após perder mais peso farei outras sim! hehehehe  

[R.]	  fiz	  e	  faco	  denovo	  

Comecei com as palpebras, depois em redor da boca, o pescoco e assim vamos. 
Fiz liposcultura tambem rs rs. 
O resultado nao ta mal, to longe de aparentar os meus 51 aninhos rsrs. 
As pessoas pensam que nao fiz nem 40 ainda, valeu o investimento  

 Vemos, nessas duas narrativas, a ênfase no rejuvenescimento resultante das cirurgias, tanto 
no caso de J. S. que, aos 25 anos, tinha um olhar de 60, o que, segundo ele, era coisa de família, 
quanto no caso de R., de 51 anos, de quem as pessoas pensam não ter feito nem 40 ainda. Ser e 
parecer jovem constituem, na sociedade contemporânea, valores fundamentais para a autoestima e 
aceitação social. Nesse contexto, cada indivíduo, como gestor do seu próprio corpo, deve eliminar os 
traços, características e qualquer marcador que aponte sinais de envelhecimento. Segundo Courtine 
(2005, p. 86): 

[...]	  jogging,	  aeróbica,	  regimes	  de	  baixa	  caloria	  ou	  ainda	  o	  desenvolvimento	  sem	  
precedentes	  das	  cirurgias	  plásticas...	  –	  todas	  essas	  técnicas	  de	  gerenciamento	  do	  corpo	  
que	  florescem	  no	  decorrer	  da	  década	  de	  80,	  são	  sustentadas	  por	  uma	  obsessão	  dos	  
invólucros	  corporais:	  o	  desejo	  de	  obter	  uma	  tensão	  máxima	  da	  pele;	  o	  amor	  pelo	  liso,	  
pelo	  polido,	  pelo	  fresco,	  pelo	  esbelto,	  pelo	  jovem;	  ansiedade	  frente	  a	  tudo	  o	  que	  na	  
aparência	  pareça	  relaxado,	  franzido,	  machucado,	  amarrotado,	  enrugado,	  pesado,	  
amolecido	  ou	  distendido;	  uma	  contestação	  ativa	  das	  marcas	  do	  envelhecimento	  no	  
organismo.	  	  

Seja por questões genéticas que conferem um olhar de pessoa mais velha, como aponta J. S., 
seja pelo avanço da idade, como é o caso de R., sinais de envelhecimento precisam ser apagados da 
superfície corporal, de modo que a pele torne-se lisa, rija e com aparência jovem. Nesse sentido, 
Soares destaca que “não se cuida do corpo apenas para manter a saúde, mas para estar alerta e 



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

87	  
	  

pronto, com vontade de agir sobre si mesmo, concorrer sempre e vencer cada vez mais, sendo 
eternamente jovem" (Soares, 2008, p. 81). Ao tornar visível uma aparência jovem, exterioriza-se uma 
subjetividade também rejuvenescida, uma vez que, ao modificar a aparência física, pressupõe-se que 
se modifiquem, do mesmo modo, aspectos da subjetividade.  

Nem todos os homens que discutiram os resultados das cirurgias plásticas nos fóruns analisados 
mostraram-se satisfeitos.Também encontramos, embora em menor número, relatos que expressam a 
não satisfação e até mesmo o arrependimento por ter feito a cirurgia: 

[J.E.]	  Realizei	  minha	  rinoplastia	  e	  nao	  estou	  satisfeito	  com	  o	  resultado.	  Ao	  retornar	  na	  
consulta	  o	  médico	  me	  informou	  que	  preciso	  esperar	  cinco	  meses	  para	  realizar	  o	  
retoque.	  É	  realmente	  todo	  esse	  tempo	  que	  tenho	  que	  aguardar?	  E	  o	  retoque	  adianta	  
alguma	  coisa?	  Obrigada	  se	  puderem	  me	  ajudar	  

[J.I.]	  olá	  dr.	  C.,	  eu	  fiz	  uma	  rinoplastia	  à	  um	  ano	  e	  quatro	  meses,	  mas	  não	  gostei	  do	  
resultado,	  inclusive	  uma	  narina	  ficou	  maior	  que	  a	  outra,	  e	  até	  hj	  sinto	  uma	  
sensibilidade	  no	  local,	  é	  normal?	  eu	  gostaria	  de	  fazer	  um	  retoque,	  gostaria	  de	  saber	  se	  
o	  procedimento	  cirurgico	  é	  o	  mesmo	  ou	  é	  mais	  simples	  ?	  tomei	  anestesia	  geral	  será	  que	  
a	  rinoplastia	  não	  pode	  ser	  feita	  com	  a	  anestesia	  local	  e	  sedação,	  inclusive	  pensei	  em	  
fazer	  bioplastia	  mas	  não	  sei	  se	  é	  aconselhável	  no	  meu	  caso.	  

As duas postagens acima expressam a insatisfação com a aparência resultante do procedimento 
cirúrgico realizado, manifestando o desejo de ambos os sujeitos de submeterem-se a uma cirurgia de 
retoque, assim que possível. Modificar aquilo que ficou 'mal feito', apagar do rosto os traços de um 
investimento mal sucedido: isso é o que eles buscam. Para Couto (2004, p. 145): “Essa modificação 
crescente por meio de técnicas cirúrgicas revela que o corpo não é um destino, mas uma escolha; 
não é uma herança, mas um projeto. Concebido como opção, tudo nele é mutável, está sujeito a 
transformações, não cessa de metamorfosear”. Através das cirurgias plásticas, pode-se projetar o 
que se quer parecer e o que se quer ser, uma vez que praticamente tudo pode ser modificado. A 
frustração de J. E. e J. I. reside no fato de que o investimento feito e o projeto idealizado, não tiveram 
o resultado esperado. Um novo projeto deve ser pensado a fim de 'corrigir' o problema, buscando “um 
meio de transformação de si e de criação de uma obra de arte que se identifica à forma física do 
próprio sujeito” (Le Breton, 2007, p. 47). É preciso consertar, retocar, modelar, tantas vezes quantas 
se fizerem necessárias a fim de que o resultado corresponda às expectativas dos sujeitos, que 
poderão expor-se, sem constrangimentos, ao olhar dos outros.  

Masculinidades remodeladas: algumas considerações 

As análises realizadas dão indícios de que os regimes de sociabilidade e de ocupação do tempo, 
advindos das novas formas de comunicação e interação entre os sujeitos – como o site de rede social 
Orkut, nesta pesquisa – constituem práticas que vêm produzindo outros modos de subjetivação na 
contemporaneidade. Tais práticas têm produzido uma incitação à visibilidade da vida de cada sujeito, 
promovendo um deslocamento da subjetividade interiorizada em direção ao que Ortega (2008) 
chamou de somatização da subjetividade, ou seja, sua exteriorização, num processo em que o corpo 
passa a ser central na experiência de si. 

No processo de somatização das subjetividades, inúmeros marcadores - dentre eles, os de 
masculinidade - inscrevem-se nos corpos, posicionando os sujeitos nos diversos contextos sociais. 
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No contexto dessa pesquisa, vimos que as vivências interacionais masculinas, como as que se deram 
nos fóruns das comunidades analisadas, possibilitam a (re)produção dos significados de 
masculinidade que se inscrevem nos corpos, nas percepções, nas posturas e participam dos 
processos de subjetivação (Oliveira, 2004). Ao interagirem nesse site, os participantes não apenas 
compartilharam suas experiências, dúvidas, satisfações e insatisfações, mas também foram 
(re)produzindo os significados de ser homem no contexto dessa cultura: sujeito que investe na 
produção do corpo e na aparência física, que exerce o autocuidado, que se autogoverna, que 
compartilha aspectos da sua vida privada nos sites de redes sociais, que visibiliza os resultados do 
investimento feito em si mesmo, que se preocupa em corresponder aos padrões de beleza da 
sociedade contemporânea, que sofre diante da possibilidade de fracassar no investimento que fez na 
produção de si.  

Na sociedade contemporânea, os sujeitos são avaliados de acordo com a aparência, com o 
quanto ostentam o investimento que fazem em si mesmos, sempre orientados pelo olhar do outro, 
afinal, como nos fala Bauman (2008, p. 21), “na era da informação, a invisibilidade é equivalente à 
morte”. Embora o investimento na aparência e no cuidado com o corpo, ao longo da história,  tenha 
sido associado principalmente às mulheres, vemos que um deslocamento têm ocorrido em direção 
aos homens, como os dados dessa pesquisa mostraram. As cirurgias plásticas, como possibilidade 
de remodelagem corporal de acordo com padrões considerados esteticamente desejáveis, vêm sendo 
buscadas também pelos homens, cada vez mais. Apesar disso, não encontramos, nas diversas 
mídias, como revistas de saúde e beleza, por exemplo, muitas reportagens que abordem essa 
temática com enfoque no público masculino, o que nos leva a pensar nas condições de possibilidade 
que fizeram com que tal tema fosse discutido nos fóruns do site analisado e praticamente silenciado 
em outros espaços. Aconchegados na segurança da comunidade que partilha de seus inteteresses, 
os homens participantes sentem-se à vontade para 'confessarem' suas práticas, partilharem suas 
experiências, medos e anseios. Além disso, a fluidez das relações virtuais possibilita um rápido 
'descarte' das relações estabelecidas, de modo que é possível permanecer naquele grupo durante o 
tempo que for conveniente e depois desaparecer, sem deixar rastros. 

Nas postagens analisadas, vemos que as cirurgias plásticas vêm se consolidando como uma 
prática masculina, tanto quanto feminina, o que possibilita a remodelagem corporal a fim de que o 
corpo corresponda a padrões estéticos considerados desejáveis. As discussões entre os homens que 
já fizeram algum tipo de procedimento estético referem-se basicamente aos resultados, abordando a 
preocupação sobre como ficará a aparência após o período pós-operatório e a satisfação ou não com 
os resultados após esse período. Encontramos, nesse contexto, algumas enunciações, tais como: só 
é feio quem quer; beleza pode ser comprada e esculpida cirurgicamente; ser belo significa ter uma 
aparência jovem, ter um nariz afilado e um corpo livre de excessos de gordura; investir na produção 
de si mesmo é um direito e também uma obrigação; o investimento no corpo (autocuidado) precisa 
ser exposto ao olhar dos outros. Tais enunciações articulam-se ao discurso de beleza e autocuidado 
da sociedade contemporânea, que associa a beleza à felicidade e ao bem estar, considerando-a 
como uma responsabilidade individual, resultante de um autogoverno eficiente. Nesse sentido, os 
resultados constituem a maior fonte de preocupações dentre os homens que realizaram o 
procedimento estético, visto que sua nova aparência deve mostrar o sucesso do investimento feito, 
bem como a exteriorização de uma subjetividade 'aprimorada' segundo os padrões considerados 
socialmente desejáveis. Assim, ao procedermos as análises, vimos que, entre os participantes 
dessas comunidades, o processo de somatização da subjetividade de que nos fala Ortega (2008) 
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vem ganhando destaque, de modo que o corpo adquire centralidade na experiência de si, na forma 
como os sujeitos se percebem e são reconhecidos pelos outros.  

As cirurgias plásticas  estéticas constituem, nesse contexto, uma estratégia de reinvenção do 
corpo, uma prática de bioascese, uma vez que possibilitam operar sobre um corpo plástico e 
maleável a fim de que este exteriorize e expresse o que o sujeito deseja parecer e ser. O corpo 
reinventado precisa ser visto e, para tanto, é necessário que se visibilize os resultados das práticas 
de bioascese. As comunidades do Orkut que discutem as cirurgias plásticas estéticas constituem um 
campo bastante propício para isso. Ao compartilharem suas experiências com relação aos 
procedimentos estéticos realizados, esses homens visibilizaram os investimentos feitos em si 
mesmos, submetendo-se ao olhar dos outros, condição indispensável para a existência como sujeito 
(Ortega, 2008). 

Ao interagirem nos fóruns das comunidades do Orkut, os sujeitos não estão apenas partilhando 
suas vivências, mas também estão construindo ativamente significados sobre as cirurgias plásticas e 
a experiência de se submeterem a esses procedimentos, sobre seus corpos e suas masculinidades, 
afinal, de acordo com Sibilia (2008, p. 32), 

a	  experiência	  vital	  de	  cada	  sujeito	  é	  um	  relato	  que	  só	  pode	  ser	  pensado	  e	  estruturado	  
como	  tal	  se	  for	  dissecado	  na	  linguagem	  [...]	  esse	  relato	  não	  representa	  simplesmente	  a	  
história	  que	  se	  tem	  vivido:	  ele	  a	  apresenta.	  E,	  de	  alguma	  maneira,	  também	  a	  realiza,	  
concede-‐lhe	  consistência	  e	  sentido,	  delineia	  seus	  contornos	  e	  a	  constitui.	  	  

Ao partilharem suas experiências de remodelagem corporal com outros homens, esses sujeitos 
estão (re)construindo suas experiências e contribuindo para a constituição e reprodução de modelos 
de conduta e de comportamentos que vão sendo legitimados como tipicamente masculinos, 
inscrevendo-se em seus corpos, produzindo efeitos nas formas com que se percebem e se 
relacionam com os outros, produzindo outras posições de sujeito e outras masculinidades. 
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Resumo 

A temática e a relação entre Currículo, Cultura Visual e Sexualidades são centrais quando 
observamos a presença constante de artefatos que são utilizados no cotidiano escolar para produção 
de imagens. Desta forma, se coloca um desafio para as escolas que passa pela formação docente e 
o currículo, entendendo que a sociedade imagética nos impõe um trabalho com a cultura visual, como 
um campo de saber. Partindo do pressuposto que somos uma sociedade imagética, estou 
interessado em problematizar quais saberes são apropriados pelos alunos e alunas nesta relação 
com as imagens e como elas constroem saberes. Desta forma é possível afirmar que esse artigo está 
interessado na relação entre Artes, Cultura Visual e Educação. Assim sendo, ele parte de uma 
produção realizada a partir da proposta da disciplina de Artes, no interior de uma escola pública 
federal na cidade de Juiz de Fora. Realizado por adolescentes, o curta metragem “O Mistério do 
Estuprador” nos possibilita pensar a articulação entre essas três áreas de conhecimento, entendendo-
as como resultado de processos históricos e culturais, com implicação na construção dos sujeitos e 
dos objetos.  

Palavras-Chave: currículo; cultura visual; sexualidades; educação. 

Abstract 

The theme and the relations between Curriculum, Visual Culture and Sexuality are central when we 
observe the constant presence of artifacts that are used in schools for the production of images.  In 
that way, a challenge is posed for schools, one that goes through the development of teachers and 
curriculum, understanding that an image-focused society imposes on us a work with visual culture as a 
field of knowledge. Coming from the premise that we are an image-focused society, we are interested 
in discussing what skills are appropriate for students in their relation with images and how they build 
knowledge. In that way, it is possible to assert that this article is interested in the relations between Art, 
Visual Culture and Education. It comes from a production made by a request from the discipline of 
Arts, in a public school in the city of Juiz de Fora. Produced by teenagers, the short script “The 
Mystery of the Raper” allows us to discuss the interactions between these three fields of study, 
understanding them as the result of historical and cultural processes, with implications in the 
construction of subjects and objects. 

Keywords: curriculum; visual culture; sexualities; education. 
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Introdução 

As categorias que compõem o foco de análise deste artigo – Currículo, Cultura Visual e 
Sexualidades – me chegaram no exercício da sala de aula em diálogo com as pesquisas e o campo 
problemático de investigação construídos ao longo da minha vida acadêmica. Trabalhando com a 
construção das homossexualidades masculinas no contexto escolar, meu interesse sempre foi o de 
pensar e colocar sob suspeita as nossas formas de pensamento no que diz respeito aos processos 
de constituição dos sujeitos, ou seja, como vamos nos constituindo e constituindo o “outro” em meio 
aos enquadramentos e as classificações? Ao longo das nossas vidas vamos aprendendo esse jogo 
de auto definição, classificação e enquadramento, sem nos dar conta que participamos dele, de 
maneira que estou interessado nas questões que dizem respeito aos processos de subjetivação que 
envolvem o contexto escolar, para colocar em foco as negociações que ocorrem na sala de aula. 

Como professor de História de uma escola pública federal na cidade de Juiz de Fora, Minas 
Gerais/Brasil, percebia e me inquietava diante dessas relações na sala de aula. E a inquietação 
passava pelo meu entendimento do papel do professor, algo que dizia da formação docente. Me 
sentia chamado a participar deste processo mas de outra forma. Não apenas como expectador, mas 
como um problematizador. O ensino de História está diretamente implicado no entendimento da 
escola, da sala de aula e das relações humanas como espaços e momentos importantes para a 
problematização. Assumir esta postura significa investir num tipo de educação que não está limitada a 
transmissão do conteúdo, mas interessada no processo de dessubjetivação, ou seja, o que acontece 
na sala de aula deve servir para tirar os alunos do lugar, de maneira que não serão os mesmos que 
entraram na escola. Neste sentido, problematização é dar um passo atrás para transformar em 
problema de investigação o que pensamos e o que fazemos.  

Dar	  um	  passo	  para	  trás	  é,	  ao	  mesmo	  tempo,	  uma	  liberdade	  para	  Foucault.	  É	  a	  
liberdade	  de	  separar-‐se	  do	  que	  se	  faz,	  é	  o	  movimento	  pelo	  qual	  alguém	  se	  separa	  do	  
que	  se	  faz,	  de	  forma	  a	  estabelecê-‐lo	  como	  um	  objeto	  de	  pensamento	  e	  a	  refletir	  sobre	  
ele	  como	  um	  problema...	  Questionar	  significados,	  condições	  e	  metas	  é,	  ao	  mesmo	  
tempo,	  liberdade	  em	  relação	  ao	  que	  se	  faz.	  É	  tratar	  o	  objeto	  de	  pensamento	  como	  um	  
problema.	  Um	  sistema	  de	  pensamento	  seria	  uma	  história	  de	  problemas	  ou	  uma	  
problematização.	  Envolveria	  o	  desenvolvimento	  de	  um	  conjunto	  de	  condições	  nas	  quais	  
possíveis	  respostas	  pudessem	  ser	  propostas.	  Mas	  não	  se	  apresentaria	  como	  uma	  
solução	  ou	  resposta	  (Marshall,	  2008,	  p.31).	  

Este vínculo com a escola e com a prática docente me conduzia e me fazia interessar e ficar 
atento por aquilo que surgia dos alunos, entre eles, pensando que era este material que deveria ser 
explorado com problematizações. E, foi assim que tomei conhecimento da produção audiovisual de 
um grupo de adolescentes que é tomada como objeto de análise neste artigo para que possamos 
problematizar a relação entre currículo, cultura visual e sexualidades. 

Condições de emergência do filme 

Como se dá a relação entre as propostas/conhecimentos escolares e a apropriação por parte dos 
alunos no interior das salas de aula? Uma questão chave para esse artigo e que pode ser traduzida 
no meu interesse em pensar como ocorre o encontro entre currículo, sala de aula e apropriação dos 
alunos diante daquilo que é proposto por professores e que envolve aquisição e/ou produção de 
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conhecimento. Currículo é algo que envolve sempre um propósito, um processo e um contexto, de 
forma que a sala de aula e o envolvimento dos professores e alunos são os espaços-tempos em que 
são exercidos esses encontros e desencontros, construções e desconstruções das propostas, das 
práticas e dos sujeitos envolvidos. Como ocorre a articulação entre produção visual e currículo no 
interior das salas de aula? Que propostas, critérios e justificativas mobilizam alunos adolescentes em 
atividades que incluam contextos de visualidade e cujas próprias participações, muitas vezes, 
protagonizam esses conteúdos? Questões que atravessam o campo das Artes, da Cultura Visual e do 
Currículo e que convidam a pensar essas articulações nas práticas escolares e/ou a partir delas.  

Minhas experiências como educador e investigador das relações entre imagens e currículo me 
possibilitam dizer que as produções visuais que demandam o conhecimento do próprio mundo e das 
problemáticas que perpassam o universo adolescente têm ampliado seu espaço nas escolas. 
Todavia, os estudos que permeiam o universo educacional com a utilização de mídias visuais têm 
sido cada vez mais emergentes, considerando inúmeros fatores a eles imbricados, tais como o 
acesso as novas tecnologias, a relação entre leitura de imagens e processos educativos, construção 
de identidades, adolescências e consumo, enfim, questões que interferem diretamente no currículo, 
tanto o proposto pelos professores quanto aqueles que são trazidos pelos alunos para o interior das 
salas de aulas (Hernández, 2010, Moxey, 2004). 

Segundo Rampley (2005), o surgimento dos Estudos de Cultura Visual representou um dos 
aspectos que afetou mais significativamente o Ensino, de modo geral e, particularmente, a História 
das Artes nos últimos anos e, por consequência, o currículo. Tendo iniciado nos países de língua 
inglesa, sobretudo nos Estados Unidos, tomaram a imagem e suas manifestações como foco de 
investigação e de interesse. Utilizado supostamente pela primeira vez na Holanda no século XVIII, o 
termo “Cultura Visual” cunhado por Svetlana Alpers, serviu para problematizar o método iconográfico, 
ao mesmo tempo em que reivindicava algo novo para a pintura: seu entendimento enquanto 
representação visual, proporcionando um novo paradigma para as interpretações e questionamentos 
da centralidade das Artes (Rampley, 2005, p. 40). Ao introduzir novas e importantes possibilidades de 
análises visuais associadas à ideia das representações visuais, esses estudos atravessavam os 
limites das Artes, se estendendo para outros campos do conhecimento como o Currículo.  

Seguindo essa trajetória de pensamento, Hernández (2010) nos aponta caminhos para 
compreender a relação entre Artes, Cultura Visual e Currículo quando argumenta que “la cultura 
visual se sitúa en la estructura de los nuevos enfoques interdisciplinares. La denominada cultura 
visual presta atención a la imagen incorpórea y cuestiona la dimensión material de los objetos 
culturales” (2010, p. 167). Novidades e questionamentos que atingiram a História da Arte, na medida 
em que o conceito de modernidade foi sendo problematizado, principalmente a partir da década de 
setenta do século XX. Perspectiva de análise que serviu para enfatizar a dívida com as culturas 
populares, gerando mudanças fundamentais nas Artes e suas práticas. Neste contexto, o pós 
modernismo resultou num processo de transformação e de busca permanente no intuito de situar o 
lugar da Arte no século XX, que passou a ser entendida como uma dentre as inúmeras práticas de 
representação visual que se atravessam, se influenciam e se alimentam mutuamente. 

Esses acontecimentos e diálogos possibilitaram a aproximação entre essas três áreas do 
conhecimento que tenho a pretensão de enfocar nesse texto: Arte, Cultura Visual e Currículo, que 
tomam como inspiração as percepções, desafios e potencialidades identificadas por Hernández 
quando nos chama atenção às necessidades emergentes dos estudos de visualidade: 
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En	  todo	  este	  entramado	  la	  noción	  de	  cultura	  visual	  se	  me	  aparecía	  hacia	  mitad	  de	  los	  
años	  noventa	  como	  un	  terreno	  a	  explorar	  y	  un	  marco	  no	  disciplinar	  que	  me	  permitía	  
vincular	  posiciones	  socioconstruccionistas,	  perspectivas	  críticas	  y	  problemáticas	  
emergentes	  no	  solo	  en	  la	  educación	  de	  las	  artes	  visuales,	  sino	  en	  la	  educación	  escolar	  
en	  general	  (2010,	  p.	  9).	  

A incapacidade de separar a História da Arte de outros estudos e tipos de imagem abriu a 
possibilidade de novas áreas de investigação, não somente no campo das visualidades, mas 
também, na Formação Docente, na Educação Infantil, no Currículo, enfim, campos que se 
atravessam e dizem dos processos de subjetivação como educativos. Isso porque falar de imagem, 
de produção de imagens, de significação e representação visual, supõe incluir o espectro das Artes e 
da Cultura Visual no âmbito dos processos educativos ancorados em contextos de subjetivação. 
Neste sentido, é inegável a importância de movimentos sociais tais como o feminista, o LGBT ou o 
Negro no debate em torno da produção de sujeitos, diferenças e identidades em relação às imagens e 
o currículo. A pertinência de discussões dessa natureza nos obriga a pensar nos desafios políticos 
desses estudos e, principalmente, nos colocam diante da perspectiva de tomar tais conceitos e suas 
práticas como construções históricas e culturais (Moxey, 2004). 

Trabalhar com o encontro entre Arte, Cultura Visual, Currículo e Sala de Aula significa dizer, de 
antemão, que minha perspectiva de análise está centrada na articulação entre essas áreas de 
conhecimento entendendo-as como resultado de processos históricos e culturais, com implicação na 
construção dos sujeitos e dos objetos. Neste sentido, não estou trabalhando com a relação entre 
essas áreas de conhecimento como forma de convencimento. Não quero ficar na discussão da 
constituição desses campos, preocupado em convencer os leitores dessas articulações. Quero partir 
delas para pensar como isso se dá na prática escolar, para pensar os desafios e potencialidades das 
imagens, da educação, do interior da sala de aula, do currículo e dos processos de subjetivação. Para 
isso vou tomar como detonadora da discussão uma prática desenvolvida na disciplina de Artes, com 
adolescentes entre 13 e 14 anos. Mais do que isso quero chamar atenção para ação dos alunos, para 
a apropriação do que foi sugerido pelos professores de uma forma surpreendente, inovadora, 
alterando e sugerindo outras discussões. Assim podemos pensar esse movimento do interior da sala 
de aula, algo que surge dos alunos, quando os alunos propõem o currículo, quando o imprevisível 
surpreende e tira os professores do lugar.   

Há alguns anos os professores de Artes dessa escola realizam uma “Mostra” de Cinema. Um 
evento ancorado na proposta curricular da disciplina que prevê para esses anos finais do Ensino 
Fundamental o trabalho com as mídias. Limitada ao âmbito escolar e, mais especificamente, para os 
nonos anos do Ensino Fundamental, essa Mostra é estabelecida como atividade curricular de 
avaliação do trimestre e, portanto, como uma obrigação para todos. A proposta consistia na divisão 
em pequenos grupos (4 a 5 alunos) para a produção de curtas metragens. Cabia a cada grupo a 
elaboração de um roteiro (que é apresentado aos professores anteriormente), a preparação do 
material necessário, a filmagem, a edição e apresentação para os companheiros. No entanto, um fato 
novo tornou esse evento diferente. O filme que segundo a avaliação das professoras deveria ganhar o 
primeiro prêmio era muito “pesado”, trazia uma temática difícil de ser trabalhada na escola. Segundo 
as professoras, tocava em temáticas que não pertenciam às propostas curriculares das Artes. 
Intitulado “O Mistério do estuprador” não deveria nem ser passado para os alunos, como 
argumentavam. Diante dessas colocações e do impasse entre a necessidade de se premiar ao 
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mesmo tempo de censurar, as professoras não sabiam como lidar com essa obra produzida pelos 
adolescentes. 

É esse filme que estou tomando como um convite para pensar as produções dos adolescentes no 
que se refere à cultura visual e currículo e que estão presentes nas salas de aula. Mais do que isso, 
quero problematizar os desdobramentos desse video no que se refere a apropriação da proposta 
curricular por parte dos alunos. Eles foram capazes de realizar a atividade e ao mesmo tempo 
transgredir o que foi proposto, sugerindo novas discussões para além da produção audio-visual. 
Neste momento, invertem a situação e acabam propondo novas temáticas de forma que podemos 
pensar nesse movimento curricular que surge dos alunos de forma sutil. Dessa forma podemos 
pensar essas relações a partir dos seguintes questionamentos: como os curriculos-imagens nos 
educam?  Como currículos-imagens refletem e produzem discursos e sujeitos? Como currículos-
imagens servem a Educação? Organizar esse texto a partir de questões não significa que estou 
investindo nas respostas. Seguindo a perspectiva pós-estruturalista, estou muito mais interessado na 
socialização das perguntas enquanto oportunidades de problematização dos sujeitos e “disso” que 
chamamos de realidade do que em buscar respostas e verdades absolutas.  

“O Mistério do Estuprador” 

O “Mistério do Estuprador” é uma produção realizada por quatro meninos adolescentes entre 13 e 
14 anos. Levando em consideração esse fato, ele pode ser classificado como um curta que tem um 
roteiro estruturado, com cenas bem gravadas e com a utilização de estruturas comuns nos filmes de 
suspense, comédia e terror. É possível perceber que os meninos incorporaram a organização desses 
estilos de filmes, sabendo utilizar a música, os cortes, os diálogos e silêncios, a movimentação da 
câmera, resultando num desenvolvimento organizado da história.  

A primeira cena faz muito bem a introdução da trama. Nela aparece um menino adolescente 
falando ao celular, no estacionamento de um prédio, tendo ao fundo uma música. Mas não uma 
música qualquer. Trata-se de um rap com uma batida forte e volume alto, criando o clima de ação e 
com a seguinte letra: “É nóis, pode crer, pode crer, estilo mineirinho, tá ligado? tá ligado? (...) o asfalto 
me criou, mas a favela me adota... nada importa quando eu fecho a porta, apago a luz e faço tudo 
que ela gosta: calor, suor, clima de amor, sexo selvagem, perda do pudor, nossa relação se resume a 
ralação do joelho, do chão... Uma letra com apelo social, que já fornece, de imediato, a vinculação do 
que iremos encontrar com sendo uma questão dessa ordem. O adolescente caminha e, aparece pela 
primeira vez, um personagem mascarado que o vigia de longe ao mesmo tempo em que segue sua 
trajetória. Cena rápida de perseguição que termina no primeiro ataque, revelando essa personagem 
como sendo o estuprador, mesmo porque se diferencia ao utilizar máscara, criando um clima de 
suspense. Para construir esse primeiro ataque posicionam a câmera tendo um carro como obstáculo, 
de maneira que só podemos ver os braços num movimento de levantar e abaixar, caracterizando o 
que conhecemos como uma abordagem em que a vítima tenta se defender. Há o primeiro corte em 
que aparece o título do filme.  

Logo depois a história continua com três meninos conversando tranquilamente. A conversa é 
interrompida por uma notícia de jornal a respeito da existência de um estuprador no prédio. A notícia 
causa susto e preocupação. Ao mesmo tempo ela serve para criar aproximação e cumplicidade entre 
eles, que parece se unir mais para se proteger. Essa ideia vai se desenvolvendo ao longo do filme na 
medida em que os estupros vão atingindo cada um deles. Os meninos atacados são socorridos pelos 
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outros, que demonstram atitudes de companheirismo e solidariedade. Em uma dessas cenas o 
menino estuprado é encontrado no elevador, agachado e chorando, e é amparado, com o seguinte 
diálogo: “Cássio!!!! O que aconteceu, amigo? O que aconteceu? Vamos para casa, vamos para casa, 
amigo!!! (...) Calma, Cássio. Você vai ficar bem, amigo.”  

As sequências das cenas são estabelecidas pelos cortes, em que utilizam da tela escura com 
expressões tais como “no dia seguinte”, “logo”, “27 minutos depois”, “2 semanas depois”, 
estabelecendo uma linearidade. Além disso, elas seguem uma lógica muito comum nos filmes de 
suspense, em que cada personagem se distancia do grupo. Assim, cada menino acaba ficando 
isolado em algum momento da história e espaço do mesmo prédio, estabelecendo uma lógica que 
serve para constituir a narrativa de suspense. Intercaladas pela volta ao grupo, entramos em contato 
com duas situações de ataque. Primeiramente, um deles encontra o estuprador no elevador, seguido 
por um segundo ataque ocorrido no banheiro. Para causar a sensação de suspense adotam os 
mecanismos de focar a câmera no personagem que está sozinho sem abrir o ângulo, além da música 
num volume mais alto e o deslocamento dos personagens, ora com a imagem no estuprador ora no 
outro personagem, de forma que essas ações vão construindo um diálogo entre o menino sozinho e a 
possibilidade do estupro. Situações que misturam drama e comédia, como, por exemplo, a que o 
menino chega a casa em busca de banheiro e encontra o estuprador sentado no vaso sanitário que 
puxa-o para dentro do cômodo e fecha a porta. Não recorrem a situações de violência explícita. Isso 
fica por conta dos espectadores que ao pensar em estupro, relaciona-o a violência. Relação que é 
passada pela narrativa da produção, uma vez que os meninos choram, são consolados por outros, 
pedem justiça, enfim, reações típicas de quem sofreu algum tipo de agressão.   

Os discursos utilizados revelam algumas questões importantes. Um delas é a união do grupo, seja 
para amparar os que sofrem os ataques e mesmo para discutir o assunto. Buscam criar estratégias 
de proteção, discutem sobre justiça e concluem: “O melhor que a gente pode fazer agora é nos unir”. 
Também aparece o discurso da prevenção. O menino que é atacado no elevador reclama, ainda mais 
preocupado, que o estuprador não utilizou camisinha. No ataque do banheiro, o estuprador sai com 
uma camisinha utilizada e mostra para a câmera. Ao final, conseguem perseguir e pegar o 
estuprador. Parece ser um final feliz e esperado por todos. Fugindo a esse clichê, surpreendem... 

“Seis meses depois”, o corte nos remete a uma cena que acontece pela primeira vez em outro 
espaço que não é o prédio, mas sim a biblioteca da escola. Encontrando um colega que está lendo o 
jornal, ficam sabendo que o estuprador está de volta. Na última cena, “saindo da Biblioteca”, um dos 
meninos se encaminha para o banheiro e encontra novamente o estuprador, numa sequência em que 
esse sai da cabine do banheiro só de cuecas em direção a um novo ataque, se apropriando da lógica 
já estabelecida pelas outras cenas. Enfim, é uma produção com quatro atores e personagens, que 
utiliza duas locações (o prédio e a escola) e que se organiza a partir de recursos simples conseguindo 
cumprir sua função de passar para o expectador uma história. Não é um filme que tem um final. Ele 
termina exatamente deixando em aberto a história, uma vez que outro estuprador aparece, fazendo 
com que o debate se prolongue para além do filme na medida em que podemos dar continuidade e 
seguimento à cena e a história. 
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Currículo-imagem: negociações em sala de aula  

Inicialmente podemos dizer que os alunos atenderam a proposta das professoras. Eles atenderam 
o que foi solicitado, ou seja, a realização de um curta. Essa era a proposta para encerrar um tópico do 
currículo que estava discutindo as mídias. Em nenhum momento houve um direcionamento por parte 
das professoras no que se refere as temáticas possíveis. No entanto, diante do que foi apresentado, 
elas acabaram se surpreendendo pelo tema escolhido e classificando como algo que não poderia ser 
apresentado para os demais alunos. A proposta, desta maneira, foi abandonada de forma que a 
temática ficou mais forte que a realização do filme. Algo que até então, em anos de repetição da 
mesma dinâmica, nunca tinha ocorrido. Um desdobramento do currículo que se aproxima daquilo que 
Foucault chama de acontecimento (Castro, 2009). O currículo tem sempre uma face oficial e os 
responsáveis por sua definição, aplicação e avaliação. No entanto ele também guarda espaços de 
fugas, de releitura e de liberdade, que permitem aos alunos desenvolverem e trazerem à tona os seus 
conteúdos de interesse para além daqueles propostos pelo currículo oficial. São espaços de 
concretização curricular que estão entre o proposto e aquilo que interessa e que diz da apropriação 
de conhecimentos pelos alunos, seja no âmbito escolar ou mesmo aqueles adquiridos em outros 
contextos de aprendizagem como, por exemplo, as mídias. Essas negociações nos possibilita 
examinar as forças das fronteiras entre o proposto, aquilo que constitui o currículo das disciplinas e o 
que os alunos trazem como informação para essa proposta e dá condição de leitura da própria 
proposta, ou seja, as forças e fronteiras entre o currículo oficial, formal e o não oficial e informal. Foi 
neste espaço de manobra que surgiu a produção do "Mistério do Estuprador" como acontecimento.  

Trazer o conceito de "acontecimento" para essa análise nos ajuda a pensar essa apropriação do 
currículo por parte dos alunos ou mesmo a sugestão de novos assuntos dentro do currículo proposto. 
Por um lado, acontecimento pode ser pensado como ruptura, como algo novo, ou seja, como uma 
novidade ou diferença. Por outro lado, essa novidade denuncia uma continuidade. Ela só pode ser 
entendida como ruptura porque dialoga com uma continuidade. É o que as professoras 
demonstravam ao afirmar que nunca tinha acontecido algo semelhante e que os alunos quase 
sempre escolhiam temáticas que eram possíveis de ser apresentadas. O "Mistério do Estrupador" 
rompe com essa prática repetida há anos e "sem problemas".  

No entanto, o filme não rompe com a prática de construir um curta. Os meninos fizeram o que era 
proposto. Mas fizeram introduzindo dados novos, se apropriando do que foi sugerido pelas 
professoras e sabendo transformar, transgredir dentro do que foi proposto, de forma que tiraram as 
professoras do lugar. Diante do "Mistério do Estuprador" elas não poderiam apenas passar o filme, 
sem discutir as temáticas. O filme em si exigia outras professoras. Assim sendo, rompendo com a 
regularidade, o filme rompia com um tipo de professor. Neste sentido, o acontecimento do filme 
assume outro sentido: o acontecimento como relação de força. A sala de aula é um lugar de disputa, 
de negociação, de confronto, enfim, situações que nos permitem pensar esse espaço como 
atravessado por relações de poder e de força. Não quero dizer com isso que o poder está em um lado 
da relação, mas assumindo a perspectiva foucaultiana, quero afirmar que o poder está na relação 
(Foucault, 1988). E, onde há poder, há liberdade e resistência. Liberdade e resistência não são 
aspectos que estão fora do poder, mas são partes dele. São forças que não obedecem a um destino, 
a uma previsão, nem tampouco a algo que se reproduz e se repete, mas antes ao acaso da luta 
(Foucault, 1988). Neste sentido podemos pensar a liberdade como esse espaço que está entre o 
proposto pelo professor e o que foi apresentado pelos alunos. Mais do que isso, estou convidando a 
pensar o currículo como o preenchimento desse espaço, como algo que surge da luta, imprevisível 
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quando situado no contexto da sala da aula. Os alunos propõem uma nova discussão e essa 
proposta abre a possibilidade do professor realizar na sala de aula algo que surge dos alunos, como 
um currículo da vida. No entanto, as professoras se recusam e se mantém na segurança do currículo 
conhecido e dominado por elas.  

Ainda podemos pensar num outro sentido do termo acontecimento relacionado a essa discussão 
entre currículo e sala de aula que está no verbo "acontecimentalizar". Um sentido que potencializa 
esse texto, uma vez que tomamos o evento para problematizar os encontros e desencontros do 
currículo com a sala de aula, ou seja, como esse texto está implicado na construção curricular uma 
vez que toma uma ruptura para problematizar a potencialidade da sala de aula quanto a apropriação 
do currículo por parte dos alunos. As concepções e propostas curriculares dizem das construções 
conceituais que as professoras vão sendo capazes de formular sobre o currículo nas suas práticas 
profissionais e pessoais e que são entrecortadas por elementos e situações novas. O filme produzido 
pelos alunos faz parte dessa dinâmica de construção curricular. Da mesma forma que as professoras 
constroem um currículo, os alunos também realizam a mesma ação. A partir do que foi proposto são 
capazes de sugerir algo novo, ou seja, a discussão de sexualidade para além das questões visuais. 
Escrever sobre esse acontecimento é uma forma de divulgação e de aposta na mudança da prática 
em sala de aula a respeito desses espaços entre o proposto e o assumido na construção dos 
currículos, entendendo-o como algo sempre em construção em meio às relações de poder que 
emergem entre professores e alunos, entre o currículo e a prática pedagógica, entre conteúdos e 
subjetividades. 

Em se tratando do filme, podemos ainda pensar que estamos lidando com o preenchimento desse 
espaço entre o proposto e o assumido a partir das imagens. A proposta das professoras era que os 
alunos construíssem imagens. Ao propor, ao comunicar tal proposta na sala de aula, as professoras 
estavam lidando com um aspecto do currículo traduzido no "quê" é transmitido na escola, ou seja, o 
que elas elegeram e classificaram como necessário para essa faixa etária e esse contexto de 
sociedade imagética. Mas esse "quê" aciona um "como" - a forma como os significados são 
agrupados e traduzidos como mensagem, tanto de professoras para alunos quanto de alunos para 
professoras. O "quê" e o "como" estão na organização do curta e são as imagens que são as 
realizadoras deles. As imagens nos seus aspectos político e poético. O fime tem um discurso que 
envolve diferentes enunciados, tais como as expressões do corpo, técnicas de cinema, texto e que no 
seu conjunto revelam um discurso sobre adolescências em meio a cultura visual e escola. É o seu 
aspecto político. Mas ele também coloca em circulação o aspecto poético, que são os espaços de 
fuga, de preenchimento e leitura das imagens que estão para além delas. Algo que o expectador 
preenche a partir dos cortes, das músicas, do final do filme e que estão para além das imagens e dos 
discursos propostos pelo filme e que coloca em movimento nossas constituições e nossa cultura. 
Quando preenchemos um filme, utilizamos aquilo que conhecemos, que aprendemos e que não é 
exclusividade da escola. Nesses encontros as imagens nos educam, aprendemos com elas, de forma 
que podemos pensar um propósito, um processo e um contexto também nas nossas relações de 
aprendizagem com as imagens, a partir das imagens, o que me leva a pensar em currículos - 
imagens. Um programa estruturado de conteúdos que nada mais é do que o conjunto das 
experiências que vivemos, seja na escola ou para além dela. As imagens, atualmente, fazem parte 
desse programa, de nossas experiências, de maneira que somos educados por esse currículo-
imagem e trazemos ele para o interior das salas de aula. 
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Depois de conhecer o roteiro e o processo de construção do filme, a interrogação – “Como os 
currículos-imagens nos educam?” – adquire um novo sentido. Ela nos remete à origem da produção 
descrita e desenvolvida por meninos adolescentes num contexto escolar, para outros sujeitos, 
meninos e meninas como eles e para professores. Em conversas informais com o grupo que 
escreveu o roteiro e produziu o filme, foi possível constatar que a história teve origem, de fato, em 
uma notícia do jornal local que veiculara a informação da existência de um estuprador na cidade. A 
partir daquela mídia impressa, o fato teve um novo encaminhamento, tendo sido transformado em 
outra história, modificada a partir das experiências e intervenções pessoais e do grupo. Esses 
meninos alteraram uma realidade: de uma notícia de jornal a um fato de ficção, que resultou em um 
projeto artístico. Notícia de jornal, Texto de Ficção e Produção audio-visual que compõem três 
gêneros curriculares de diferentes disciplinas, mas que se atravessam. Mesmo que isso não tenha 
sido feito pelos professores, os alunos conseguiram estabelecer relação entre esses conteúdos 
curriculares abrandando a rigidez da especialização imposta pelo currículo tradicional, possibilitando 
aos alunos (os que elaboraram o filme e os que deveriam assistir) uma movimentação mais livre pelo 
currículo, pela sala de aula através da interação com os colegas, com a disciplina, com a proposta e 
com as professoras. Refletindo acerca da obra de Foucault (2009), que argumenta que a história da 
arte é em si mesma, uma prática discursiva, podemos sugerir que o “Mistério do Estuprador” foi uma 
maneira de criar significado para algo que parecia ser importante àquele grupo (seja porque a notícia 
impactou ou mesmo porque precisavam fazer uma atividade de avaliação), estando impregnada por 
atitudes e recursos próprios do cinema, modalidade artística escolhida para traduzir a notícia de 
jornal. Dessa forma, apresentaram um produto de arte que rompia com a lógica da rigidez do 
currículo.  

Neste sentido, podemos inferir que não somente a notícia do jornal, mas, sobretudo, a produção 
fílmica, foi capaz de educar os olhares dos meninos, e fizeram isso a partir das imagens. Nesse caso, 
é possível afirmar que os discursos são capazes de produzir imagens, considerando que trabalhamos 
com imagens o tempo todo, ou seja, com a representação que vamos construindo sobre as coisas e 
objetos. Fizeram o que já tinha ocorrido antes quando leram a notícia, ou seja, concretizaram em filme 
as imagens que foram capazes de elaborar e pensar ao ler o jornal, a partir da notícia, com ela e para 
além dela. Essas aproximações e vinculações entre discursos, representações e imagens nos ajudam 
a entender o que esse grupo de alunos desenvolveu: a concretização de uma ideia em imagens, 
criando uma nova realidade dentro daquilo que suas imaginações foram capazes de construir para 
além da notícia de jornal. Assim sendo, trouxeram à tona não apenas as imagens do fato real – a 
notícia de jornal – como também as outras imagens que foram tangenciando seus pensamentos e 
discursos ao longo de suas experiências. É possível dizer, então, que é esse o sentido educativo da 
imagem presente nos currículos-imagens. Há um diálogo entre aquilo que leram e o que produziram 
atravessado por todas as vicissitudes próprias da idade em que se encontram e cuja necessidade de 
“mostrar”, fazer ver, torna-se importante.  

O visto e o não visto na experiência desses meninos ajudaram na construção do filme e na 
elaboração de uma proposta curricular na medida em que sabiam que esse filme seria passado para 
os seus colegas de turma. Parece possível supor que nenhum deles jamais tenha participado de uma 
situação semelhante às que foram elaboradas no filme. No entanto, são capazes de passar em 
cenas, emoções e diálogos uma situação de estupro. Enfim, um não visto, que não significa não 
vivenciado. Somos “invadidos” por informações a respeito de estupros: notícias de jornal, cenas de 
novelas e filmes, casos narrados por colegas, enfim, discursos e imagens que vão nos possibilitando 
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uma experiência sobre essas relações e que nos fornecem dados para construir um filme como esse. 
Somos educados por essas informações, de forma que essas imagens presentes na memória desses 
alunos possibilitaram a leitura de um fato de jornal, um entendimento traduzido numa produção fílmica 
e a releitura de um passado em presente. A produção traz, para o presente, imagens construídas por 
outros discursos, outros meios de comunicação, outras informações, enfim, exercem uma função para 
além das convenções estéticas, convertendo-se também em arte, ou seja, referencia aquilo que 
somos capazes de construir com as informações.  

Os meios audiovisuais vão criando discursos e imagens do estupro, dos estupradores e das 
vítimas que nos permitem remontar as experiências dessas relações, assim como debater posturas 
éticas, posicionamentos e estratégias. Não por acaso que em “O Mistério do Estuprador” a atitude 
dos meninos diante da ameaça é o fortalecimento da união do grupo, a manutenção do segredo e 
respeito pelas vítimas, já que se trata de um menino que estupra meninos. O segredo é uma forma de 
estabelecer vínculo, é como um pacto de amizade e de cumplicidade.  

Pensando que se trata de uma proposta educativa e de avaliação, é possível perceber a 
interferência desses dois aspectos na produção. Alguns discursos típicos da escolarização e do filme 
como educativo servem para organizar a história e deixar claro que aprenderam algo. E, tratando de 
uma história atravessada por questões de relações sexuais, mais do que de sexualidades, podemos 
sugerir que eles acabam colocando em prática algo que aprenderam em relação às práticas sexuais 
em tempos de AIDS, ou seja, o uso obrigatório do preservativo. Parece possível pensar que eles 
negociam também com discursos, imagens e entendimento de Escola e de Educação. Neste sentido 
o filme também responde à pergunta “o quê que o professor quer?” 

No entanto, se alguns discursos aparecem, eles dialogam com aquilo que não aparece. Podemos 
tomar como exemplo a homossexualidade, que em nenhum momento é mencionada. Trata-se de um 
menino que violenta meninos. Talvez isso justifique a ausência, já que diz respeito a uma relação 
desprovida de desejo. Ausência relacionada à presença: se os discursos das homossexualidades não 
aparecem é porque temos a presença de um entendimento de sexualidades ligada ao desejo. Assim 
sendo, esses meninos e o filme revelam um entendimento das homossexualidades e da sexualidade 
como práticas ligadas ao desejo. Na lógica do senso comum as relações homossexuais são 
entendidas no binômio ativo\passivo. Sendo as vítimas violentadas – meninos violentados – isso 
poderia sugerir que os discursos da homossexualidade viessem à tona, o que não ocorre. No entanto, 
os meninos parecem estabelecer um pacto de silêncio em torno disso e em relação aos colegas. 
Essas questões nos convidam a problematizar ou reconhecer que o filme está matizado 
inevitavelmente pela posição desses meninos, pelas imagens que têm de si, tanto no filme quanto na 
história e na cultura em que estão inseridos. Nesse caso, podemos endossar as afirmações de 
Freedmann (2006, p. 189) quando argumenta que a criação da arte visual pelos alunos não se dá 
apenas pelo seu valor formal ou técnico nem apenas para melhorar suas habilidades de 
representação ou desenvolvimento do seu estilo: eles querem comunicar algo sobre questões sociais 
e serem compreendidos,  

Aunque	  las	  experiencias	  de	  los	  alumnos	  puedan	  ser	  privadas,	  	  su	  método	  de	  responder	  
a	  través	  del	  arte	  es	  público	  y	  a	  menudo	  el	  mensaje	  es	  comunitario.	  A	  través	  de	  su	  arte,	  
los	  alumnos	  pueden	  expresar	  preocupaciones,	  plantear	  preguntas,	  interpretar	  
imágenes	  e	  hacer	  juicios	  (Freedmann,	  2006,	  p.	  189).	  
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A autora ainda aponta que a arte feita pelos alunos é a personalização de questões sociais e seu 
objetivo essencial não tem um fim terapêutico, mas cultural e social, defendendo que esse parece ser 
o ponto central se queremos ensinar sobre cultura visual na relação com seu mundo. 

 O jogo entre presença e ausência serve para dar sentido não somente a objetos e imagens que 
estão no mundo (estuprador, homossexual, estuprado), mas também atitudes culturais que constroem 
seus criadores e usuários. A notícia veiculada no jornal fazia referência a um estuprador de mulheres. 
Quando os meninos transformam esses fatos, estão negociando com o seu contexto, com as suas 
próprias imagens e com aquelas às quais têm intenção de apresentar para os demais através da sua 
produção artística, mostrando a realidade cujo propósito pode ser considerado educativo, já que se 
trata de uma situação de avaliação. Isso é o que podemos chamar de aspecto político das imagens, 
ou seja, que discursos estão sendo utilizados e que imagens estão sendo construídas para dar lugar 
a outros discursos e imagens. Como esse aspecto é negociado com o contexto? Como essas 
relações nos educam e servem a esse fim? Como as imagens nos constituem?  

Em seu aspecto político as imagens vão construindo conceitos abstratos, como o bem e o mal e o 
que deve ou não ser feito. Somos educados numa cultura que estabelece fronteiras entre esses 
aspectos e, em se tratando de um filme produzido no contexto escolar, os meninos demonstram o 
quanto já estão disciplinados por essa cultura que encontra na escola uma instituição constituidora de 
subjetividades. Estão disciplinados pelos diversos binômios, encarnando imagens e valores 
dominantes, fomentando sentimentos corretos de companheirismo, justiça e educação para saúde. 
Ao mesmo tempo vão desmitificando formas de poder, uma vez que o filme mistura suspense e 
drama com comédia. A comédia acaba tendo a função de dar leveza ao drama, diminuindo o poder 
do estuprador, caricaturizando-o.  

Situações e estratégias de tratamento que vamos incorporando e que nos educam. Têm esse 
efeito de nos educar porque são tidas como naturais, vamos tendo acesso a elas sem discuti-las. Aí 
reside sua força. Talvez esse seja o grande desafio do filme, ou seja, pensar como esses meninos 
foram capazes de construir imagens e a história como fizeram? Como o filme nos serve para pensar 
como vamos sendo educados e vamos construindo imagens sobre a realidade, sobre objetos, sobre 
pessoas, sobre nós mesmos, enfim, sobre relações que são fruto das nossas experiências e que 
estão servindo para manter esse jogo das subjetividades? O que o filme denuncia é a visão quase 
sempre comum de que o mundo, isso que nós chamamos de realidade, pode ser captado de distintas 
maneiras, podendo ser reconstruído. Enfim, nos educa no sentido de perceber a ausência de uma 
realidade acima e distante dos artefatos pelos quais é percebida. Currículo, "realidade" e sujeitos vão 
se constituindo nesses diálogos, encontros, negociações, confrontos, num processo interminável e 
educativo. 

Como as imagens refletem e produzem discursos e sujeitos? 

A ação das professoras de Artes em solicitar essa atividade em que meninas e meninos deveriam 
organizar-se em grupo para produzir uma película sobre qualquer temática nos convida a pensar a 
questão-título desta parte: “Como as imagens refletem e produzem discursos e sujeitos?”. 
Inicialmente poderíamos supor que a proposta parece ancorada na ideia de arte como liberdade, 
entendida no sentido de provocar os alunos a desenvolverem um produto audiovisual, a partir de suas 
idéias, habilidades e percepções de mundo. Temáticas que estivessem mais próximas das suas 
expectativas pessoais e sociais, seus discursos e anseios. Pensando que a escola é uma instituição 
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que participa da construção de uma sociedade disciplinar (Foucault, 1991), propor uma atividade que 
aposta no imprevisível está vinculado a um projeto de liberdade como parte desse jogo de poder que 
organiza a disciplina e a escola. Para Foucault (1988), relação de poder pressupõe liberdade e 
resistências, organizadas como forças próprias do ser humano. Dessa forma, seria possível conhecer 
os seus alunos no conjunto das propostas, mesmo que essa não seja a intenção. Talvez a 
preocupação, a importância e a intenção tenham sido apenas nas produções cinematográficas. No 
entanto, não há lugar mais privilegiado e autorizado para construirmos nós mesmos que esses 
processos sutis e disseminados nos diferentes espaços e artefatos que temos contato. Assim, 
podemos pensar essas produções de arte para além delas e utilizá-las como histórias motivadas e 
motivadoras para desestabilizar discursos, imagens e nós mesmos. No conjunto das produções, 
esses meninos e meninas vão pondo em questão a nossa cultura, como vamos nos constituindo 
nisso que somos.  

Pensar como as imagens produzem sujeitos e discursos nos faz estabelecer relações entre os 
estudo de Cultura Visual e os estudos foucaultianos. Alguns autores dos Estudos Culturais já 
apontam para a necessidade de se debruçar na perspectiva de Foucault, assim como de Barthes, 
Benjamin, Lacan, como importantes aportes para os estudos de cultura visual (Hernández, 2003). 
Isso porque são autores que trabalham com temáticas que dizem dos Estudos Culturais, tais como a 
reprodução das imagens, a sociedade do enquadre, o espetáculo, as representações das diferenças 
e do outro, os estudos de gênero e sexualidade, as construções das identidades, enfim, questões que 
dizem respeito à história das imagens e das formas de nos olhar e olhar o outro. Os Estudos Culturais 
nos ajudam a pensar os processos de subjetivação, o papel que eles desempenham na produção e 
consumo de imagens e como esses processos falam da constituição dos sujeitos.  “O Mistério do 
Estuprador” está em meio a esse processo, participando de algo que somos herdeiros desde a 
modernidade (Foucault, 1988), ou seja, como somos capazes de produzir conhecimento sobre nós e 
os outros. Neste sentido, ele diz da constituição de um “eu” em relação às formas de olhar, no 
encontro com o “outro”, que também nos olha. Não é à toa que os discursos da homossexualidade 
não aparecem. Não trazer os discursos da homossexualidade e, ao mesmo tempo, dar um tom de 
comédia ao filme, desloca o olhar do outro para uma questão paralela, que é pensar o filme como 
diversão, como um divertimento para aqueles que estão atuando, de forma que ameniza a relação 
com a realidade. Eles não reproduzem algo muito comum no tratamento com as homossexualidades 
(Ferrari, 2003, 2008): a chacota. Mesmo sendo uma comédia, nenhuma brincadeira é feita com as 
“vítimas”.  

Como nos lembra Deleuze (2005) é necessário que o domínio dos outros se desdobre num 
domínio de si, numa relação consigo mesmo. Assim, quando não trazem o discurso das 
homossexualidades, estão excluindo esse discurso do domínio dos outros, assim como estão fazendo 
consigo mesmos. Estão educando a si e aos outros em relação às sexualidades, o que é reforçado no 
discurso do uso de preservativo. Podemos sugerir que o filme e as relações que estabelecem, 
consigo e com outros, dialoga com as experiências desses meninos. No entanto, esse diálogo está 
atravessado pela história, pelas imagens que vão sendo construídas ao longo das nossas 
constituições e da cultura e que permitem alguns discursos serem construídos e outros rechaçados. 
Discursos atravessados por relações de poder e de saber. Para Foucault (2009) a dimensão da 
subjetividade, os processos de subjetivação derivam dessa relação entre poder e saber. Vou colando 
em circulação saberes que me educaram e que na medida em que se transformam em artefatos 
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culturais, como o filme, educam a mim mesmo e aos outros. Talvez seja essa a máxima a ser inferida 
no contexto aqui descrito.  

Constituição dos sujeitos – do “eu” e dos “outros” – e de seus imaginários se faz cotidianamente 
em meio às produções e consumo que se relacionam com a visualidade cultural. Os meninos pegam 
uma história de jornal e, ao reconstruírem, se colocam nesta história, transformam e participam, dão 
visualidade ao que já dispunha de imagens e assim constroem outras imagens. São discursos 
produzindo imagens, que produzem discursos e imagens, num encadeamento infinito. E neste 
processo de produção de discursos e imagens, vão se produzindo através das identificações e 
diferenciações. Assim, esses meninos e meninas se constroem nessa relação e multiplicidade de 
apropriação das imagens e discursos, da mesma forma em que as imagens como discursos se 
constroem pelas mãos e apropriações dos produtores e público. Todo esse processo nos coloca 
diante de uma ilimitada e potencial produtividade interativa em forma de imagens e imaginários que 
revelam a força dos significados culturais e de sua produção.  

No filme já tomamos contato com um processo de socialização e de formação de comunidades 
que é próprio mecanismo de subjetivação. Na medida em que é um filme produzido por alunos de um 
mesmo ano e turma e que é assistido pelos seus companheiros, essa ação também reforça a 
formação de coletividade através do ato de ver. Como essas imagens produzidas pelos alunos estão 
em um jogo de subjetividade que envolve a própria constituição dessas imagens no mundo, no filme e 
na transmissão aos alunos-colegas? Elas acabam não sendo limites à apropriação individual 
exclusivamente, mas sempre com a presença do “outro”, se inscrevendo no processo de construção 
identitária num âmbito coletivo. As identidades são sempre resultado desse processo individual e 
coletivo (Woodward, 2000). O que é possível de se ver, de se produzir, de pensar e conhecer está 
inscrito dentro de uma ordem dos discursos possíveis, como classifica Foucault, de uma episteme. 
Isso revela a necessidade de historicizar as ações, as imagens e discursos. Por que é possível 
construir uma história como a desse filme numa escola pública federal no ano de 2009? O que é 
possível fazer com elas? 

Como as imagens servem à Educação? 

Práticas educativas que utilizam propostas de visualidade oportunizam inúmeras formas de análise 
e discussão. Tanto no que se refere aos processos produtivos dos alunos e seus desdobramentos – 
quer sejam pelas problemáticas abordadas, motivações e interesses ali tangenciados – como também 
representam espaços para possíveis inferências dos educadores, a partir de aspectos presentes nas 
temáticas levantadas. Além disso, possibilitam aberturas para novas formas de diálogo e 
compreensão dos conteúdos disciplinares e comportamentais.  

O professor que lança mão de imagens conecta a sua disciplina a um universo infinito de 
possibilidades, considerando que, na atualidade, a linguagem visual garante uma comunicação mais 
imediata e o seu uso promove situações que nenhum outro recurso permitiria. E os alunos se 
beneficiam sobremaneira ao utilizá-los, conforme nos descreve Freedmann (2006, p. 177):  
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Los	  alumnos	  de	  cualquier	  nivel	  educativo	  tienen	  la	  capacidad	  de	  participar	  en	  la	  
producción	  de	  la	  cultura	  visual	  a	  través	  de	  sus	  usos	  artísticos	  de	  la	  tecnología.	  Las	  
nuevas	  tecnologías	  son	  medios	  para	  el	  arte	  visual	  por	  su	  capacidad	  para	  producir	  cosas	  
que	  nunca	  antes	  se	  han	  visto	  […]	  El	  alcance	  de	  la	  producción	  artística	  de	  los	  alumnos	  en	  
todas	  las	  edades	  despierta	  un	  gran	  interés	  y	  un	  conocimiento	  creciente	  de	  los	  medios	  
de	  comunicación	  tecnológicos.	  

Nesse caso, conforme já citado, o fato de terem lançado mão dos seus conhecimentos de 
tecnologia para a produção de um filme é um indicativo do crescente interesse que os alunos têm na 
manipulação das mídias e resultado das experiências que já dispõem com esses aparatos 
tecnológicos. Muitas vezes esses recursos dão conta de integralizar processos educativos e produzir 
diálogos mais coerentes com a própria realidade discente.  

O trabalho com imagens na escola amplia, tanto para o professor quanto para os alunos, a 
possibilidade de desenvolver determinadas competências que, muitas vezes a comunicação verbal e 
a escrita, somente, não dariam conta. É o caso, por exemplo, dos projetos de trabalho sugeridos por 
Hernández (2000 e 2007) onde as experiências com a cultura visual decorrem das escolhas 
efetuadas por professores e alunos e cuja opção pelos temas deve representar desafios, ao mesmo 
tempo em que convidar ao prazer da aprendizagem. Nesse contexto, a relevância está na escolha 
efetuada pelo grupo, para que a aprendizagem não seja, meramente, o cumprimento das exigências 
curriculares “mas a oportunidade de construírem experiências de subjetividade” (Hernández, 2007, p. 
83). Compreender que a escola ou a sala de aula são os ambientes propícios para esses diálogos é 
abrir espaços para que os alunos protagonizem as suas próprias histórias de vida, o que inclui a 
compreensão do seu papel dentro da sociedade. Assim, o que deve ser proposto a partir dos projetos 
de trabalho requer uma decisão coletiva:  

Não	  se	  trata	  de	  colocar	  em	  pauta	  o	  que	  eles	  ‘gostam’	  ou	  o	  que	  lhes	  ‘interessa’,	  
simplesmente,	  mas	  propor	  algo	  que	  os	  incomode	  e	  desafie,	  colocando	  em	  circulação	  
diferentes	  saberes	  e	  provocando	  o	  envolvimento	  dos	  sujeitos	  (Hernández,	  2007,	  p.	  83).	  

Tomando a citação como inspiração, podemos pensar as possibilidades e os desafios que um 
filme como o “Mistério do estuprador” pode trazer para a escola e para educação. Para além da 
avaliação, eles conseguiram colocar em circulação uma série de saberes que dizem deles. Primeiro, a 
própria educação que o cinema e outros meios audiovisuais fornecem no que se refere à produção de 
um artefato como o curta. Sem terem trabalhado os distintos estilos de cinema, eles foram capazes 
de organizar uma história associando drama, comédia e suspense. Depois foram capazes de 
transformar em imagens suas experiências e interesses. Por último trouxeram para o debate 
entendimentos de sexualidades, práticas sexuais, cuidados de si e do outro e companheirismo. 
Situações que se relacionam e, que raramente, são discutidas nas salas de aula. Enfim 
potencialidades sugeridas pelos próprios alunos e que chamou a atenção das professoras, que 
avaliaram como o melhor filme ao mesmo tempo em que não se sentiam bem em mostrar para os 
outros alunos. Avaliação que parece ancorada no entendimento de que o filme tocava em questões 
importantes e que devem ser discutidas, mas que não se sentiam à vontade para isso. Esse parece 
ser o grande desafio dessa produção, ou seja, como lidar com algo que é proposto pelos alunos, algo 
que está inscrito no imprevisto?  
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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os diferentes discursos presentes nos 
arquivos/documentos que constituem o Programa Brasil Sem Homofobia, lançado em maio de 2004, 
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal brasileiro. Esse é um Programa de 
combate à violência e à discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 
transgêneros (LGBTTT) e promoção da cidadania homossexual. O problema central desta pesquisa 
se constitui a partir da consideração de que os discursos engendrados para a construção do 
Programa Brasil Sem Homofobia podem conter uma perspectiva da produção das diferenças ou da 
diversidade sexual pautada a partir do padrão heteronormativo. Essa investigação orienta-se pela 
hipótese de que na constituição desse Programa, a produção das diferenças vincula-se ao padrão 
heteronormativo a partir da ideia de tolerância e respeito ao outro. As implicações dessa pesquisa se 
evidenciam por dois principais aspectos. Primeiro, ainda prevalece a necessidade de combate às 
práticas discriminatórias e homofóbicas endereçadas às pessoas LGBTTT, particularmente no 
cenário escolar. Segundo, diante das estratégias de legitimação da heterossexualidade, há que se 
traçar rotas de fugas que busquem desconstruir tais táticas. Como opção metodológica, trabalhar-se-
á com a arqueogenealogia foucaultiana, uma vez que essa produção discursiva se insere numa 
ordem de saber e poder. Nesse sentido, partilha-se do entendimento de que o discurso é complexo, 
transitório, móvel, marcado pelas relações históricas e práticas que estão vivas no próprio discurso. 

Palavras-chave: programa Brasil sem homofobia; diversidade sexual; tolerância; normalização 
das diferenças.  

Abstract 

This research aims to analyze the different discourses present in the files and documents that form 
the Brazil Without Homophobia Program, launched in May 2004 by Special Secretariat for Human 
Rights of the Brazilian Federal Government. This is a program to fight violence and discrimination 
against lesbian, gay, bisexual, travesties, transsexual, and transgender people (LGBTTT) and to 
promote homosexual citizenship. The central problem of this research is founded upon the 
consideration that the engendered discourses for the construction of the Brazil Without Homophobia 
Program may contain a perspective on the production of differences or of sexual diversity based on 
the heteronormative standard.  This research is guided by the hypothesis in which the constitution of 
this program and the production of differences are linked to the heteronormative standard from the 
idea of tolerance and respect for others. The implications of this research are evident from two main 
aspects. First, the need to combat discriminatory and homophobic practices addressed to LGBTTT 
people, particularly in school settings still prevails. Second, given the strategies of heterosexuality 
legitimation it is necessary to trace escape routes that seek to deconstruct such tactics. As a 
methodological option we will work with Arqueogenealogy Foucaultian, given this discursive production 
falls into the domain of knowledge and power. In this sense, it is understood that the discourse is 
complex, transient, mobile, and marked by historical relationships and practices that are actually alive 
within the discourse itself. 

Keywords: Brazil without homophobia program; sexual diversity; tolerance; normalization of 
differences. 
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Apresentação  

Este artigo tem como objetivo apresentar a pesquisa de doutoramento:1A produção da diversidade 
sexual na trama discursiva: programa Brasil sem homofobia. Nesse sentido, buscaremos discorrer 
sobre os elementos centrais que compõem o projeto em questão. 

-‐ O Brasil Sem Homofobia é um programa de combate à violência e à discriminação contra 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e promoção da cidadania 
homossexual, implantado pelo Governo Federal em maio de 2004, com a participação direta de 
representantes do segmento LGBTTT.  

-‐ Esse programa, lançado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, 
constitui-se como um marco histórico nas lutas e reinvindicações de gays, lésbicas, travestis, 
transexuais e transgêneros, pois se expressa entre as primeiras efetivações em defesa desses 
sujeitos privados de exercerem direitos políticos, sociais e legais. Para atingir seus propósitos, o 
Programa é constituído de diferentes ações voltadas para: 

a)	  apoio	  a	  projetos	  de	  fortalecimento	  de	  instituições	  públicas	  e	  não	  governamentais	  
que	  atuam	  na	  promoção	  da	  cidadania	  homossexual	  e/ou	  no	  combate	  à	  homofobia;	  	  

b)	  capacitação	  de	  profissionais	  e	  representantes	  do	  movimento	  homossexual	  que	  
atuam	  na	  defesa	  de	  direitos	  humanos;	  	  

c)	  disseminação	  de	  informações	  sobre	  direitos,	  de	  promoção	  da	  auto-‐estima	  
homossexual;	  e	  

d)	  incentivo	  à	  denúncia	  de	  violações	  dos	  direitos	  humanos	  do	  segmento	  GLTB	  (Brasil,	  
2004,	  p.	  11).	  

-‐ Essas ações preveem a atuação em 11 frentes principais, que são: I- Articulação da Política de 
Promoção dos Direitos de Homossexuais, II- Legislação e Justiça, III- Cooperação Internacional, 
IV- Direito à Segurança: combate à violência e à impunidade, V- Direito à Educação: promovendo 
valores de respeito à paz e a não discriminação por orientação sexual, VI- Direito à Saúde: 
consolidando um atendimento e tratamentos igualitários, VII- Direito ao Trabalho: garantindo uma 
política de acesso e de promoção da não-discriminação por orientação sexual, VIII- Direito à 
Cultura: construindo uma política de cultura de paz e valores de promoção da diversidade 
humana, IX- Política para a Juventude, X- Política para as Mulheres, XI- Política contra o Racismo 
e a Homofobia. 

-‐ De acordo com a própria apresentação do Programa Brasil Sem Homofobia, esse é bastante 
abrangente e envolve para sua implantação o setor público, o setor privado e a sociedade 
brasileira como um todo. Segundo o documento do Programa:  

Apesar	  de	  o	  Programa	  ter	  a	  Secretaria	  Especial	  de	  Direitos	  Humanos	  da	  Presidência	  da	  
República,	  como	  órgão	  responsável	  pela	  sua	  articulação,	  implantação	  e	  avaliação,	  a	  
responsabilidade	  pelo	  combate	  à	  homofobia	  e	  pela	  promoção	  da	  cidadania	  de	  gays,	  
lésbicas	  e	  transgêneros	  se	  estende	  a	  todos	  os	  órgãos	  públicos,	  federais,	  estaduais	  e	  
municipais,	  assim	  como	  ao	  conjunto	  da	  sociedade	  brasileira	  (Brasil,	  2004,	  p.	  27).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Esta pesquisa encontra-se em desenvolvimento no Brasil, no Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE da 

Universidade Federal de São Carlos/UFSCar, sob orientação do professor Dr. Nilson Fernandes Dinis. 
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-‐ No Programa há o envolvimento de Ministérios e Secretarias do Governo Federal que: 

...	  além	  de	  serem	  co-‐autores	  na	  implantação	  de	  suas	  ações,	  assumem	  o	  compromisso	  
de	  estabelecer	  e	  manter	  uma	  política	  inclusiva	  em	  relação	  aos	  homossexuais,	  
garantindo,	  assim,	  a	  promoção	  de	  um	  contexto	  de	  aceitação	  e	  respeito	  à	  diversidade,	  
de	  combate	  à	  homofobia	  e	  de	  mudança	  de	  comportamento	  da	  sociedade	  brasileira	  em	  
relação	  aos	  gays,	  lésbicas,	  transgêneros	  e	  bissexuais	  (Brasil,	  2004,	  p.	  27).	  

-‐ As elucidações apresentadas no documento oficial: “Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação. Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à violência e à discriminação contra 
GLTB e promoção da cidadania homossexual” (Brasil, 2004, p.2), expressam enfaticamente a 
necessidade de combate à homofobia e os diferentes tipos de discriminação sofrida por pessoas 
LGBTTT. Mas, ao mesmo tempo, vários dos delineamentos ali presentes despertam 
questionamentos e apontam para a necessidade de análises. Afinal, “as desigualdades só 
poderão ser percebidas – e desestabilizadas e subvertidas – na medida em que estivermos 
atentas/os para suas formas de produção e reprodução” (Louro, 2003, p.121). 

-‐ Os discursos presentes no seguinte enunciado: “Com esse novo Programa, o governo brasileiro 
dá um passo crucial no sentido da construção de uma verdadeira cultura de paz” (Brasil, 2004, 

p.14), são bastante instigantes. Afinal, o que seria essa “verdadeira cultura de paz”? E, o que se 
pretende produzir com tal discurso?  E, quais relações de poder aí se estabelecem e arquitetam 
saberes e verdades? 

Objetivo geral  

O objetivo central dessa pesquisa consiste em analisar se os discursos presentes na construção 
do Programa Brasil Sem Homofobia contêm uma perspectiva de produção das diferenças ou da 
diversidade sexual pautada segundo um padrão heteronormativo. 

Objetivos específicos:  

- Analisar quais discursos possibilitaram o processo de engendramento e efetivação do Programa 
Brasil Sem Homofobia. 

- Investigar como se estruturam os jogos de poder e saber que perpassam no interior do 
Programa, mesmo aqueles que não são facilmente identificáveis na trama do próprio discurso.  

- Identificar quais escolhas, ações, metas, decisões, resultaram e resultam em produtos 
destinados às comunidades escolares brasileiras.  

- Investigar quais projetos e metas têm sido efetivados e quais indeferidos ou barrados pelo 
próprio Programa, a exemplo do material educativo kit anti-homofobia. 

- Verificar as possíveis relações produzidas entre a constituição do Programa Brasil Sem 
Homofobia, a dimensão histórica da diversidade sexual no Brasil e as diretrizes previstas para o 
exercício das práticas pedagógicas direcionadas às diversidades sexuais nas instituições escolares 
públicas. 
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Problema de pesquisa 

O problema central desta pesquisa se constitui a partir da consideração de que os discursos 
arquitetados para a construção do Programa Brasil Sem Homofobia podem conter uma perspectiva 
de produção das diferenças ou da diversidade sexual pautada segundo um padrão heteronormativo. 
Pois, se existe essa referência, certamente há também uma compreensão das diferenças sexuais 
decorrente da prerrogativa da tolerância do outro, do estranho. Se essa noção de suportar ou tolerar o 
outro transitar no rol dos documentos que compõem o Programa Brasil Sem Homofobia, entende-se 
que esse é um discurso que sustenta um padrão da heteronormatividade e, assim, aponta uma 
importante questão a ser investigada, desenredada, esmiuçada. Compreende-se que somente por 
meio de uma analítica das relações de poder e saber é possível interrogar pelos discursos que 
envolvem e produz esse Programa, em tese substancialmente destinado a combater a homofobia e 
oportunizar a garantia de direitos e cidadania das pessoas LGBTTT, em especial no âmbito da 
Educação. 

A questão norteadora dessa pesquisa pode ser traduzida da seguinte forma: em que medida os 
discursos que transitam nos documentos, ou corpus de material empírico que compõe os arquivos do 
Programa Brasil Sem Homofobia, implica a produção das diferenças sexuais a partir de um padrão 
heteronormativo? 

Justificativa e fundamentação 

-‐ Ao realizar a leitura do documento oficial de apresentação do Programa Brasil Sem Homofobia é 
possível destacar vários enunciados que intimamente se relacionam com a hipótese conjecturada 
nesta pesquisa.  Conforme evidencia o seguinte fragmento: 

Finalmente,	  o	  presente	  Programa	  [...]	  sinaliza,	  de	  modo	  claro,	  à	  sociedade	  brasileira	  
que,	  enquanto	  existirem	  cidadãos	  cujos	  direitos	  fundamentais	  não	  sejam	  respeitados	  
por	  razões	  relativas	  à	  discriminação	  por:	  orientação	  sexual,	  raça,	  etnia,	  idade,	  credo	  
religioso	  ou	  opinião	  política,	  não	  se	  poderá	  afirmar	  que	  a	  sociedade	  brasileira	  seja	  
justa,	  igualitária,	  democrática	  e	  tolerante	  (Brasil,	  2004,	  p.14).	  

-‐ A presença do discurso: Respeito e Tolerância, que circula enfaticamente ao final da introdução 
desse documento oficial, oferece certa visibilidade para a necessidade de esmiuçar os 
desdobramentos dessas muitas linhas discursivas que parecem se multiplicar em diferentes 
estratégias de captura de corpos, produções de subjetividade, governamentalidade. O que remete 
às considerações de Foucault, ao afirmar que: 

O	  discurso	  veicula	  e	  produz	  poder;	  reforça-‐o	  mas	  também	  o	  mina,	  expõe,	  debilita	  e	  
permite	  barrá-‐lo.	  Da	  mesma	  forma,	  o	  silêncio	  e	  o	  segredo	  dão	  guarida	  ao	  poder,	  fixam	  
suas	  interdições;	  mas,	  também,	  afrouxam	  seus	  laços	  e	  dão	  margem	  a	  tolerâncias	  mais	  
ou	  menos	  obscuras	  (2010,	  p.	  112).	  

-‐ É no encalço desse instável e complexo jogo de poder que se busca recortar os múltiplos 
discursos produzidos, ora em favor de tolerâncias obscuras, ora por meio do silêncio instalado. O 
veto ao material educativo kit anti-homofobia pode ser tomado como exemplo desse trânsito entre 
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o silêncio instalado no interior do Programa Brasil Sem Homofobia e as tolerâncias anunciadas. O 
veto ao material configura-se, em parte, em uma divergência com as diretrizes traçadas pelo 
Programa e marca a complexidade de questões que necessitam ser investigadas. 

-‐ A proposta de realizar uma pesquisa que contemple uma discussão da temática diversidade 
sexual e sua relação com o contexto educacional é relevante diante da necessidade, ampla e 
urgente, de combate às práticas discriminatórias e homofóbicas endereçadas às pessoas 
LGBTTT, especificamente no cenário escolar, assim como a necessidade de desconstruir as 
estratégias de legitimação da heterossexualidade. 

-‐ Entende-se que uma forma de enfrentamento dessa situação é a realização de análises que 
busquem descrever como o dispositivo da sexualidade2 na contemporaneidade se refina e se 
multiplica em variados outros dispositivos que atuam na captura do corpo, afetos, desejos, 
prazeres, na fabricação de sujeitos e de suas experiências de vida.  

-‐ De acordo com Guacira Lopes Louro (2010) é preciso evidenciar como as identidades de gênero 
e sexuais são construídas socialmente e reguladas por relações de poder. Opondo-se as 
elucidações que compreendem a sexualidade como naturalmente dada ou como questão pessoal, 
pois essa é social e política, aprendida e construída por todos os sujeitos de diferentes formas e 
ao longo de toda a vida. 

-‐ A cultura ocidental ainda persiste em considerar a heterossexualidade como natural, universal e 
única expressão da sexualidade tida como normal. Nesse viés, Louro aponta que: 

Aparentemente	  supõe-‐se	  que	  todos	  os	  sujeitos	  tenham	  uma	  inclinação	  inata	  para	  
eleger	  como	  objeto	  de	  seu	  desejo,	  como	  parceiro	  de	  seus	  afetos	  e	  de	  seus	  jogos	  sexuais	  
alguém	  do	  sexo	  oposto.	  Consequentemente,	  as	  outras	  formas	  de	  sexualidade	  são	  
constituídas	  como	  antinaturais,	  peculiares	  e	  anormais.	  É	  curioso	  observar,	  no	  entanto,	  
o	  quanto	  essa	  inclinação,	  tida	  como	  inata	  e	  natural,	  é	  alvo	  da	  mais	  meticulosa,	  
continuada	  e	  intensa	  vigilância,	  bem	  como	  do	  mais	  diligente	  investimento	  (2010,	  p.17).	  

-‐ Esse entendimento de uma sexualidade universal e hegemônica atribuído à heterossexualidade 
licencia o exercício de práticas homofóbicas endereçadas às pessoas LGBTTT. Especificamente, 
nas instituições escolares brasileiras a homofobia ou bullying homofóbico, tem resultado: 

[...]	  na	  evasão	  escolar	  de	  estudantes	  que	  expressam	  identidades	  sexuais	  e	  de	  gênero	  
diferentes	  da	  norma	  heterossexual,	  e	  mesmo	  nas	  tentativas	  de	  suicídio	  de	  adolescentes	  
em	  conflito	  com	  sua	  identidade	  sexual	  e	  de	  gênero,	  devido	  aos	  preconceitos	  e	  a	  
discriminação	  sofrida	  no	  espaço	  escolar.	  Uma	  das	  principais	  vítimas	  no	  processo	  de	  
evasão	  escolar	  também	  são	  as	  adolescentes	  travestis	  e	  as	  (os)	  adolescentes	  
transexuais	  que	  dificilmente	  conseguem	  terminar	  seus	  estudos,	  sendo	  forçadas	  (os)	  a	  
abandonar	  a	  escola,	  já	  que	  diferentemente	  de	  adolescentes	  gays	  e	  lésbicas,	  têm	  mais	  
dificuldade	  em	  esconder	  sua	  diferença,	  tornando-‐se	  as	  vítimas	  mais	  visíveis	  dessa	  
violência	  escolar	  (Dinis,	  2011,	  p.	  42-‐43).	  

Vê-se que, mesmo diante de tal cenário, no Brasil as políticas sociais de combate à homofobia são 
recentes. Elas surgem efetivamente no Governo Lula, entre os anos 2003 e 2010, quando se propõe 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade subterrânea que se apreende com 
dificuldade, mas à grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao 
discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo 
algumas grandes estratégias de saber e poder (Foucault, 2010, p. 116-117). 
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políticas públicas, como: a criação do Programa Brasil Sem Homofobia e a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). Essa agenda de políticas públicas não 
se estrutura isoladamente em função de uma ação governamental, antes relaciona-se em larga 
medida com históricas reivindicações lideradas pelo movimento de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e transgêneros, assim como pelo movimento feminista, que desde os anos de 
1960 a 1990 se posicionava contra a ditadura militar, a favor de políticas favoráveis a prevenção da 
AIDS e assistência aos/as portadores/as do HIV, e dos direitos sociais e legais de pessoas 
homossexuais. Segundo Richard Miskolci: 

Em	  meio	  ao	  processo	  de	  redemocratização	  do	  país,	  o	  então	  movimento	  homossexual	  
brasileiro	  (MHB)	  conseguiu	  estabelecer	  um	  diálogo	  com	  o	  Estado	  na	  criação	  daquele	  
que	  talvez	  seja	  o	  melhor	  programa	  assistencial	  de	  AIDS	  do	  mundo,	  resultando	  em	  uma	  
situação	  invejável	  por	  outros	  contextos	  nacionais,	  mas	  também	  marcada	  por	  
cooptação	  (2011,	  p.49).	  

Os estudos acadêmicos sobre as teorias de gênero e sexualidade também oferecem contribuições 
(com afinidades e tensões) ao movimento LGBTTT, e somam forças nas reivindicações endereçadas 
ao Governo Federal para criação de uma agenda contra a homofobia e em favor dos direitos das 
pessoas homossexuais. Referindo-se ao movimento LGBTTT, Miskolci afirma que: 

Este	  tornou-‐se	  o	  que	  é	  por	  causa	  de	  alianças,	  diálogos	  e	  relações	  com	  o	  Estado	  e	  a	  
academia,	  a	  maioria	  deles	  estabelecidos	  durante	  o	  auge	  de	  enfrentamento	  da	  
epidemia	  de	  HIV/AIDS.	  Neste	  contexto,	  o	  movimento,	  originado	  de	  forma	  identitária	  
encontrou	  apoio	  nos	  interesses	  biopolíticos	  do	  Estado	  e	  um	  aliado	  circunstancial	  na	  
academia,	  onde	  parte	  dos	  intelectuais	  se	  comprometeram	  com	  pesquisas	  que	  aliavam	  
a	  sofisticação	  das	  ciências	  sociais	  aos	  objetivos	  de	  controle	  epidemiológico	  e	  de	  saúde	  
(2011,	  p.51).	  

Os últimos anos têm-se constituído numa maior visibilidade do movimento LGBTTT e de algumas 
conquistas. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou a união civil entre pessoas 
do mesmo sexo, o que se configura como avanço. Todavia, a homofobia ainda é acentuada e não 
raro continua levando pessoas LGBTTT a abandonarem instituições escolares públicas, ou mesmo 
levando-as a praticarem o suicídio, conforme aponta Dinis (2011). 

Nesse viés, o veto ao material kit anti-homofobia constitui-se em um paradoxo frente à demanda 
que clama por intervenções diante dessas práticas homofóbicas exercidas nas instituições escolares 
brasileiras. E evidencia as fraturas existentes entre o Programa Brasil Sem Homofobia e seus 
alcances efetivos. 

Em outro aspecto, esses avanços devem ser problematizados e colocados em análise, posto que 
na trama discursiva e na dimensão do exercício de poder nada opera ao acaso. Para Alfredo Veiga-
Neto, “Os discursos não estão ancorados ultimamente em nenhum lugar, mas se distribuem 
difusamente pelo tecido social, de modo a marcar o pensamento de cada época, em cada lugar, e, a 
partir daí, construir subjetividades” (2011, p. 100). 

A partir desse entendimento é preciso estar na espreita dessas produções discursivas, buscando 
desalinhavar seus agenciamentos que tecem subjetividades específicas, ou assujeitamentos de gays, 
lésbicas, bissexuais, transexuais, transgêneros. Esses/as muitas vezes são aprisionados/as a 
modelos fixos e tradicionais da heterossexualidade e de suas vivências. Para Louro:  
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Se	  múltiplas	  instâncias	  sociais,	  entre	  elas	  a	  escola,	  exercitam	  uma	  pedagogia	  da	  
sexualidade	  e	  do	  gênero	  e	  colocam	  em	  ação	  várias	  tecnologias	  de	  governo,	  esses	  
processos	  prosseguem	  e	  se	  completam	  através	  de	  tecnologias	  de	  autodisciplinamento	  
e	  autogoverno	  que	  os	  sujeitos	  exercem	  sobre	  si	  mesmos	  (2010,	  p.	  25).	  

A própria constituição do casamento homossexual, ou união estável, embora se apresente como 
direito social e legal, pode configurar-se como uma armadilha. Uma forma de assujeitamento de 
outras possibilidades e experiências de vida, pois, a partir da insistente reafirmação e inculcar de um 
modelo, que em princípio estaria em defesa das diferenças, fabrica-se o próprio desejo, afeto, corpo, 
das pessoas homossexuais, e de seus relacionamentos. Já que “a feitura do sujeito (subjetivação) se 
realiza através dos diversos lineamentos que contribuem para a criação de corporeidades e de 
movimentos desejantes” (Peres, 2011, p.72). Assim, essas conquistas podem posicionar-se em uma 
linha limítrofe, que ainda atua na manutenção de certo ideal familiar da cultura ocidental, constituída 
pelo homem branco, cristão, heterossexual e de classe média. Segundo Miskolci “[...] mesmo 
homossexuais são induzidos a adotar a heterossexualidade como modelo para suas vidas, 
transferindo a linha da abjeção para quem rompe com as convenções de gênero [...]” (2011, p. 55).  

Ao realizar uma análise dos discursos que perpassam os diferentes tipos de documentos 
produzidos pelo Programa Brasil Sem Homofobia, se estará, conforme Fischer (2012), multiplicando 
as perguntas sobre o que causa inquietação diante de determinado campo de saber e corpus 
empírico. Compreende-se que essa pesquisa alcança um caráter de relevância ao buscar 
desmantelar o jogo da produção de verdades e subjetividades que possivelmente intenta aprisionar a 
autenticidade das diferenças sexuais às legitimações heterossexistas e heteronormativas. De acordo 
com Fischer “palavras e coisas produzem sujeitos, subjetividades, modos de subjetivação” (Fischer, 
2012, p. 100). 

Metodologia  

O	  convite	  que	  o	  pensamento	  foucaultiano	  nos	  faz	  é	  o	  de	  imergir	  nesse	  ditos	  que	  se	  
cristalizam	  e	  buscar	  descrever	  –	  tanto	  no	  interior	  das	  próprias	  pesquisas	  já	  feitas	  sobre	  
o	  tema	  quanto	  numa	  nova	  proposta	  de	  estudo	  empírico	  –	  práticas	  discursivas	  e	  
práticas	  não	  discursivas	  em	  jogo;	  o	  objetivo	  é	  que,	  de	  tal	  modo,	  possamos	  fazer	  
aparecer	  justamente	  a	  multiplicidade	  e	  a	  complexidade	  dos	  fatos	  e	  das	  coisas	  ditas,	  
que	  são,	  por	  isso	  mesmo,	  raros,	  no	  sentido	  de	  que	  não	  são	  óbvios,	  não	  são	  naturais,	  
não	  estão	  imunes	  a	  imprevisibilidades.	  Expor	  essas	  multiplicidades	  nos	  permitirá	  
descrever	  um	  pouco	  dos	  regimes	  de	  verdade	  de	  uma	  certa	  formação	  histórica	  e	  de	  
determinados	  campos	  de	  saber	  (Fischer,	  2012,	  p.	  103).	  

-‐ Esta pesquisa caracteriza-se metodologicamente em uma análise do discurso a partir da 
arqueogenealogia foucaultiana, uma vez que esse acontecimento se insere numa ordem de saber 
e poder. Desse modo, o objeto de estudo eleito - os discursos que circulam nos documentos do 
Programa Brasil Sem Homofobia -, é tomado como um acontecimento discursivo em sua 
raridade. Não se prioriza aquilo que é o evidente, mas antes, o vazio instalado perante as 
múltiplas possibilidades das fronteiras discursivas. Assim, caminha-se por entre um emaranhado 
de linhas e traçados, para então descrevê-las.  
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-‐ Partilha-se das considerações de Fischer (2012), que indica a partir de Foucault, algumas 
atitudes metodológicas necessárias ao/a pesquisador/a. Destaca que a primeira atitude deve ser 
a compreensão de que pesquisas e lutas realizadas, em particular na área das ciências humanas 
e educação, perpassam sempre o âmbito da linguagem e dessa forma se constituem em lutas 
discursivas. A segunda atitude “[...] é atentar para a ideia de que palavras e coisas dizem respeito 
a fatos e enunciados, que a rigor são ‘raros’, isto é, não são óbvios, estão para além das ‘coisas 
dadas’” (Fischer, 2012, p.100). E a terceira considera que fatos e enunciados se referem a 
práticas discursivas e não discursivas, e essas “[...] constituem a matéria-prima de nossas 
investigações, (não importa em que campo se concentre) e que dizem respeito sempre a relações 
de poder e a modos de constituição dos sujeitos individuais e sociais [...]” (idem). Fischer (2012) 
destaca que a/o pesquisadora/o deve construir uma atitude de entrega a modos de pensamento 
que estejam preparados para aceitar o inesperado, ainda que esse se contradiga aquilo que 
pensa a/o pesquisadora/o. 

-‐ Compreende-se que o caminho metodológico eleito é orientado fundamentalmente por essas 
atitudes demandadas pelo eixo teórico foucaultiano. O objeto de estudo se situa na dimensão da 
linguagem e trata-se então de lutas discursivas, que não são dadas de uma vez por todas, ou 
evidentes, antes é preciso desconstruir aquilo que se apresenta como natural, essencialista, único 
e verdadeiro. Assim, percorre-se pelo campo discursivo instalado por meio das práticas 
discursivas e não discursivas, as quais permitem que complexas relações produzam 
determinados discursos, situados num tempo e lugar. Discursos que passam a ser considerados 
como verdadeiros e reguladores de vidas e existências.  

-‐ De forma específica, os procedimentos metodológicos podem ser detalhados da seguinte forma. 
Em um primeiro momento, realizou-se uma revisão na literatura visando uma mais consistente 
leitura sobre a literatura foucaultiana, assim como um estudo da produção de teóricos/as e 
pesquisadores/as que atuam na área de gênero, sexualidade, diversidade sexual, Estudos 
Culturais e Teoria queer. Consequentemente, se espera desconstruir concepções, 
entendimentos, pensamentos e traçar novos caminhos para uma melhor apreensão do tema e 
objeto de estudo eleito. Um segundo momento caracteriza-se por uma busca dos diferentes 
documentos produzidos pelo Programa Brasil Sem Homofobia. Entende-se que se fará 
imprescindível uma ampla pesquisa na Internet, à procura dos documentos disponíveis on-line, 
assim como o contato com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
responsável pelo lançamento do Programa, para o possível acesso a outros documentos que não 
estejam em versão on-line. Objetiva-se a partir do encontro e esmiuçar de um arquivo 
documental, recortar-se um corpus de análise. E, de acordo com Fischer (2012), que os “mínimos 
documentos” possam ser tomados como “verdadeiros monumentos”, permitindo que: 

[...]	  nos	  defrontemos	  com	  coisas	  ditas	  e	  coisas	  feitas,	  fatos	  por	  vezes	  surpreendentes,	  
por	  vezes	  aparentemente	  inócuos,	  mas	  sempre	  questionados	  naquilo	  que	  até	  então	  
tinham	  de	  óbvios,	  e	  mostrados	  a	  partir	  de	  saliências,	  reticências,	  descontinuidades,	  
acasos	  históricos	  (p.	  16).	  	  

-‐ O terceiro momento consistirá na realização da análise documental recortada anteriormente como 
corpus. Pretende-se assim cartografar os diferentes discursos que engendram e objetivam as 
diversidades sexuais nesses documentos produzidos pelo Programa Brasil Sem Homofobia. Em 
suma, descrever-se-ão minuciosamente os complexos discursos que transitam nos documentos 
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de análise, e se relacionam com as práticas discursivas e não discursivas que estão envolvidas 
na elaboração desses documentos. De acordo com Fischer (2012): 

Importa	  aqui,	  na	  perspectiva	  adotada,	  que	  qualquer	  material	  empírico	  escolhido	  seja	  
estudado	  na	  sua	  multiplicidade	  de	  acontecimento.	  Todo	  e	  qualquer	  documento	  [...]	  
será	  tratado	  na	  condição	  de	  objeto	  que	  existe	  no	  interior	  de	  um	  conjunto	  de	  práticas	  
discursivas	  e	  não	  discursivas	  (p.	  102).	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ Dada a amplitude das 11 frentes principais previstas pelo planejamento de ação do Programa, 
pretende-se subdividir as análises documentais - a serem realizadas no terceiro momento da 
pesquisa - em dois eixos principais. O primeiro teria por função analisar os documentos 
específicos produzidos para contemplar a frente “V- Direito à Educação: promovendo valores de 
respeito à paz e a não discriminação por orientação sexual” (Brasil, 2004, p. 22). Espera-se 
realizar uma análise que se relacione com o contexto educacional, a problemática da homofobia 
nas instituições escolares e a produção das diferenças sexuais a partir de um padrão 
heteronormativo. O segundo eixo de análise percorrerá as demais frentes de atuação do 
Programa, que envolvem categorias como: saúde, trabalho, legislação e justiça, cultura, política 
para mulheres e juventude, racismo, segurança. Objetiva-se desenredar as tessituras 
desenhadas por essa multiplicidade discursiva, relacionando-as às possíveis implicações com a 
especificidade da diversidade sexual no âmbito Educacional.   

-‐ A subdivisão em dois eixos principais propõe-se à organização estrutural, ou didática, porém não 
se pretende isolar os procedimentos de análises, ou os saberes envolvidos, pois esses se 
encontram fortemente imbricados entre si. Entende-se que compreender a constituição do 
discurso em determinado campo de saber implica confrontá-lo com outras áreas de saber e com 
suas produções daí decorrentes.  

-‐ As 11 frentes de atuação previstas pelo Programa Brasil Sem Homofobia se constituem por 
tessituras e ramificações diversas. Mas possuem uma mesma maquinaria de produção 
discursiva, que parece pretender lançar seus pressupostos, suas verdades, a fim de capturar os 
corpos, as diferenças para a manutenção de um dispositivo da sexualidade e da 
heteronormatividade. 

-‐ Enfim, espera-se caminhar metodologicamente tendo por referência o entendimento de Foucault 
quando afirma: “Analisar o discurso é fazer com que desapareçam e reapareçam as contradições; 
é mostrar o jogo que nele elas desempenham; é manifestar como ele pode exprimi-las, dar-lhes 
corpo, ou emprestar-lhes uma fugidia aparência” (Foucault, 2009, p.171).   
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Resumo 

A partir da noção de dignidade da pessoa humana, neste trabalho analiso os conteúdos jurídicos 
de igualdade relacionados com o princípio da proibição da discriminação em decorrência da 
orientação sexual e da identidade de gênero. O contexto embasador da discussão é o brasileiro, 
especialmente relacionado aos recorrentes relatos de situações de discriminação ocorridas em 
ambiente escolar em face da orientação sexual e da identidade de gênero não conforme ao padrão 
heterossexual predominante. Argumento que o desrespeito ao direito à igualdade e a não 
discriminação constitui a base para a ocorrência de diversas violações a direitos fundamentais. 

Palavras-chave: orientação sexual; identidade de gênero; proibição da discriminação.  

Abstract 

From the notion of human dignity, in this paper I analyze the legal equality of content related to the 
principle of prohibition of discrimination due to sexual orientation and gender identity. The embasador 
context of the discussion is the Brazilian, especially related to recurring reports of situations of 
discrimination occurring in school environment in the face of sexual orientation and gender identity 
does not conform to the prevailing standard. I argue that the disregard of the right to equality and non-
discrimination is the basis for the occurrence of multiple violations of fundamental rights. 

Keywords: sexual orientation; gender identity; prohibition of discrimination. 

 

 

Introdução 

Nos últimos três anos estou a me dedicar à elaboração de uma tese de doutoramento, junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará, acerca do tráfico humano 
para exploração sexual que envolve travestis1 e transmulheres2 numa rota que ficou conhecida no 
Brasil em 2011 e acontece entre as cidades de Belém (estado do Pará) e São Paulo (capital). 

O esforço de produção do trabalho envolve um profundo e interdisciplinar estudo teórico, mas 
também a realização de entrevistas com travestis e transmulheres que viveram a condição de 
traficadas na rota acima identificada.  

É nesse momento, do diálogo conduzido por um roteiro pré-fixado, porém aberto, que os relatos 
acerca das motivações que as levaram a sair de Belém se cruzam com experiências de tratamento 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Travestis, de acordo com Don Kulick (2008), são pessoas que nasceram com corpos ditos masculinos, mas investem 
muito na sua modificação para a aquisição de feições mais femininas, porém não se identificam como mulheres e nem 
manifestam o desejo de se submeterem à cirurgia para a redesignação sexual. 

2 Adoto o termo transmulheres a partir da articulação das argumentações apresentadas por Simone Arán (2013) e Berenice 
Bento (2008), de cuja leitura se depreende que a transexualidade não deve ser tomada como um adjetivo que se atribui à 
pessoas, mas como uma característica do sujeito, daí o termo transmulheres ser mais adequado, pois “[...] se torna um 
substantivo” (Arán, 2013, p. 113). 



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

121	  
	  

desigual e violento – em várias nuances – que receberam na infância e na juventude, em maior parte 
decorrente de discriminações sofridas em face de suas identidades de gênero e sexuais, 
principalmente nos ambientes familiar e escolar. 

Ao tomar em conta os relatos oferecidos pelas interlocutoras da minha pesquisa doutoral, busco 
refletir neste trabalho sobre os conteúdos jurídicos de igualdade e proibição da discriminação para 
problematizar os enlaces existentes entre discriminação acima apontada e violações de direitos 
fundamentais. 

1. Notas iniciais sobre identidades de gênero e sexuais e o contexto escolar 
brasileiro 

A partir do entendimento de Guacira Lopes Louro de que “a sexualidade não é apenas uma 
questão pessoal, mas é social e política” (2010, p.11), é possível compreender que o pensamento 
acerca da suposta “naturalidade” com que os corpos vivem a sexualidade não se sustenta.  

O significado que se confere ao corpo, suas possibilidades e limites, é fruto de interações 
históricas, sociais, culturais e de poder. E é nesse contexto que a afirmação da descontinuidade entre 
corpo, sexo e desejo torna-se relevante, conforme leciona Judith Butler, pois “Supondo por um 
momento a estabilidade do sexo binário, não decorre daí que a construção de ‘homens’ aplique-se 
exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo ‘mulheres’ interprete somente corpos femininos” 
(2010, p. 24). 

Assim, as identidades de gênero e sexuais são produzidas a partir do sexo determinado no 
nascimento com a averiguação da genitália do corpo − dentro da norma heterossexual predominante 
− e a consequente construção da existência de uma correspondência direta entre o sexo e o desejo, 
pelo que foram cunhados entendimentos de que o desejo sexual pode ser orientado para pessoas 
com o mesmo sexo, do sexo dito oposto ou ambos. 

Portanto, a identidade sexual pode ser heterossexual (que se caracteriza pela “natural” destinação 
do desejo sexual às pessoas ditas do sexo oposto), homossexual (caracterizada pela “anormal” 
destinação do desejo sexual a pessoas do mesmo sexo) ou bissexual (quando o desejo sexual é 
orientado tanto para pessoas do mesmo sexo, quanto para pessoas do sexo considerado oposto). 

Porém, cabe lembrar a observação feita por Weeks de que: 

“[...]	  o	  mundo	  real	  nunca	  é	  assim	  tão	  ordenado	  e	  a	  pesquisa	  histórica	  recente	  tem	  
demonstrado	  que	  não	  apenas	  outras	  culturas	  não	  têm	  essa	  forma	  de	  ver	  a	  sexualidade	  
humana,	  como	  também	  não	  a	  tinham	  as	  culturas	  ocidentais,	  até	  mais	  ou	  menos	  
recentemente”	  (2010,	  p.63).	  

Quanto à identidade de gênero, utilizo os ensinamentos de Butler, a qual defende que gênero 
significa “[…] a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma 
estrutura reguladora altamente rígida” (2010, p.59),  entendimento embasador da sua teoria da 
performatividade. Assim, o masculino e o feminino são representações identificadas a partir de 
determinadas práticas que servem para definir a um e a outro gênero. 

Partindo desse entendimento, a mesma autora constrói a categoria de “gêneros inteligíveis”, pois, 
considerando que a significação dada aos corpos e aos comportamentos é construída a partir do 
relacionamento social, estes somente são compreendidos dentro dos padrões sociais constituídos 
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àqueles gêneros que apresentam coerência com as normas existentes, notadamente quanto à 
relação estreita entre “[…] sexo, gênero, prática sexual e desejo” (Butler, 2010, p.38). 

Considerando que as sociedades ocidentais possuem forte característica heteronormativa, em que 
o padrão acima estabelecido é o heterossexual, torna-se inteligível o gênero masculino e o feminino 
quando são orientados à manifestação do desejo sexual pelo sexo oposto.  

Assim, todos aqueles que não se “encaixam” nessa fórmula passam a ser incoerentes, o que cria 
o ambiente propício ao não reconhecimento como pessoa no sentido da identidade de gênero 
lecionada por Butler (2010). 

O contexto apresentado em relação às sociedades contemporâneas, ao produzir os corpos 
considerados “normais” (heterossexuais), dá origem a uma gama variada de “outros” corpos 
constituídos como anormais e abjetos, o que serve de base para as discriminações relatadas por 
minhas interlocutoras, geralmente relacionadas às violências (simbólicas, psicológicas e físicas) 
praticadas por outros jovens que frequentam as escolas e também pelo corpo funcional da instituição. 

Os casos mais frequentes são de agressões verbais, ofensas a partir da utilização de termos 
depreciativos como “viado, bicha e bichinha”. As lesões físicas também são apontadas como 
frequentes, pois socos, chutes e pontapés são utilizados por outros jovens para machucar as pessoas 
que eles consideram gays, travestis ou transexuais. 

Chama atenção o relato de violências sexuais perpetrados pelos jovens alunos nos banheiro das 
escolas contra meninos que acreditam não serem heterossexuais.  

Por outro lado, as pessoas que trabalham nas escolas ofendem os/as alunos/as não 
heterossexuais com a articulação de “piadas” de cunho homofóbico, rejeição em utilizar o nome social 
e omissão diante de casos de violências praticados pelos demais alunos. 

O quadro é analisado por Louro como sendo parte de uma atuação das escolas para produzir 
corpos cuja sexualidade é considerada “normal”, já que “a escola é, sem dúvida, um dos espaços 
mais difíceis para que alguém ‘assuma’ sua condição de homossexual ou bissexual” (2010, p.30), 
pois: 

	  “[...]	  a	  escola	  nega	  e	  ignora	  a	  homossexualidade	  (provavelmente	  nega	  porque	  ignora)	  
e,	  desta	  forma,	  oferece	  muito	  poucas	  oportunidades	  para	  que	  adolescentes	  ou	  adultos	  
assumam,	  sem	  culpa	  ou	  vergonha,	  seus	  desejos.	  O	  lugar	  do	  conhecimento	  mantém-‐se,	  
com	  relação	  à	  sexualidade,	  como	  o	  lugar	  do	  desconhecimento	  e	  da	  ignorância”	  (Louro,	  
2010,	  p.30).	  	  

Assim, torna-se imprescindível analisar a questão à luz do direito à igualdade e à proibição da 
discriminação com o fim de garantir a todas as pessoas tratamento digno no ambiente escolar. 

2. O direito à igualdade e a proibição da discriminação por orientação sexual e 
identidade de gênero  

A discussão sobre o direito à igualdade e a proibição da discriminação por orientação sexual e 
identidade de gênero que apresentarei é a defendida por Roger Raupp Rios em seu livro intitulado “O 
Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual: a Homossexualidade no Direito 
Brasileiro e Norte-Americano” (2002). 
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O autor apresenta a igualdade como princípio jurídico, entendida em duas perspectivas: a 
igualdade formal e a igualdade material. No caso da primeira, verifica-se a necessidade de “... igual 
aplicação do direito vigente sem distinção com base no destinatário da norma jurídica, sujeito aos 
efeitos jurídicos decorrentes da normatividade existente” (Raupp Rios, 2002, p. 31). A segunda 
hipótese “[...] exige a igualdade de tratamento dos casos iguais pelo direito vigente, bem como a 
diferenciação no regime normativo em face de hipóteses distintas” (Raupp Rios, 2002, p. 31). 

Das alegações acima, depreende-se que, no caso da igualdade formal, o aplicador da lei não 
considera as qualidades dos sujeitos de direitos, o que caracteriza premissa básica para o alcance da 
igualdade material, a qual é completada pela noção de que é proibida a prática de discriminações de 
forma arbitrária. 

Assim, uma ampla dimensão do princípio da igualdade seria a não discriminação, pois da 
compreensão da igualdade formal têm-se que esta impõe o tratamento de todos da mesma forma 
pela lei, impedindo assim a discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. 
E da apreensão dos componentes da igualdade material, deduz-se que esta serve para tratar casos 
semelhantes, do que somente se admite diferenciação em casos justificados, não configurando a 
orientação sexual e a identidade de gênero motivo justificador de discriminações. 

Nos ensinamentos de Amartya Sen (2008) acerca da igualdade, encontra-se a defesa de que esta 
deve ser entendida na base da igual consideração acerca da capacidade de realizar funcionamentos, 
isto é, como a combinação de vários estados e ações que uma pessoa pode realizar, refletindo a 
liberdade que ela tem para levar um ou outro tipo de vida. Importa frisar que o autor assegura que 
dentro do entendimento da igual consideração a pluralidade joga papel muito importante, uma vez 
que é por meio do seu reconhecimento que se torna possível a comparação entre as vantagens 
individuais, estabelecendo o que é justo e o que não é. 

 Sales (2007) informa que, na luta pela construção dos direitos humanos, parte importante dessa 
afirmação é consequência do reconhecimento das diferenças, e que uma importante diferença que 
tem sido renegada pelos Estados são a orientação sexual e a identidade de gênero, o que provoca a 
persistência de discriminações, violência e intolerância contra pessoas do grupo LGBTT (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais) no país. Propugna-se, pois, pelo reconhecimento do direito 
à visibilidade enquanto afirmação dos direitos humanos a essa parcela da população, incluído nele o 
direito à livre manifestação do afeto e à diversidade sexual.  

No mesmo passo, Lopes (2007) manifesta-se no sentido de que a preservação da igualdade, em 
relação à população LGBTT requer que o direito à diferença seja garantido, sendo este entendido 
como uma luta por um comportamento social, o respeito. O respeito às identidades gera a igual 
consideração pelas pessoas, o que implica na estipulação de proteção jurídica.  

Somente com a apreensão desses conteúdos será possível ampliar a todas as pessoas a 
possibilidade de verem respeitadas suas vidas com dignidade, o que para Ingo Sarlet só é possível se 
for reconhecido que a dignidade da pessoa humana constitui: 
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“[...]	  a	  qualidade	  intrínseca	  e	  distintiva	  de	  cada	  ser	  humano	  que	  o	  faz	  merecedor	  de	  
respeito	  e	  consideração	  por	  parte	  do	  Estado	  e	  da	  comunidade,	  implicando	  neste	  
sentido,	  um	  complexo	  de	  direitos	  e	  deveres	  fundamentais	  que	  asseguram	  a	  pessoa	  
tanto	  contra	  todo	  e	  qualquer	  ato	  de	  cunho	  degradante	  e	  desumano,	  como	  venham	  a	  
lhes	  garantir	  as	  condições	  existenciais	  mínimas	  para	  uma	  vida	  saudável,	  além	  de	  
propiciar	  e	  promover	  sua	  participação	  ativa	  e	  co-‐responsável	  nos	  destinos	  da	  própria	  
existência	  e	  da	  vida	  em	  comunhão	  com	  os	  demais	  seres	  humanos”	  (Sarlet,1993,	  p.472).	  

Diante do quadro, torna-se evidente a necessidade urgente da adoção de medidas pelo Estado 
que atuem positivamente na proteção ao direito de igualdade e não discriminação, por todas as 
razões acima expostas e, inclusive, porque a omissão diante da situação mantém o quadro de 
violação àquilo que Gamboa (2005) define como dano ao projeto de vida, construção jurisprudencial 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos que atribui aos atos que impedem o exercício das 
liberdades de cada pessoa em escolherem a vida que querem ter a classificação como um dano que 
provoca a necessidade de reparações eficientes para proteger e restaurar a integralidade da vida 
humana. 

3.  Finalizando, sem concluir 

O quadro esboçado acerca das discriminações sofridas em ambiente escolar pelas pessoas que 
compõem o grupo de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis no Brasil, demonstra que o 
não tratamento com igual consideração dispensado a essas pessoas por razões de ordem religiosa e 
moral (Weeks, 2010) serve de terreno fértil para o cometimento, contra elas, de diversas violências 
praticadas por aqueles considerados “normais”. 

A deficiência de instrumentos normativos e práticas estatais que busquem a alteração do quadro, 
para provocar o fim dessas violações e remover do âmbito social novas ocorrências, mantém as 
pessoas com orientação sexual e identidade de gênero diferenciadas alijadas da possibilidade de 
viverem com liberdade sua vida privada e serem respeitadas por sua orientação sexual e identidade 
de gênero, posto que se apresentam como não conformes ao padrão heterossexual. 

Fica evidente que tal situação não encontra razão de ser, uma vez que a orientação sexual e a 
identidade de gênero não constituem fator justificante para o tratamento diferenciado entre as 
pessoas num determinado Estado. 

Assim, vislumbra-se a necessidade de aprofundamento do debate e cobrança de uma agenda 
política extensiva a esta parcela da população com estratégias de alteração da realidade apresentada 
a médio e longo prazo, com fortes componentes que orientem as mudanças culturais e sociais 
necessárias para reorientar as relações entre os membros das diversas comunidades escolares ao 
longo do território nacional. 
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Resumen 

Este artículo aborda la importancia de formar a los futuros y futuras docentes en cuestiones de 
género y sexualidad. Ambos aspectos deben tratarse de manera conjunta debido a que 
tradicionalmente las diferentes culturas han ido creado los llamados roles de género tomando como 
base la sexualidad. En el contexto español, la sexualidad y el género han sido poco considerados 
tanto en el plano educativo como en el legislativo. En las últimas décadas, se advierten tímidos 
avances debido a la aprobación de leyes que regulan aspectos relacionados con la igualdad. El 
artículo tiene como principal objetivo plantear formas de abordar las cuestiones de sexo-género(s) 
con el alumnado de las Facultades de Educación ya que el currículum formativo de estos estudios no 
trata suficientemente tales contenidos. Para ello, previamente revisaremos cómo ambos aspectos 
están siendo introducidos lentamente en las distintas etapas del sistema educativo español. Asimismo 
se mencionan las implicaciones negativas que supone la ausencia de asignaturas con perspectiva de 
género en los Planes de Estudio de Grado. El trabajo propone un modelo curricular instructivo 
complementario para los futuros maestros y maestras que considera el sistema sexo-género como 
una categoría de análisis que permita cuestionar valores y creencias erróneas en las relaciones 
humanas. Finalmente se describirá dicho modelo instructivo basado en la intervención en tres niveles 
curriculares: macro, meso y micro. 

Palabras clave: género; sexualidade; identidades sexuales; curriculum; formación docente. 

Abstrac 

This paper discusses the importance of educating future teachers in gender and sexuality. Both 
things must be treated together because different cultures have traditionally been creating so-called 
gender roles based on sexuality. In Spain, sexuality and gender haven´t been so considered both 
educationally and in the legislation. In recent decades, timid advances due to the adoption of laws 
regulating equality aspects were noted. The paper´s main idea is to propose ways to discuss issues of 
sex-gender (s) with students from Faculties of Education as the training curriculum does not work on 
such content. In order to do this, first of all we need to review how they are being slowly introduced at 
various stages of the Spanish educational system. The negative implications of the absence of 
gender-sensitive subjects in Grade curriculum are also mentioned. The paper proposes a 
complementary instructional curriculum model for future teachers who considered sex-gender system 
as a category of something to question values and mistaken beliefs in human relations. Finally, this 
instructional model based on the curricular intervention on three levels will be described as macro, 
meso and micro.   

Keywords: gender; sexuality; sexual identities; curriculum; teacher training.  
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La relación Género y Sexualidad 

La educación tiene como principal centro de interés a las personas, considerando sus diferencias 
desde postulados igualitarios. Los conocimientos producidos y divulgados en cualquier disciplina 
deben contemplar la perspectiva de género ya que permite analizar y comprender las características 
que definen a las mujeres y a los hombres así como sus semejanzas y diferencias. Facilita  las 
posibilidades y oportunidades de ambos, sus expectativas, las complejas y diversas relaciones 
sociales que se dan entre los géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben 
enfrentar y las maneras en que lo hacen.  

El proceso educativo es eminentemente humanizador y ha de integrar todas las aportaciones 
realizadas por mujeres y hombres. La revisión de la literatura más actual que se centra en los 
estudios de mujeres revela que los colectivos femeninos, así como los feministas, han hecho y están 
haciendo importantes contribuciones en todos los ámbitos sociales ayudando a crear relaciones de 
progreso y de cohesión social (Elizondo, Novo y Silvestre, 2010; Birulés y Rius, 2011; Rey, 2013). Sin 
embargo, aunque estos avances se han plasmado en el campo de las artes, las ciencias y las 
humanidades, no parece que se hayan producido suficientes adelantos todavía en un aspecto central 
de la personalidad humana como es el terreno de las identidades sexuales (Sánchez Sainz, 2009). 
Este aspecto sigue sin incorporarse plenamente como contenido curricular en las diferentes etapas 
educativas lo cual dificulta el conocimiento y reconocimiento de la diversidad humana en todas sus 
dimensiones.  

Es necesario tratar la diversidad sexual en el sistema educativo. La visibilidad de este aspecto, en 
el contexto español,  ha sido fomentada socialmente gracias a los movimientos sociales integrados 
por gays y lesbianas y a otros movimientos transfeministas que vienen realizando una gran crítica a la 
política identitaria, a los binarismos y a la homogeneización de los grupos sociales, abriendo la 
posibilidad de existencia y visibilidad de las otras (Trujillo, 2014). Es lo que Butler (2012) determina 
como otras sexualidades, otros géneros que han ido construyendo formas culturales alternativas, 
alzando la voz y estableciendo alianzas de cuerpos en el espacio público.  

Las cuestiones de identidad sexual y género implican abordar un asunto todavía controvertido que 
se centra en el cómo se construye el llamado paradigma humanista y también en cómo se trabaja 
actualmente en el contexto educativo el concepto de igualdad. Igualmente significa admitir que 
persisten aún numerosos conocimientos androcéntricos y que ha de apostarse claramente por una 
perspectiva de género más inclusiva que aborde e integre las diversas sexualidades en sus formas 
más transgresoras. Tal apuesta forma parte de un continuo proceso que debe culminar en la 
aparición de un nuevo concepto de ciudadanía también más inclusivo.  Ha de trabajarse 
probablemente la redefinición del concepto género, abandonando su esencia culturalista encuadrada 
en la cuestión de lo heterosexual, para ahondar en otras identidades sexuales condicionadas por 
variables como las étnias, las clases sociales, las procedencias etc.  

Una opinión relevante como la de Maturana (1992) subraya en este sentido (p. 14),   
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“Sabemos	  que	  la	  historia	  de	  la	  humanidad	  en	  la	  guerra,	  en	  la	  dominación	  que	  somete	  y	  
en	  la	  apropiación	  que	  excluye	  y	  niega	  al	  otro	  se	  origina	  con	  el	  patriarcado.	  En	  Europa,	  
que	  es	  nuestra	  fuente	  cultural,	  antes	  del	  patriarcado	  se	  vivía	  en	  la	  armonía	  con	  la	  
naturaleza,	  en	  el	  goce	  de	  la	  congruencia	  con	  el	  mundo	  material,	  en	  la	  maravilla	  de	  su	  
belleza	  y	  no	  en	  lucha	  con	  ella.	  ¿Para	  qué	  educar?	  Para	  educar	  esa	  armonía	  
fundamental	  que	  no	  destruye,	  que	  no	  explota,	  que	  no	  abusa,	  que	  no	  pretende	  dominar	  
el	  mundo	  natural	  sino	  que	  quiere	  conocerlo	  en	  la	  aceptación	  y	  respeto	  para	  que	  el	  
bienestar	  humano	  se	  dé	  en	  el	  bienestar	  de	  la	  naturaleza	  en	  que	  se	  vive.	  Para	  esto	  hay	  
que	  aprender	  a	  mirar	  y	  escuchar	  sin	  miedo,	  a	  dejar	  de	  ser	  al	  otro	  en	  armonía,	  sin	  
sometimiento”.	  	  

El enfrentamiento, al que alude Maturana se traduce habitualmente en desigualdad social para las 
mujeres.  

La Organización Mundial de las Naciones Unidas, en su documento general sobre Los Objetivos 
del Milenio (ONU, 2013), señala el Empoderamiento de las mujeres como uno de ellos recalcando 
que constituye un desafío prioritario e irrenunciable para promover y alcanzar la igualdad de género. 
Con tal fin, en dicho documento se proponen acciones de intervención educativa. Una de ellas es 
facilitar la presencia de alumnado femenino en la Educación Secundaria a nivel mundial como 
garantía para el acceso a la Educación Superior lo cual facilitará mayores posibilidades de obtener un 
trabajo digno y participar en la toma de decisiones a nivel político y social. Aunque dicho informe 
revela logros importantes en la paridad de género en la Educación Secundaria, sin embargo, la 
asistencia escolar desigual de niñas y niños es todavía una variable a mejorar sustancialmente. 

Una de las dimensiones básicas para el empoderamiento de las mujeres es, sin duda, el ámbito de 
la sexualidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006), la sexualidad es un 
componente fundamental del ser humano durante la mayor parte de su vida. No solamente abarca 
aspectos como la reproducción, el sexo, la intimidad, el placer y el erotismo sino también los papeles 
de género, la orientación sexual y las identidades. La sexualidad se vive y se manifiesta mediante 
relaciones interpersonales, creencias, valores, actitudes, conductas, prácticas, etc. pero también a 
través de pensamientos, fantasías, deseos, etc. La sexualidad está influida por la interacción de 
múltiples factores interconectados: biológicos, económicos, éticos, religiosos, etc. Estas 
características de la sexualidad humana nos informan sobre su complejidad y sobre todas las 
dimensiones que abarca.  

De acuerdo con lo que expresan Bejarano, Villuendas y Ortiz (2009), existe una mutua y continua 
implicación entre las facetas sexuales y no sexuales de una persona de modo que, en último término, 
la sexualidad está influida por nuestra condición humana y a su vez mediada por nuestros 
pensamientos y emociones. 

Tradicionalmente, las diferentes culturas han ido creado los llamados roles sexuales de género 
tomando como base la sexualidad. Los roles de género tienen claras repercusiones políticas y actúan 
controlando y regulando distintos ámbitos de la vida social de las personas. Conllevan unos modelos 
de conducta diferentes para hombres y mujeres. A través del género se prescribe cómo deben 
comportarse mujeres y hombres en cada sociedad. Las características que se asigna a lo femenino y 
a lo masculino intentan determinar los comportamientos de cada persona. 
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Una de las funciones más importantes que tiene la sexualidad en la especie humana es la función 
del placer. En efecto, la búsqueda de placer se halla en la base de muchas de las expresiones y 
comportamientos sexuales; nos referimos también al placer que se proporciona y se recibe en toda 
relación sexual positiva. 

Pero en muchas ocasiones la sexualidad ayuda a reforzar la autoestima, la autoimagen, a 
sentirnos con más vitalidad, todo lo cual, unido a las funciones comentadas anteriormente, lleva a 
pensar en la importancia de una vida sexual adecuada para el bienestar y la salud física y psíquica de 
los individuos. Por tanto, la faceta sexual debe estar integrada plenamente en la personalidad del 
individuo puesto que ello le confiere unos valores netamente humanos. 

Dicho lo anterior, las cuestiones de sexualidad y su vinculación con la libertad y el género han sido 
recogidas con distinta profundidad, continuidad y orientación en el ámbito educativo y legislativo 
españoles. Curiosamente, la legislación en estas cuestiones sociales no siempre ha antecedido a su 
inclusión en el sistema educativo.  

La igualdad como práctica educativa. La diversidad sexual como contenido educativo 

Muchos de los avances educativos en la dualidad igualdad y sexualidad se generaron en la II 
República. Estos avances fueron eliminados con la Guerra Civil Española (1936-1939) y anulados en 
las décadas posteriores. Es con la Ley General de Educación (1970), en puertas de la restauración 
democrática, cuando se reinician tímidas conquistas en torno a la igualdad como la implantación en 
los colegios de las aulas mixtas. Dicha ley favoreció la presencia de niños y niñas en una misma aula, 
lo cual no implicó que la enseñanza fuera co-educativa. Sin embargo, la extensión de la Educación 
General Básica para la etapa de Primaria introdujo una educación más homogénea que igualitaria 
pues se instauraba un currículum oficial que, hasta entonces, había estado más dirigido a los niños 
que a las niñas.  

La aportación de la Ley de Ordenamiento General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) fue 
incluir de manera más explícita en el currículum nacional contenidos específicos sobre Educación 
sexual (y afectiva) a través de los llamados Temas transversales. Ello otorgó a lo sexual una primera 
visibilidad en los documentos oficiales aunque desde una dimensión trasversal. Uno de estos temas 
trasversales, el denominado Educación para igualdad de oportunidades (entre sexos) facilitó poder 
empezar a desmontar las concepciones teórico-prácticas que sobre los planteamientos de igualdad 
se venían considerando. En concreto, algunas de ellas tenían que ver con la uniformidad y el trato no 
diferenciador en las aulas, entendiendo que la convivencia mixta en la clase ya era por sí misma una 
buena práctica co-educativa.  

A partir de este tratamiento transversal se empezaron a publicar numerosos materiales sobre 
experiencias prácticas de contenido co-educativo para la etapa de Educación Infantil y Primaria. Todo 
esto contribuyó, como señalan Cobeta, Jaramillo y Mareñu (1996), a prestar especial atención a las 
relaciones entre sexos en las aulas como cuestión central para dar significado a la diferencia sexual. 
Así, a través de la observación de las relaciones entre las mismas alumnas y las alumnas con la 
profesora, las niñas podían saberse niñas gracias a su propia construcción personal. Esto, de 
acuerdo con las mismas autoras, es urgente abordarlo con continuidad en el sistema educativo 
español ya que la escuela no viene considerando la diferencia sexual masculina y femenina como 
algo básico de lo que hay que partir. Tampoco las otras sexualidades (Trujillo, 2014). 
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En los materiales provenientes de la LOGSE se difundieron algunos contenidos y experiencias 
prácticas relacionadas con la sexualidad y la afectividad. Ello ha podido ser la semilla inicial para ir 
incorporando progresivamente otras dimensiones que existen sobre la diversidad humana que, como 
dice Bruner (2001), es una condición natural en los seres humanos debido a la existencia de la 
infinidad de rasgos y características que poseemos. Dentro de esa diversidad, la que atañe a la 
sexualidad y el género aparecen, por tanto, como parte consustancial de la persona (Aguado, 2010) y 
es necesario visibilizarlo en los espacios escolares.  

Hoy parece comúnmente aceptada la diversidad humana en sus múltiples facetas (físicas, 
cognitivas, culturales, étnicas, etc.), sin embargo no es así cuando nos referimos a la diversidad 
sexual. Un ejemplo de ello es que el sistema educativo no aborda de manera integral, en el currículo 
de las distintas etapas ni en las prácticas cotidianas, el análisis de los múltiples aspectos que definen 
las sexualidades. Lo relativo a la sexualidad aparece en forma de contenidos supra-representados en 
asignaturas relacionadas con las áreas de las Ciencias Naturales, Biología o Ética. Aún queda, por 
tanto, como uno de los temas pendientes en el sistema educativo español, el tratamiento y 
reconocimiento pleno e igualitario de esta importante dimensión personal. Cada vez se hacen más 
evidentes (medios de comunicación, redes sociales, etc.) las diferentes sexualidades. Nos referimos a 
las variadas identidades sexuadas pero también a la multitud de prácticas, representaciones 
corporales y sociales que hoy existen. A pesar de esto,  no se ha normalizado todavía dicha evidencia 
en las aulas ya que la diversidad sexual, en sus múltiples manifestaciones, ha venido siendo negada, 
evitada o sancionada. Urge pues, cambiar esta tendencia. 

El preámbulo de la Ley Orgánica de Educación, LOE (2006), recoge en los fines educativos que 
debemos hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres y considerar el 
reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual de las personas, así como fomentar la valoración 
crítica de las desigualdades para erradicar los comportamientos sexistas. Esta misma ley indica que 
se ha de propiciar en las áreas curriculares prácticas educativas que acerquen a toda la comunidad el 
reconocimiento de las diferentes dimensiones que se pueden advertir en la sexualidad de varones y 
mujeres. Sin embargo, estas recomendaciones legales no se traducen en aspectos didácticos 
prácticos ni en los discursos del profesorado ni en los contenidos tratados en los materiales 
curriculares editados por las editoriales más utilizadas en las etapas de Infantil y Primaria.  

Se hace, pues, necesario trabajar, por ejemplo, cuestiones conceptuales y prácticas relacionadas 
con el sexismo, la homofobia, lesfobia y la transfobia y además hacerlo con perspectiva histórica, 
mostrando las consecuencias que ha traído la ocultación de otras sexualidades para los grupos 
sociales afectados y más aún en el caso de las mujeres.  

La educación debe contribuir a desarrollar capacidades y actitudes para valorar y respetar la 
diversidad de sexualidades y por ello es necesario llevar a cabo enfoques metodológicos con una 
perspectiva de género más amplia a la vez que inclusiva que supere la hetero-sexualidad. También 
se precisa desarrollar actividades educativas en las que haya un fortalecimiento de las capacidades y 
actitudes afectivas y de respeto asociadas a todos los ámbitos de la personalidad. 

Las diferentes maneras de enseñar y comprender la sexualidad, así como las variadas 
representaciones sociales que se han construido en torno a ella, han podido propiciar la errónea 
identificación de la sexualidad como sinónimo de sexo y de genitalidad. En el sistema educativo 
español se ha venido asociando el binomio sexualidad - adolescencia con la creencia dominante que 
la educación sexual solo consiste en un conjunto de informaciones dadas sobre las prácticas 
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sexuales, etc. Ello, seguramente, ha obstaculizado la enseñanza de la educación sexual 
considerando todas sus dimensiones y ha frenado la incorporación y el reconocimiento de la 
diversidad sexual.  

Trabajar la sexualidad en la escuela nos obliga a reflexionar sobre los múltiples procesos y 
variables que forman parte de ella y visibilizar los efectos que producen en las subjetividades 
masculinas, femeninas y trans-genéricas. Como mantiene Greco (2007, p. 69),  

(…)	  otorgar	  un	  lugar	  educativo	  a	  la	  sexualidad	  no	  deja	  de	  convocarnos,	  de	  solicitarnos,	  
de	  conmover	  nuestros	  lugares	  de	  adultos	  y	  adultas,	  de	  producir	  debate	  y,	  
afortunadamente,	  de	  conducirnos	  a	  reflexionar	  sobre	  la	  sociedad	  que	  queremos,	  la	  
escuela	  que	  anhelamos,	  los/as	  adolescentes	  y	  jóvenes	  con	  quienes	  trabajamos,	  pero	  
fundamentalmente	  a	  plantear	  y	  reformular	  nuestros	  posicionamientos	  personales	  y	  
profesionales.	  	  

Debemos reconocer la escuela como un lugar donde se tejen innumerables conceptos e ideas 
cargadas de valores y saberes que se vuelven en conocimientos y opiniones, mitos y prejuicios, todo 
lo cual llegamos a enseñar desde convicciones personales y profesionales mediadas, a menudo, por 
posturas ideológicas (tanto individuales como colectivas) e influidas por lo androcéntrico y lo 
patriarcal. 

Las sexualidades deben ser un objeto de conocimiento. Afrontar esta cuestión produce un debate 
ideológico incómodo dado que los temas centrados en la sexualidad en los que se introduce la 
perspectiva de género parecen cuestionar la realidad inmutable de la escuela. Este cuestionamiento 
se centra en dirimir cuáles son los buenos aprendizajes que potenciarán el ser mejor ciudadano y 
ciudadana. Se debe tener en cuenta cómo el sexo y las sexualidades todavía condicionan la manera 
de estar en el mundo provocando tensión entre lo que soy sexualmente y lo que se espera de mí si el 
modelo sexuado adquirido no responde a los parámetros de las sexualidades normalizadas y de las 
prácticas sexuales socialmente admitidas. 

La escuela debe aceptar el desafío de incluir las sexualidades entre los lenguajes de la 
Pedagogía. Ello nos lleva inevitablemente a volver a pensar en los diversos aspectos de las 
instituciones educativas en relación con lo escolar: los discursos, las expectativas, el conocimiento 
disciplinar, las formas de enseñanza y aprendizaje, la manera de potenciar las relaciones e 
interacciones entre alumnos, las alumnas, etc.  

Como apunta Weiss (2001), la escuela es uno de esos escenarios donde se va desplegando el 
proceso de crecimiento que incluye la sexuación de un niño y de una niña y, por tanto, no puede 
permanecer ajena a este crecimiento. De ahí que lo que se haga o no en el contexto educativo tenga 
algún tipo de efecto directo en niños y niñas y en la forma que tendrán de relacionarse y 
promocionarse en el mundo en el que viven. 

Género y sexualidad en el marco legislativo español: el recorrido por la historia 
democrática 

En nuestro contexto, la Constitución Española (1978) en el artículo 27 sancionó la igualdad de 
sexos en 1978 y a partir de este texto han ido apareciendo leyes de ámbito educativo y también social 
que especifican medidas intervencionistas para alcanzar la equidad entre sexos en todos los órdenes 
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de la vida. Repasamos las leyes de calado social más recientes que han constituido un hito en el 
contexto Español.  

En el año 2004 aparece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
contra la Violencia de Género, que constituye todo un hito en la historia de nuestro país. Esta ley 
aparece fruto de las reivindicaciones sociales que se llevan a cabo durante años por colectivos 
feministas en aras de la protección de las mujeres que sufren indiscriminadamente violencia por sus 
parejas y ex parejas. Igualmente, se pretende con ella que en el ámbito educativo se prevenga la 
violencia de género. En el Título de esta norma se especifica que:  

“Se	  determinarán	  medidas	  de	  sensibilización,	  prevención	  y	  detección	  e	  intervención	  en	  
diferentes	  ámbitos.	  En	  el	  ámbito	  educativo	  se	  especifican	  las	  obligaciones	  del	  sistema	  
para	  la	  transmisión	  de	  valores	  de	  respeto	  a	  la	  dignidad	  de	  las	  mujeres	  y	  a	  la	  igualdad	  
entre	  hombres	  y	  mujeres”.	  

El día 30 de junio de 2005 se aprobó la ley que modificaba el código civil y permitía el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y como consecuencia de esto, otros derechos como la adopción 
conjunta, herencia y pensión. La ley fue publicada el 2 de julio de 2005 y el matrimonio entre personas 
del mismo sexo fue oficialmente legal en España el 3 de julio de 2005.  

Dos años más tarde aparece en España una nueva ley que regula la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. Constituye un avance considerable en la garantía para preservar derechos de ambos 
sexos en los distintos planos públicos y privados. Se trata de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En el Capítulo I y II se apela al sistema educativo 
para que ponga en marcha medidas y fórmulas inclusivas que aseguren la igualdad real y efectiva 
entre sexos.  

En el Capítulo I, artículo 14, alusivo a Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, 
apartado 11 dice, “La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento 
en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”. 

En el Capítulo II, artículo 24 referido a La integración del principio de igualdad en la política de 
educación, apartado f. señala “El establecimiento de medidas educativas destinadas al 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia” . 

En el mismo Capítulo II, la ley recoge en el artículo 30 destinado al desarrollo rural “En las 
actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el 
nivel educativo y de formación de las mujeres y especialmente aquellas que favorezcan su 
incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y asociaciones” 

Ya hemos hecho alusión a lo que mantiene la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el 
preámbulo donde aparece formulado el principio fundamental de La calidad de la educación para 
todos los alumnos y alumnas, en condiciones de equidad y con garantías de igualdad de 
oportunidades. Recoge, en algunos de los apartados, la necesidad de garantizar:  

La igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación. El desarrollo de la 
igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

Además esta Ley incorporó como novedad la asignatura Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos en los dos últimos ciclos de Primaria. Esta asignatura cuenta con bloques de 
contenidos, centrados en: 
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-‐ Las relaciones humanas e interpersonales entre varones y mujeres.  
-‐ Desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. 
-‐ Deberes y derechos ciudadanos. 
-‐ Sociedades democráticas del siglo XXI. 

Señalar como destacado el hecho que apareciera otro documento que constituyó nuevamente un 
hito en nuestro país: El Plan de Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011). En el eje 4 
referido a Educación, contempla el objetivo 6, referido a “Promover que los libros de texto y material 
educativo se editen respondiendo a criterios de igualdad y no discriminación, incorporando la visión y 
las aportaciones realizadas por mujeres en todos los contenidos escolares y académicos”.  

El Parlamento Andaluz ha anunciado el debate y probable aprobación en fechas próximas de una 
Ley sobre transexualidad. La aparición de dicha Ley ha sido fruto de la iniciativa conjunta de los 
partidos más progresistas que actualmente gobiernan Andalucía. Será la primera ley autonómica que 
regule el derecho a la autodeterminación de género y a la identidad de género, sin necesidad de 
pasar previamente las pruebas psicofísicas que sí se exigen en otras comunidades autónomas como 
el País Vasco o Navarra, donde también existen leyes que ordenan y protegen la transexualidad. 
Entre otras novedades, la norma establecerá reglamentariamente el procedimiento para que todas las 
personas transexuales puedan ser atendidas en Andalucía conforme a su identidad de género. 
Obligará al Sistema Público de Salud a pagar tratamientos hormonales y operaciones de cambio de 
sexo, incluso en niños. 

El objetivo fundamental de la norma a aprobar en Andalucía se dirige a garantizar el derecho a la 
autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad distinta a la que tienen al 
nacer y unas condiciones de vida iguales a las del resto de la ciudadanía. El texto legal incluirá  
medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. 
Los menores tendrán pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el 
desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la 
pubertad. En el ámbito educativo, el borrador del texto recoge programas de coordinación para 
detectar situaciones de riesgo que afecten al desarrollo integral de menores que manifiesten una 
identidad de género distinta de la de su sexo biológico. 

¿Dónde estamos actualmente en las cuestiones de género y sexualidad en la 
formación inicial de maestros y maestras? 

Formación inicial de los futuros y futuras docentes en la UCLM 

Hemos realizado una breve revisión sobre la presencia y tratamiento de los contenidos centrados 
en la igualdad y en la diversidad género-sexo en el sistema educativo español reivindicando a la vez 
la introducción y tratamiento integral de estas cuestiones en las prácticas y discursos educativos. Sin 
embargo, no podemos obviar la importancia que tiene, en el planteamiento que defendemos, una 
variable clave: el maestro y la maestra (Barber y Mourshed, 2008). Ambos necesitan ser formados de 
manera específica en la aplicación de una perspectiva pedagógica y didáctica que aborde las 
cuestiones sobre sexualidades y géneros.  

En los actuales planes de estudio de formación de maestros y maestras de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) ya sea para Infantil o Primaria no existe ninguna asignatura dedicada 
específicamente a las cuestiones relacionadas con la diversidad de género y sexualidad en la 
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educación. Todo ello pese a que en nuestro país, como ya hemos señalado, se vienen aprobando 
leyes educativas y sociales que regulan la igualdad de oportunidades. En la implantación de los 
Planes de Estudio derivados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), habría que haber 
atendido a un aspecto clave que se recoge en la Memoria de Verificación del Título del Grado de 
Maestro de Primaria y que es la primera competencia general para el Título1: Promover el respeto a 
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.  

Reseñable también es la competencia que incorpora la correspondiente Memoria Verifica para el 
Título de Grado de Maestro de Infantil2: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 
diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de 
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.  

La no inclusión de asignaturas centradas en la igualdad sexual y de género implica una falta de 
perspectiva centrada en el respecto a los derechos humanos y aumenta el desconocimiento de la 
historia sobre la trayectoria y las producciones que muchas mujeres han desarrollado en todas las 
sociedades. Esta falta de perspectiva genera en los futuros maestros y maestras un pensamiento 
lineal respecto a las inequidades y una concepción de la igualdad educativa centrada en las prácticas 
escolares mixtas.  

Esta falta de formación basada en la perspectiva de género posibilita la ausencia, en los y las 
estudiantes que se forman como docentes, de herramientas de análisis para desentrañar los 
elementos que mantienen y reproducen la desigualdad sexual. Genera una falta de análisis sobre la 
propia práctica profesional que trasciende a lo personal y provoca la ausencia de competencia 
investigadora sobre la acción co-educativa. Según Colás y Villaciervos (2007) la investigación sobre 
género en educación tiene la tarea de identificar y transformar las prácticas institucionales y las 
actitudes que originan y legitiman comportamientos discriminatorios.  

Uno de los elementos que configuran la forma de ser, de sentir y de pensar de las personas en 
una sociedad es la escuela. Tanto el currículum formal como el currículum oculto son instrumentos 
muy relevantes pero aún deficitarios de la perspectiva de género. En el currículum, existen sesgos 
respecto a la diversidad de diversidades y ello implica que no se aborda de manera integral el 
conocimiento con una dimensión plenamente democrática. 

Un primer análisis de la realidad puede ser el grado de penetración de la igualdad en los 
materiales escolares. Presentar las conclusiones de las investigaciones con perspectiva de género 
que van surgiendo sobre los recursos utilizados en las aulas pone en alerta a los futuros maestros y 
maestras en formación sobre el impacto socializador y educativo que tienen dichos recursos para el 
aprendizaje de roles y estereotipos sexistas. Para mostrar la situación actual sobre el avance o no en 
estas cuestiones del género y el sexismo bastará con revisar brevemente tres recursos educativos 
formales habitualmente utilizados en las escuelas como son: los libros de texto, los libros de 
lectura y los cuentos. E igualmente analizar el impacto y el poder socializador de la televisión como 
medio difusor de prácticas desigualitarias. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 https://www.uclm.es/organos/vic_docencia/implantacion/pdf/proyectos/MEMORIA-PRIMARIA.pdf 
2 https://www.uclm.es/organos/vic_docencia/implantacion/pdf/proyectos/MEMORIA-INFANTIL.pdf 
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Desde años se viene insistiendo en la necesidad de identificar los distintos recursos educativos 
que siguen fomentando los estereotipos sexuales, entre ellos especialmente los libros de textos 
(Ruiz Olivera y Vallejo, 1999; Vázquez y Manassero, 2002). No hay que olvidar que los futuros 
maestros y maestras van a trabajar con este recurso didáctico y que los libros son aún los principales 
referentes e instrumentos educativos que transmiten conocimiento. Como sostiene Lomas (2002, p. 
197) son: (…) la herramienta a partir de la cual se reproduce, en la escuela, el conocimiento legítimo, 
o sea, el caudal de saberes culturales que el currículum escolar selecciona y ordena para su 
transmisión y aprendizaje. Además, constituyen un importante indicador para valorar los referentes 
sociales y pueden señalar claves puesto que no son ajenos a ideologías y hegemonías 
socioculturales (López-Navajas, 2014). 

Los libros de texto siguen siendo el dispositivo didáctico que hegemoniza el desarrollo curricular en 
las aulas de todos los niveles educativos. Coincidimos con Martínez y Rodríguez (2010, p. 246) 
cuando afirman que: (…) el libro de texto es el artefacto que da forma material a un modo de proceder 
pedagógico para la reproducción cultural. El currículum se hace texto y en su materialización, 
coloniza la vida del aula. Es un poderoso recurso mediante el cual se educa en unas determinadas 
creencias y formas de ver el mundo y de concebir a grupos socio-culturales específicos (Aguado, Gil-
Jaurena y Mata, 2005). Son transmisores de modelos sociales, a la vez que cumplen una función 
ideológica sobre la sociedad. 

En los últimos años, han salido a la luz investigaciones con perspectiva de género que se han 
ocupado del análisis de diferentes aspectos que contienen los libros de texto. Algunas de ellas se han 
centrado, en concreto, en el lenguaje icónico sexuado como variable de transmisión de conocimiento 
(Moya, Ros, Menescardi y Bastida, 2013; López-Navajas, 2014). Las conclusiones de estos estudios 
advierten una ligera mejoría en la presencia de las mujeres en las imágenes de los libros, pero solo 
leve ya que también se constata que la presencia de éstas va disminuyendo a medida que se avanza 
en los cursos de la ESO. 

Otros estudios han centrado el objetivo en conocer los contenidos respecto a los temas básicos 
para abordar la Educación sexual y el tratamiento que de tales contenidos se hace en los libros de 
texto de 1º de Primaria	  en la comunidad autónoma de Navarra (Pellejero y Torres, 2011). Una de las 
conclusiones de esta investigación señala que los libros de texto distan mucho de hacer sexuada la 
educación. Esto significa que la sexualidad tiene que ver con el cuerpo y la sexología.; es un saber 
corporal de la sexualidad. La mayoría de los libros de texto, en general, continúan ocultando el cuerpo 
por lo que distan mucho de hacer sexuada la educación. 

Hamodi (2014) ha investigado sobre cómo se transmite el valor de la igualdad en los libros, a partir 
del análisis de textos de dos editoriales. Revela que, aunque se van incorporando algunas fórmulas 
prescritas en las normas legislativas (vistas anteriormente), la mirada científica, histórica y cultural de 
estos recursos curriculares sigue siendo masculinizada y androcéntrica. 

La representación desigual de las mujeres en estos materiales refleja una falta de relevancia social 
de los colectivos femeninos, condicionando su identidad personal, sexual y social. Y es que, como 
indicábamos anteriormente, a pesar de que tanto legislativa como socialmente se ha avanzado hacia 
la igualdad en la educación, esa igualdad no es todavía plena debido a la transmisión de esquemas 
sociales implícitos que refuerzan un mecanismo de discriminación hacia las mujeres. Nos tememos 
que estos esquemas mostrados a través de las investigaciones sean dispositivos sociales interesados 
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y poco tengan que ver con el hecho de presentar a las mujeres como sujetos de conocimiento sino 
más bien como sujetos al servicio de los demás.  

Los libros de lectura también forman parte del repertorio curricular educativo, sobre todo en la 
etapa de Infantil y Primaria. Coincidimos con Castellano (2013) en que desarrollan la capacidad de 
observación y atención, de imaginación y creación, identifican los personajes, estimulan la curiosidad 
ante el mundo que nos rodea y del mundo interior. Pero en algunos casos, de forma indirecta, 
también muestran diferencias de género y étnicas a través de los personajes y de los roles que 
adquieren.  

En general, los textos de lectura son un elemento socializador donde el niño y la niña aprenden 
asociaciones que marcan la diferencia entre lo masculino y lo femenino, entre el hombre y la mujer y 
entre diferentes grupos culturales. Así lo demuestran las conclusiones que de otro estudio realizado 
recientemente (Torres, 2014) sobre La perspectiva de género incorporada al análisis de libros de 
lectura en colegios de Ciudad Real3. La finalidad de este trabajo ha sido saber si los libros de lectura 
de la editorial SM (colección Barco de Vapor) contaban con contenidos narrativos, gramaticales e 
ilustrativos considerados co-educativos, entendiéndose como coeducación (Martín de la Sierra, 2012) 
el método educativo que parte del principio de la igualdad entre los sexos y de la no discriminación 
por razón de sexo; educar conjuntamente a niños y niñas en la idea de que hay distintas miradas y 
visiones del mundo, y considerando que la coeducación en los libros de lectura favorece las 
relaciones entre las mujeres y los hombres en torno a la igualdad, a la paz y a la justicia. 

El análisis de libros de lectura suele centrase habitualmente en la etapa de Primaria. Una revisión 
general de las publicaciones y ediciones ya revela que es común el uso del lenguaje no inclusivo. 
Esta característica de la construcción del lenguaje fomenta la discriminación de las mujeres y las hace 
invisibles al utilizar el género gramatical masculino y dar por hecho que incluye también lo femenino 
(Bejarano, 2013). Cuando se utiliza el genérico masculino aparece la duda si los textos hacen 
referencia a los dos sexos y a distintas sexualidades. 

Es también habitual que en las imágenes de los libros de lectura  aparezcan estereotipos 
asignando cualidades sexuadas a varones y mujeres. Nos seguimos encontrando personajes 
masculinos ejerciendo papeles relacionados con la agresividad y la valentía. A las chicas se les 
asignan papeles vinculados a la afectividad y al cuidado de los demás. Los resultados también 
desvelan que los personajes femeninos y masculinos aparecen de manera desigual siendo más 
numerosos los personajes masculinos que los femeninos, hecho semejante a los que también se ha 
observado en los libros de texto (Terrón y Cobano-Delgado, 2008; Moya, Ros, Menescardi y Bastida, 
2013). 

Por su parte, los cuentos han sido y son un recurso importante para el trabajo en el aula desde 
las primeras edades. Se han descrito desde hace tiempo sus numerosas posibilidades desde el punto 
de vista educativo y didáctico (Jean, 1988; Lipkin, 2001). Igualmente se han elaborado análisis sobre 
los valores que trasmiten (González López, 2006). Mucha de la investigación al respecto señala que 
los cuentos clásicos o tradicionales son fuente de trasmisión de arquetipos y estereotipos sexistas 
(Salmerón, 2005; Louie, 2012) y reclaman la necesidad de convertir el cuento en una herramienta 
socializadora para combatir estas cuestiones de género (Ros, 2012). Es pues necesario saber elegir 
qué cuentos vamos a utilizar en el aula, o bien diseñar cuentos inéditos o, en su caso, introducir 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3 Trabajo Fin de Grado inédito.  
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modificaciones en los cuentos tradicionales a fin de paliar el efecto sexista de los mismos. La 
posibilidad de modificar los cuentos tradicionales ha sido defendida como una opción válida a la hora 
de corregir determinados sesgos incluidos en los cuentos (Mateos, 1996).  

Los futuros maestros y maestras también se van a enfrentar con la denominada educación 
informal que cuenta con un alto poder socializador. Los medios de comunicación siguen ocupando 
gran parte del tiempo de ocio de los más pequeños y jóvenes. Un estudio reciente (Martínez, Nicolás 
y Salas, 2013) sobre casi 600 anuncios de televisión emitidos por 8 canales televisivos españoles, 
revela que la publicidad y los juguetes siguen siendo sexistas. Según la investigación, muchos de los 
valores que aparecían en la televisión eran comunes a ambos sexos, pero son más frecuentes los 
que diferenciaban claramente entre los que corresponden a niños y los que corresponden a niñas. 
Los anuncios de coches los siguen protagonizando los niños y se asocian a fuerza y competición, 
mientas que los anuncios de muñecas los siguen protagonizando las niñas y representan los valores 
de belleza y de maternidad. Los autores del estudio advierten que la publicad refleja la cultura popular 
y que estos anuncios influyen en ella.  

Hacia un currículum complementario y sexual en la formación inicial de maestros y 
maestras. Niveles de actuación en el contexto de las Facultades de Ciudad Real y 
Toledo 

En las Facultades de Educación de Ciudad Real y de Toledo somos conscientes de la poca 
formación que sobre el tema de igualdad tiene el alumnado que inicia los estudios de Grado en 
Maestro de Infantil y Primaria. Desde que se aplicaron los nuevos planes de estudio de Grado, un 
grupo de profesoras y profesores del área de Sociología y de Pedagogía empezamos a trabajar de 
manera disciplinar e interdisciplinar en estas cuestiones a pesar de que la normativa del Ministerio de 
Educación y Cultura español no ha considerado ningún módulo ni materia que abordara las 
cuestiones de género en la formación inicial de maestras y maestras.  

Por ello, comenzamos a diseñar un currículum que podríamos denominar complementario-sexual 
con contenidos teórico-prácticos. Se concreta en tres niveles de actuación - intervención que van 
desde la comunidad social y educativa al propio y la propia estudiante: Nivel macro, nivel meso y nivel 
micro. Todos los niveles que a continuación se describen se centran en intervenciones con distintos 
formatos donde se trabajan cuestiones relacionadas con el sistema sexo-género y con la perspectiva 
de género.  

El objetivo de implantar este currículum complementario es analizar el sistema sexo-género 
entendido éste como una categoría de análisis que ha sido introducida en las Ciencias Sociales en los 
últimos años y que nos permite cuestionar los valores y creencias en las relaciones entre los sexos. 
Utilizar la categoría de género como análisis nos lleva a comprender las relaciones de subordinación 
y dominación que han existido y existen entre mujeres y hombres. La desigual distribución de poder 
entre los sexos determina la manera en que mujeres y hombres pueden desarrollar sus capacidades 
personales, profesionales y sociales.  

En cuanto a la perspectiva de género, permite analizar y comprender las características que 
definen a las mujeres y a los hombres así como sus semejanzas y diferencias. Analiza las 
posibilidades y oportunidades de varones y mujeres, sus expectativas, las complejas y diversas 
relaciones sociales que se dan entre ambos géneros así como los conflictos institucionales y 
cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. 
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Tanto el análisis del sistema sexo-género como la perspectiva de género son dos ejes 
vertebradores de las actividades que se han llevado a cabo en los tres niveles de intervención 
mencionados. Pasamos a describir cada uno de ellos. 

Nivel Macro. Denominamos nivel macro a las actividades que diseñamos y organizamos en 
relación con el análisis de claves que perpetúan el sistema sexo-género. Estas actividades están 
abiertas a toda la comunidad social y universitaria. Tienen varios formatos: Conferencias activas, 
exposiciones didácticas, seminarios y talleres especializados.  

Las conferencias activas son llevadas a cabo por especialistas integrados o integradas en 
instituciones donde trabajan llevando a cabo intervenciones guiadas por la perspectiva de género 
(Figura 1). Hemos recibido en la Facultad de Educación de Ciudad Real a técnicas de los Servicios 
Sociales (curso académico 2012-13), una psicóloga y a una coordinadora del Centro de la Mujer de 
Ciudad Real experta en coeducación y prevención de violencia de género. 

 

	  

Figura 1. Cartel anunciador de conferencia. 
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Las exposiciones han tratado los temas siguientes:  

El trabajo oculto de las mujeres desde una perspectiva educativa (Facultad de Educación de 
Ciudad Real, marzo de 2009). El objetivo de esta exposición fue acercar las actividades que 
tradicionalmente vienen desarrollando las mujeres en el ámbito rural de la provincia de Ciudad Real y 
que se ubican tanto en el ámbito privado como en el público. La exposición se realizó con perspectiva 
histórica y ayudó a visibilizar las tareas y aportaciones que el colectivo femenino viene haciendo a los 
ámbitos más rurales. Se mostraron a las mujeres como agentes catalizadores del cambio rural y 
como dinamizadoras de zonas marginales; zonas que, gracias a las tareas emprendidas por las 
mujeres, pudieron mejorar en su desarrollo. 

La escuela a través de la mirada histórica de los libros de texto (Facultad de Educación de Ciudad 
Real, curso 2009-2010). Mediante esta exposición acercamos el rastro pedagógico dejado durante 
dos siglos de historia (siglos XVIII y XX) por pedagogos(as), filósofos(as), historiadores(as), lingüistas 
e ilustradores(as) sobre los discursos educativos, los valores y las ilustraciones en los libros de texto. 
Como parte de la exposición, observamos los diferentes modos de impresión y edición, atendimos a 
la progresión que se hace del diseño de las portadas y sobre todo, pudimos entrar en contacto con el 
principal vehículo de transmisión de conocimiento de los maestros y maestras de otras épocas.  

En la Facultad de Educación de Toledo se vienen trabajando desde el curso 2003-2004 
actividades organizadas en torno al llamado Seminario Permanente de Gastronomía, Educación y 
Salud que aglutina diversas propuestas para mejorar la formación nutricional y de conocimiento de la 
despensa y productos de estudiantes de distintas titulaciones. Muchas de las actividades tienen una 
elevada participación femenina y tal extremo se fomenta por parte de los organizadores del Seminario 
dado que el ámbito agroalimentario y de restauración ha estado siempre más vinculado al hombre. 
Ejemplo de ello son los cursos donde se ha invitado a mujeres cocineras y, sobre todo,  las catas de 
introducción al vino con notable presencia de alumnado femenino lo que supone un éxito en un 
mundo y actividad, como la enología, muy masculinizada en Castilla-La Mancha. 

Talleres 

Otra de las actividades que forman parte de este nivel macro fue el taller denominado No solo 
duelen los golpes4 (Noviembre 2012) (Figura 2). Consistió en un emotivo monólogo llevado a cabo por 
la protagonista de una historia de amor basada en el maltrato hacia ella. Este monólogo profundiza en 
las relaciones sentimentales entre adolescentes cuando se construyen sobre la base de la 
dependencia, la superioridad, la inferioridad sexual y la sumisión femenina.  Se trabajaron los clichés 
del amor romántico, los estereotipos femeninos y masculinos al tiempo que los distintos tipos de 
violencia: psicológica, física, sexual, económica etc. Ayuda a los y las oyentes e intervinientes  a 
detectar primeros signos del maltrato, a desmitificar las relaciones románticas basadas en el 
machismo y a saber generar procesos donde interviene la autoestima y la confianza.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Blog: http://nosoloduelenlosgolpes.blogspot.com.es/ 
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Figura 2. Cartel del Taller impartido por Pamela Palenciano. 

	  

Nivel Meso. Este nivel se lleva a cabo con actuaciones didácticas en el grupo de clase de la 
Facultad de Educación de Ciudad Real que cursan las asignaturas de Modelos y Tendencias de la 
Educación Infantil (Grado de Maestro de Infantil) y Procesos de enseñanza y aprendizaje (Grado de 
Maestro de Primaria), ambas adscritas al Departamento de Pedagogía así como Educación y 
Sociedad (ambos Grados), compartida el área de Sociología. Igualmente se recoge el trabajo 
realizado en otras asignaturas del Departamento de Pedagogía en la Facultad de Educación de 
Toledo. Se llevan a cabo las siguientes intervenciones:  

-‐ Introducir contenidos teórico-prácticos sobre igualdad social y educativa en las correspondientes 
asignaturas. Se realizan talleres sobre: análisis de claves desigualitarias en el currículum oculto, 
diseño y aplicación transversal del currículum de la igualdad, implementación de proyectos co-
educativos en colegios rurales, etc. 

-‐ Analizar documentos audiovisuales educativos editados por organismos e instituciones vinculados 
al Ministerio de Igualdad y al Instituto de la Mujer españoles así como otros documentos 
generados por movimientos feministas y sociales como el movimiento LGBT5. 

-‐ Abrir espacios de reflexión sobre la profesionalización docente a través de seminarios de lectura 
sobre contenidos relacionados con claves sexistas. Recopilación de materiales curriculares no 
sexistas en la red. Visita a páginas web donde existen repositorios de materiales co-educativos, 
etc. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  Movimiento social y político que pretende conseguir la normalización social y la equiparación de derechos de gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales.	  
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-‐ Introducir estrategias para la observación y el análisis en los espacios educativos de Infantil y 
Primaria. en las asignaturas formativas de dimensión práctica (Prácticum I y Prácticum II). En este 
sentido, se trabaja el diseño de recursos y materiales con orientación de género. Tal es el caso de 
la elaboración de cuentos que intentan abordar estas cuestiones desde las primeras edades 
(Figura 3). 

-‐ Formar al alumnado en el diseño de pautas de actuación didácticas para la enseñanza de 
conocimientos relacionados con la igualdad de oportunidades. A partir de planificación de 
sesiones didácticas donde deben aplicar fórmulas relacionadas con el lenguaje inclusivo, 
organización equitativa en la ocupación del espacio del aula, etc. Trabajar la enseñanza- 
aprendizaje de la metodología afectivo-sexual. 

	  

	  

Figura 3. Cuento de Motocienta elaborado para el Prácticum II. Autora: Diana Moreno. 

	  

Nivel Micro. Consideramos micro aquel nivel que tiene su concreción en la intervención más 
personal con el alumnado a partir, sobre todo, de una de las modalidades de Trabajo Fin de Grado 
(TFG), concretamente la modalidad de investigación. Actualmente se han abierto en los TFG líneas 
de indagación, investigación y propuestas donde están implicadas las cuestiones de género en torno 
a análisis de libros de texto, claves de currículum oculto, formación emocional etc. (Figura 4).  
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Figura 4. Portada del TFG realizado sobre cuestiones de género. 

A modo de conclusión 

Los asuntos relacionados con la identidad sexual constituyen, en nuestro tiempo, una realidad 
social incontestable. Las reformas educativas y legislativas van reconociendo lentamente logros que 
en la población general representan demandas casi irrenunciables asociadas a los derechos 
personales. Las cuestiones de género y la sexualidad, entendidas en sus múltiples manifestaciones, 
creemos han de ser tratadas en la escuela con la actualidad y dignidad que merecen. Es por ello que 
debe hacerse una apuesta por un currículum con enfoque sexual dentro de los planes de estudio de 
las Facultades de Educación, que aborde la importancia de formar futuros y futuras docentes 
implicados en estos contenidos. Mientras tanto, los profesores y profesoras formadores de maestros y 
maestras debemos trabajar en esa línea favoreciendo la concienciación y el propiciando el diseño de 
actividades y materiales que intervengan para la igualdad desde las primeras edades (Mateos, 
Bejarano y Moreno, 2014). Las desigualdades educativas deben paliarse y en este campo del género 
y la sexualidad  ha de hacerse también un esfuerzo. Ya la UNESCO (2009) viene defendiendo la 
revisión de la relación existente entre los textos curriculares y las cuestiones género(s) como una 
manera de restaurar derechos y libertades. De igual forma no debemos esperar a que la educación se 
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quede desacompasada de una sociedad cada vez más diversa que exige respeto a sus opciones e 
identidades sexuales sino tomar partido por enseñar a aprender desde la perspectiva de la igualdad.  
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Resumo 

Na escola inclusiva convivem estudantes diversos e alguns, com deficiência. Uma das dimensões 
no desenvolvimento humano de todas as pessoas é a sexualidade, embora existam crenças errôneas 
sobre a relação sexualidade e deficiência. Professores/as devem estar preparados para lidar com a 
sexualidade de estudantes com deficiência na escola, e, propostas de capacitação na modalidade de 
Educação a Distância (EaD) têm sido uma alternativa de formação. Este artigo apresenta uma 
proposta de educação para professores, vinculada a uma parte das atividades realizadas na disciplina 
“Desenvolvimento Humano e Família” de um curso de Especialização em Educação Especial, na 
modalidade EaD.  Descreve-se um objeto educacional denominado “Jogo: desafios e ações na 
escola”, em que, continha quatro situações sobre comportamentos envolvendo a sexualidade de 
estudantes: pergunta sobre sexualidade, masturbação na sala de aula, namoro do pátio da escola e 
discriminação de uma colega obesa. Em cada uma delas, havia possíveis ações para os/as 
professores escolherem e, em decorrência, seus desdobramentos. A escolha das ações levaria ao 
final a um “perfil docente”, oferecendo reflexões. Os docentes registaram comentários espontâneos 
positivos sobre o conteúdo do jogo. Conclui-se que essa proposta foi um importante instrumento 
pedagógico utilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem que pode auxiliar na formação de 
professores/as em cursos de educação para a sexualidade.  

Palavras-chave: educação sexual; inclusão; deficiência; educação a distância; objeto 
educacional.  

Abstract 

In inclusive school there are many students and some  with disabilities. One of the dimensions of 
human development of all people's is the sexuality, although there are erroneous beliefs about the 
relationship sexuality and disability. Teachers must be prepared to deal with the sexuality of their 
students with disabilities in school, and proposals of education in the form of distance education has 
been an alternative to the training. This article relate an educational proposal for teachers, linked to a 
part of the activities undertaken in the discipline "Human Development and Family" on a course of 
specialization in Special Education in Distance Education mode. Describes an educational object 
named "Game: challenges and actions in school" , that presented  four situations on behaviors 
involving sexuality of students: question about sexuality, masturbation in the classroom, dating from 
students and discrimination an obese colleague. In each one, there was potential actions to the 
teachers choose  and, consequently, its unfolding. The choice of actions would lead to the end of a 
"teacher profile", offering reflections. Teachers reported positive unsolicited comments about the 
content of the game. It is concluded that the proposal is an important educational tool used in the 
Virtual Learning Environment that can assist in teacher training courses in sexuality education. 

Keywords:  sexual education;  inclusion; disability; distance education; educational object. 
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Introdução 

A inclusão tal como vivemos hoje advém de um processo histórico que reflete mudanças de 
pensamentos e atitudes na sociedade em relação à pessoa com deficiência e que foi marcado por 
três paradigmas: o paradigma da institucionalização, o de serviços e o de suportes. O Paradigma da 
Institucionalização caracterizou-se pela segregação das pessoas com deficiência, mantendo-as 
isoladas das demais, com o pretexto de proteção ou tratamento. No Paradigma de Serviços, havia 
uma ideologia de normalização e o discurso era a integração, colocando serviços destinados às 
pessoas com deficiência para que elas se tornassem o mais normal possível aos padrões sociais. No 
Paradigma de Suportes, o pressuposto é a garantia de direitos, com acesso aos recursos 
necessários; um suporte social e econômico possibilitaria, então, que a sociedade fosse inclusiva 
para receber todas as pessoas a despeito de sua condição de diversidade (Aranha, 2001).  

Omote (2008) complementa que, a inclusão de pessoas com deficiência, depende não só da 
garantia de direitos iguais aos demais, mas também de ações em vários setores da sociedade para 
que toda a comunidade seja acessível e atenda às necessidades de todas as pessoas. 

O paradigma da inclusão prevê que toda pessoa, independentemente de seu talento, de sua 
deficiência, origem socioeconômica ou cultural tenha suas necessidades atendidas (Karagiannis, 
Stainback & Stainback, 1999); que ela possa conviver igualmente no espaço social e educacional 
tendo as mesmas oportunidades de acesso e permanência nas escolas regulares. No Brasil, há 
décadas, temos investido num processo de inclusão que favoreça aos estudantes receber uma 
educação formal, convivendo entre seus colegas, visando uma situação de socialização plena, com 
respeito e aceitação. Para Capellini (2009) é compromisso de uma educação inclusiva promover 
mudanças de atitudes no que se refere à adaptação de metodologias e recursos didáticos no campo 
da educação.  

Na medida em que as pessoas com deficiência convivem com outras pessoas, várias questões 
emergem, como por exemplo, a sexualidade. A preocupação como o tema sexualidade na educação 
inclusiva tem sido alvo de estudos diversos (Casarella, 2010; Heighway & Webster, 2008; Maia, 2010; 
Walker-Hirsch, 2007), questionando se há sexualidade e de que forma ela se manifesta em pessoas 
com deficiência. Este questionamento decorre de uma visão desinformada, preconceituosa e limitada 
das pessoas em geral, que relacionam a deficiência com uma vida sexual e afetiva atípica e/ou infeliz 
a partir de várias crenças errôneas (Anderson, 2000; Maia & Ribeiro, 2010). 

No entanto, autores/as e pesquisadores/as têm reiterado que a sexualidade é inerente ao ser 
humano, independente de se ter ou não uma deficiência e que essa condição deve ser reconhecida e 
respeitada em todos os casos  (Couwenhoven, 2007; Kaufman, Silverberg & Odette, 2003; Maia, 
2006; Schwier & Hingburger, 2007).  

Mesmo assim impera uma desconfiança sobre a sexualidade de pessoas com deficiência, uma 
vez que, é comum os processos de educação sexual serem negligenciados, tanto na família como 
nas escolas ou outras instituições. Muitos comportamentos de estudantes com deficiência 
considerados inadequados pelos/as educadores/as ocorrem por falta de educação. Essa percepção 
alimenta preconceitos e a omissão acaba reproduzindo um ciclo de dificuldades. 

Por isso, defende-se que as pessoas com deficiência têm direito ao exercício da sexualidade e, 
também, a oportunidade de participar de programas de educação sexual e o professor deve assumir 
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essa importante função na escola (Blackburn, 2002; Maia, 2010; 2012; Walker-Hirsch, 2007; Wilson & 
Burns, 2011).  

Neste sentido, os/as professores/as precisam ter uma formação que lhe possibilite compreender a 
sexualidade no desenvolvimento humano e suas atitudes como educador/a diante da expressão da 
sexualidade entre os/as estudantes na escola. Autores/as têm defendido a necessidade de 
capacitação de professores/as sobre sexualidade e deficiência (Albuquerque & Almeida, 2010; Melo & 
Bergo, 2003; Maia & Aranha, 2005). Ainda mais, se levarmos em conta o fato de, na grade curricular 
da formação inicial, que o conteúdo de sexualidade e educação sexual não é contemplado e 
muitos/as professores/as por falta de formação e preparo, atuam de modo a reproduzir seus 
preconceitos, dificuldades e valores (Maia, 2006; 2011).  

Iniciativas de formação do/a professor/a têm aumentado no Brasil, como as propostas de 
educação continuada na modalidade de Educação a Distância (EaD), que para muitos é uma 
iniciativa interessante para a atualização de conhecimentos aliando essa atividade ao exercício 
profissional. Ressalta-se que a Educação a Distância é uma modalidade de educação estabelecida no 
Brasil pela Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, utilizada como 
possibilidade de formação ou educação continuada a partir do Decreto nº 5.622/2005 e depois 
ratificada por outros decretos (Rodrigues & Capellini, 2012). 

Maia, Reis-Yamauti, Schiavo, Capellini e Valle (2014) estudaram os relatos de 451 professores/as 
da rede pública de ensino que opinaram sobre a sexualidade do/a aluno/a com Deficiência Intelectual 
em um curso na modalidade EaD, destacando que essas propostas de formação continuada para 
educadores/as deveria abranger a educação sexual. 

Assim, em consonância com o exposto, o objetivo deste artigo é apresentar e descrever uma 
proposta de educação sexual para professores/as, vinculada a uma parte das atividades de uma 
disciplina de um curso de Especialização em Educação Especial  na modalidade EaD. 

A elaboração de um objeto educacional para auxiliar na educação sexual na formação 
de professores/as em um Curso de EaD 

Para falar sobre a inserção do conteúdo de sexualidade na formação de professores/as, 
descreveremos aqui, um dos procedimentos didáticos da disciplina “Família e Desenvolvimento 
Humano”, mais especificamente, no que se refere a uma parte dela. Tal disciplina faz parte da grade 
curricular de um curso brasileiro de formação de professores/as na modalidade de EaD, denominado  
Redefor Educação Especial e Inclusiva”: Curso de Formação de Professores em Educação Especial.1 

Os cursos de Especialização em Educação Especial, nas áreas de Deficiência Auditiva/Surdez, 
Deficiência Visual, Deficiência Intelectual, Deficiência Física, Transtorno Global do Desenvolvimento e 
Altas Habilidades/Superdotação possuem cada um, uma carga horária total de 686 horas, distribuídas 
entre atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), estágio, encontros presenciais, além de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1  O programa Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor) é resultado de um convênio entre a Secretaria Estadual da 
Educação de São Paulo (SEE/SP) com a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP). O objetivo é a 
formação continuada de professores por meio de cursos de especialização, em nível de pós-graduação, na modalidade à 
distância e com encontros presenciais. Em 2014, iniciou-se o Curso de Especialização em Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva e outros Cursos de Especialização em Educação Especial em várias áreas, tendo como coordenadora 
acadêmica a Profª Elisa Tomoe Moriya Schlünzen e como Coordenador Geral, pelo Núcleo de Educação a Distância/UNESP, o 
Prof. Klaus Schlünzen. 



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

151	  
	  

três provas presenciais e período de elaboração e apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Cada curso apresenta três módulos com diferentes disciplinas e o Módulo I, com  170 horas, 
tem as mesmas disciplinas para todos os cursos, denominado de “Tronco Comum”:  “Diversidade e 
Cultura Inclusiva”, Politicas Púbicas: Educação especial e inclusiva”; “Gestão Democrática e Plano 
Politico Pedagógico”, “Metodologia da Pesquisa I” e  “Desenvolvimento Humano e Família”. 

A disciplina “Desenvolvimento Humano e Família”2 tem como objetivo: “conhecer e refletir sobre o 
desenvolvimento humano na infância e adolescência e  como o/a educador/a deve compreender e 
lidar com a manifestação da sexualidade dos/as estudantes na escola”. E, mais especificamente: 

-‐ Conhecer os principais marcos do desenvolvimento infantil e da adolescência subsidiando o seu 
trabalho com as populações nesta faixa etária em geral e com o público alvo da educação 
especial, numa perspectiva inclusiva; 

-‐ Subsidiar conhecimento sobre a sexualidade no desenvolvimento humano e refletir sobre como 
agir diante das manifestações sexuais dos/as estudantes na escola.  

A configuração desta disciplina, com 30 horas de duração, no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), foi basicamente a seguinte: 

-‐ 1ª semana - Tema de Desenvolvimento Humano: havia um texto relacionado às fases da infância 
e adolescência e uma atividade de questionário auto-corrigível; 

-‐ 2ª semana - Tema da Sexualidade Humana: havia um texto relacionado à sexualidade e 
deficiência  e um jogo/objeto educacional; 

-‐ 3ª semana - Tema da Família: havia um texto relacionado ao tema da relação escola-família e 
uma atividade de relato de uma experiência favorável de participação da família na escola. 

O Objeto Educacional favorecendo a discussão sobre sexualidade 

A partir da leitura do texto sobre Sexualidade e Educação Sexual, que tratava do conceito de 
sexualidade; da sexualidade no desenvolvimento humano: infância e adolescência; da sexualidade na 
pessoa com deficiência e a Educação Sexual: como lidar com manifestações sexuais dos/as 
estudantes na escola, os/as professores/as cursistas deveriam participar do Objeto Educacional/jogo, 
denominado “Desafios e Ações de professores na Escola”,  descrito, a seguir: 

Neste Objeto Educacional havia oito situações relacionadas ao desenvolvimento humano; aqui 
descreveremos somente as quatro  primeiras, que tinham o tema da sexualidade como foco de 
discussão. As outras situações referiam-se a indisciplina ou a inclusão e adaptação de atividades a 
estudantes com deficiência.   

As quatro situações sobre sexualidade apresentadas aos/às professores/as retratavam atitudes de 
interação entre o/a professor/a e os/as estudantes, tais como: uma pergunta de um/a estudante sem 
deficiência sobre sexualidade na sala de aula, o namoro entre estudantes surdos/as na escola, 
bullying entre estudantes, direcionado a uma cadeirante obesa e o comportamento de masturbação 
de um aluno com síndrome de Down na sala de aula.   

Diante de cada situação apresentada, o/a professor/a deveria escolher uma entre quatro ações 
possíveis. Estas ações referiam-se a diferentes atitudes que os/as professores/as poderiam ter diante 
de cada situação. Ao escolher uma ação, o/a professor/a tem acesso a um “desdobramento”, isto é, lê 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 As autoras desta Disciplina são as mesmas do presente artigo.  
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uma descrição sobre possíveis consequências e em cada uma delas isso significaria um “perfil”. Veja 
a seguir:  

SITUAÇÃO 1 - A professora está dando aulas de português e começa a explicar a importância de 
usar letras maiúsculas no início do parágrafo, corrigindo a frase escrita na letra com a letra “t” 
minúscula. O aluno Marcos, diz em voz alta:  “Eu entendi que ai tem que colocar um tesão então”. 
Os colegas da sala começam a dar risada e outros cochicham. Marcos então, sem entender direito 
do porque sua palavra gerou tanta graça, grita: “Fessora, o que é Tesão”? 

CENA 1. A professora responde a ele “Tesão é a letra T bem grande”, apagando a lousa 
rapidamente e mudando de atividade. 

DESDOBRAMENTO - Se a professora tentar minimizar o ocorrido e fingir que aquilo não 
despertou o interesse dos/as alunos/as, essas perguntas e comentários irão se repetir em outras 
ocasiões e o aluno Marcos continuou sem saber o que tinha acontecido podendo aumentar 
sentimentos de ansiedade e inadequação (Perfil A).  

CENA 2. A professora dá uma bronca nos alunos e diz que eles ficarão sem intervalo e diz ao 
aluno Marcos que ele está de castigo também, ameaçando chamar a mãe dele para uma conversa 
se aquilo se repetir. 

DESDOBRAMENTO - A professora tornou uma situação do cotidiano que desperta curiosidade 
nos estudantes em uma situação aversiva e complexa. Marcos nem entendeu o que tinha feito de 
errado e pode atribuir que o errado foi perguntar, tornando-o tímido para outras perguntas. Toda a 
sala é punida por um comportamento comum da idade (Perfil B). 

CENA 3. A professora pergunta ao menino o que ele acha que significa e depois pede aos colegas 
para explicarem porque acharam graça. 

DESDOBRAMENTO - A professora, primeiramente, quer ouvir a opinião de Marcos, para ver o que 
ele entendeu e dá chance aos colegas de explicarem. Diante do ocorrido, a professora permite 
que os estudantes expressem suas curiosidades e aproveita para dizer que certas palavras e 
expressões têm significados coloquiais e de outra natureza. Após esclarecer minimamente sobre o 
assunto, os estudantes se aquietam e ela volta às atividades inicialmente planejadas (Perfil C). 

CENA 4. A professora grita aos alunos que parem de rir e manda que Marcos fique quieto, porque 
ela não admite conversas “desse” tipo na sua sala. 

DESDOBRAMENTO - A professora usa da autoridade para deixar os estudantes quietos e 
obedientes, não valoriza e inibe as curiosidades dos/as alunos/as. Consegue que os/as alunos/as 
fiquem quietos pelo medo, mas nem Marcos, nem os colegas puderam expressar suas duvidas e 
curiosidades, alimentando uma relação hostil entre professora e estudantes (Perfil D). 

SITUAÇÃO 2 - Dois alunos com surdez, Mariana e João estudam na mesma sala de aula, junto 
com seus colegas ouvintes. No intervalo, Mariana e João ficam próximos aos outros estudantes 
surdos na escola, porque com eles/as conseguem se comunicar melhor.  Os dois nutriam uma 
bela amizade que, aos poucos, se transformou em amor.  No último intervalo, Mariana e João 
foram vistos de mãos dadas e, quando o professor se aproximou deles, Mariana perguntou se ele 
achava que ela iria se casar com ele.    

CENA 1. O professor finge que não entendeu a língua de sinais, dá um sorriso e faz gesto para 
eles entrarem na sala. 
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DESDOBRAMENTO - Quando um/a professor/a finge que não viu algo que o/a incomoda, pode 
estar resolvendo um desconforto pessoal, mas isso não vai resolver o problema, porque as 
situações podem ocorrer novamente e também porque se reforça aos estudantes a ideia de que 
o/a professor/a não soube ou não sabe dialogar sobre o assunto (Perfil A).   

CENA 2.  O professor faz uma cara de espanto, diz que é muito cedo para eles pensarem nisso, 
que seus pais não iam gostar de saber disso e proibiu que eles ficassem próximos no pátio da 
escola e na sala de aula. 

O professor agindo assim, infantiliza os estudantes, não respeita a possibilidade deles de fato 
estarem enamorados. Mesmo de mãos dadas, os estudantes não estavam agindo de modo 
inadequado e seria um exagero chamar os pais ou proibir o contato deles (Perfil B). 

CENA 3.  O professor se aproxima, conversa com os dois, pergunta o que João acha disso e 
comenta que é muito bom se sentir amado e que quando ficassem mais adultos poderiam pensar 
nisso. 

DESDOBRAMENTO - O professor respeita os/as estudantes, entende que o afeto e namoro fazem 
parte do desenvolvimento, aceita, acolhe e ainda conversa, sinalizando que o casamento é uma 
atitude a ser tomada ou não na vida adulta.  Essa atitude é saudável ao desenvolvimento humano 
(Perfil C).  

CENA 4.  O professor dá uma bronca, diz que na escola não é lugar de sem vergonhice.     

DESDOBRAMENTO - O professor usa de sua posição de autoridade para proibir um 
comportamento, julgado por ele como inadequado. Usando da autoridade, o professor faz com que 
os envolvidos se sintam mal e culpados (Perfil D).  

SITUAÇÃO 3 - Durante uma aula, a professora de matemática esta fazendo contas na lousa 
usando como exemplo a medida quilograma. Ao chamar o aluno Thiago para uma atividade, ele 
explica seu exercício citando o nome da colega Inês, cadeirante, dizendo que ela é “tão gorda que 
dá para subtrair quilos dela que ainda ia boiar na piscina”. Alguns estudantes dão risada e Inês 
começa a chorar e a jogar seus materiais sobre Thiago, gerando uma briga na sala de aula. 

CENA 1. A professora diz que vai chamar ajuda, sai da sala de aula e deixa que a briga continue 
sem sua interferência. 

DESDOBRAMENTO - A professora não deveria se omitir e deixar que uma situação, ruim para 
todos os envolvidos, continuasse sem sua interferência.  Thiago tem um comportamento agressivo 
quando age de modo a discriminar a colega cadeirante e ela, também quando reage atirando 
objetos nele. Quando a professora se omite ela passa uma mensagem que essa violência é 
aceitável, o que ela não poderia deixar acontecer (Perfil A).   

CENA 2.  A professora chora também, dizendo que isso é um crime, que a menina não tem culpa 
de ter deficiência e ser obesa; segura o menino pelo braço e o leva até a sua carteira dizendo que 
ele é uma pessoa do demônio. 

DESDOBRAMENTO - A professora não pode ser emotiva a ponto de não se posicionar diante do 
ocorrido.  Ela também não deveria usar de seus valores pessoais, julgando de modo exagerado o 
ocorrido (“crime”, “demônio”); além disso, não deveria posicionar-se à diferença com piedade  
(Perfil B).  
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CENA 3. A professora pede silêncio aos alunos/as e que Inês se acalme; abre um debate sobre as 
características diferentes de todos/as e tenta mostrar como as pessoas se sentem quando são 
rotuladas pedindo que o colega se desculpasse. 

DESDOBRAMENTO - A professora aproveitou a situação para conversar com a turma, percebeu a 
atitude de discriminação e tentou dialogar e refletir junto com todos/as os/as alunos/as fazendo 
com que o agressor se retratasse, entendendo o mal que causou. Sem ser conivente, nem 
autoritária, a professora tentou resolver o problema e ainda aproveitou para discutir um tema 
importante como o respeito ao outro (Perfil C). 

CENA 4. A professora exige que Thiago peça desculpas à colega publicamente ameaçando-o com 
a retirada de notas.  Assim, ela até pode conseguir que Thiago peça desculpas, mas ele o fará 
“obedecendo”, sem perceber o que de fato fez de mal. Pode também ficar com raiva da professora 
e em uma próxima oportunidade, repetir atitudes assim. O estudante não entendeu as 
consequências de sua atitude e o que a professora fez não o ajudará a fazer isso (Perfil D). 

SITUAÇÃO 4 - Uma professora está dando aulas quando Daniel, seu aluno com deficiência 
intelectual que frequenta a sala regular, está sentado em sua carteira, no fundo da sala, e começa 
a manipular seu pênis.  Uma colega vê e vai até à professora mostrar e contar o que ele está 
fazendo no fundo da sala.  

CENA 1. A professora não diz nada e pede para a menina ir sentar e não olhar mais para o 
menino. 

DESDOBRAMENTO - A professora não deve fingir que não viu. Ela precisa ajudar e ensinar 
Daniel a aprender o que é um comportamento adequado ou inadequado na sala de aula. Se ela 
não disser nada, ele não vai aprender sobre como se comportar e vai manter o comportamento 
(Perfil A). 

CENA 2. A professora dá um grito, chama a atenção dos/as demais alunos/as da sala que 
começam a rir e apontar ao menino. A professora manda ele parar de mexer nesse lugar “imundo” 
e diz que vai chamar seus pais na escola. Depois chama a diretora para conversar com ele e com 
toda a sala.  

DESDOBRAMENTOS - A professora aumentou o problema, pois chamou a atenção de todos/as e 
expôs Daniel. Ao invés de conversar diretamente com ele sobre o que estava acontecendo, levou 
o assunto ao conhecimento dos demais sem necessidade. Ela poderia conversar com ele e 
ensinar noções de público e privado, sem precisar chamar os pais ou recorrer à diretora (Perfil B). 

CENA 3. A professora chega perto do aluno, diz em voz baixa que está vendo ele mexer no corpo, 
mas que ele deve fazer isso em um lugar privado e não na sala de aula e na escola. 

DESDOBRAMENTO - A professora não se omitiu, nem repreendeu; tentou explicar a ele noções 
de privacidade e respeito. Não disse que tocar no corpo era algo ruim, mas chamou sua atenção 
para condutas adequadas socialmente, o que é muito importante (Perfil C). 

CENA 4. A professora corre até Daniel e grita: “Guarda já esse negócio senão vou mandar cortar!!” 

DESDOBRAMENTO - A professora tenta resolver a situação gritando e ameaçando, o que pode 
gerar no estudante ansiedade e medo, além de colaborar com que ele relacione o corpo com algo 
ruim e “errado” e não o ajude a se comportar adequadamente (Perfil D). 
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Ao final do jogo, as ações escolhidas pelo professor levam-no a um “perfil”, que poderia ser: 

“professor/a inseguro/a”, “professor/a autoritário/a”, “professor/a exagerado/a” e “professor/a 
cauteloso/a e atento/a” (Ver Quadro 1), podendo ainda, em caso de empate, aparecer mais de um 
perfil. 

Descrições do Perfil no Jogo “Desafios e Ações de professores/as na Escola” 

[Fonte: elaborado pelas  autoras]  

PERFIL Reflexões 
PERFIL A 
 
 
PROFESSOR/A 
INSEGURO/A 

“Você pode ser considerado/a um/a professor/a inseguro/a, com pouca 
experiência diante de situações inesperadas. Precisa estudar e conhecer mais 
sobre as questões teóricas para se sentir mais confiante para lidar com as 
situações e dilemas que ocorrem no cotidiano escolar. Geralmente, não “faz 
nada” tentando resolver  o problema ou ganhar tempo,  não encarando de fato 
que é preciso tomar uma atitude.  É importante você perceber que você pode 
sim reagir, tomar providências e lidar com a situação! Se tiver receio, peça 
ajuda, mas nunca se omita porque as coisas tendem a se repetir e você pode 
perder o controle e dificultar depois ainda mais as coisas”. 

PERFIL B 
 
 
PROFESSOR/A 
EXAGERADO/A 

“Você pode ser considerado/a um/a professor/a muito exagerado/a! Que torna, 
às vezes, o problema maior do que ele é. Ao invés de tentar resolver as coisas 
com calma, pensar primeiro antes de agir, acaba tendo atitudes impulsivas que 
atingem a todos na escola: envolver outros/as professores/as, direção ou 
familiares pode expor ainda mais seus alunos/as e a si mesmo. Contar com 
ajuda de colegas e a parceria com a família é muito importante, mas essa 
colaboração deve ser planejada e não impulsiva, caso contrário você pode 
também se desgastar e não ajudar a resolver as coisas”. 

PERFIL C  
 
PROFESSOR/A 
CAUTELOSO/A; 
ATENTO/A 

“Você é um/a professor/a consciente e atento/a. Parece agir de modo cauteloso 
e prudente diante da diversidade de comportamentos e desempenhos dos/as 
alunos/as.  Tenta conversar com os/as alunos/as, explicando as coisas e 
procurando entender os seus comportamentos. Procura  resolver as situações 
com calma, priorizando o dialogo antes de julgar e repreender agindo, 
sobretudo, com bom senso  diante dos imprevistos”.   
 

PERIL D   
 
 
PROFESSOR/A 
AUTORITÁRIO/A 

“Você pode estar exagerando tentando resolver os problemas de modo 
autoritário. O/A professor/a deve ter o controle da situação com autoridade, mas 
não autoritarismo. Controlar os/as alunos/as com ameaça e punição pode 
resolver momentaneamente a situação. Mas, a longo prazo, isso pode gerar 
mais indisciplina e violência. Talvez você também se sinta ameaçado/a e 
pressionado/a pelas condições do trabalho, pelo cansaço, pela pressão e acaba 
reproduzindo essa situação. Já pensou nisso?” 

 
E, ainda, após a leitura do perfil, havia a seguinte mensagem: 

ATENÇÃO:	  “Você	  chegou	  a	  um	  ‘perfil’...	  isso	  não	  quer	  dizer	  que	  este	  perfil	  faz	  de	  você	  o	  
‘melhor’	  ou	  ‘pior’	  professor!	  Nem	  que	  você	  tenha	  esse	  perfil	  sempre	  e	  isso	  nunca	  mude!	  
O	  perfil	  apontado	  é	  apenas	  uma	  dica	  para	  você	  refletir	  sobre	  como	  tem	  agido	  diante	  
dos	  estudantes	  nas	  suas	  atividades	  na	  escola,	  percebendo	  as	  situações	  possíveis	  de	  
serem	  enfrentadas	  na	  escola,	  as	  possíveis	  ações	  que	  podemos	  (ou	  não)	  ter	  e	  alguns	  
desdobramentos	  decorrentes	  de	  cada	  uma	  dessas	  ações.	  Agora	  é	  com	  você	  refletir	  
sobre	  tudo	  isso!”	  
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Avaliação do objeto educacional pelos professores cursistas 

O objeto educacional “Jogo Desafios e Ações na Escola” configurou-se como uma atividade 
interativa. Havia quadros com cenas desenhadas e um narrador e as imagens eram sequentes às 
escolhas dos/as professores/as. O diálogo entre autoras, a Designer educacional3 e a equipe de 
desenhistas nem sempre foi afinado no sentido de garantir que a ideia inicial se concretizasse nas 
imagens dos personagens e nos cenários. No entanto, prevalece nesse relato, o conteúdo descritivo 
das situações e ações elaboradas no referido jogo.    

A proposta foi reproduzir situações que eram comuns no cotidiano das escolas de modo que o/a 
professor/a refletisse sobre suas ações. Mesmo que uma ação pudesse, obviamente, parecer mais 
“adequada” que outras e o/a professor/a percebendo isso, direcionasse seu “perfil” de modo 
intencional, o objetivo era que ele/a refletisse e não, de fato, “acertasse” ou “errasse”. Mesmo que o/a 
professor/a elegesse, em todas as situações, uma ação mais adequada ele/a poderia ter curiosidade 
de ler os desdobramentos das ações que já tomou ao longo de sua vida profissional ou desejou 
tomar, seja por inexperiência ou desinformação. 

Muitos cursistas gostaram de participar do jogo. Relataram espontaneamente avaliações positivas, 
tanto sobre a importância do tema na escola inclusiva como a possibilidade de reflexão suscitada pelo 
jogo. Exemplos de depoimentos dos/as cursistas: 

“Achei	  o	  jogo	  muito	  bom,	  quantas	  vezes	  passamos	  por	  essas	  situações,	  e	  temos	  que	  
pensar	  sobre	  nossas	  posturas”.	  

“Realmente,	  acho	  que	  já	  vivenciei	  a	  maioria	  das	  situações	  apresentadas	  no	  objeto	  de	  
aprendizagem	  e,	  se	  bem	  me	  lembro	  de	  todas	  essas	  situações,	  sempre	  resolvi	  através	  de	  
diálogo	  com	  os	  alunos,	  mostrando	  para	  eles	  as	  coisas	  que	  não	  são	  consideradas	  
corretas	  e,	  a	  partir	  da	  conscientização,	  trabalhando	  os	  mais	  variados	  temas”.	  

“De	  fato	  as	  situações	  retratadas	  são	  muito	  reais	  no	  contexto	  escolar	  e	  é	  necessário	  
estar	  preparado	  para	  analisar	  e	  intervir	  de	  forma	  pedagógica,	  coerente	  e	  tranquila”	  

“Concordo	  que	  as	  situações	  retratadas	  no	  jogo	  são	  muito	  reais	  e	  é	  necessário	  estar	  
preparado	  para	  analisar	  e	  intervir	  de	  maneira	  mais	  adequada	  e	  pedagógica”	  

“Refleti	  muito	  sobre	  os	  textos	  disponibilizados,	  relembrando	  de	  situações	  vivenciadas	  
na	  escola	  e	  levamos	  muito	  sobre	  o	  que	  somos	  nas	  orientações	  e	  isso	  deve	  ser	  feito	  
realmente	  de	  modo	  cuidadoso.	  O	  alerta	  do	  Atenção	  é	  ótimo,	  pois	  com	  certeza	  não	  
tenho	  sempre	  esse	  perfil	  e	  com	  certeza	  existem	  situações	  que	  esse	  perfil	  muda.	  Uma	  
coisa	  tenho	  certeza:	  é	  de	  que	  tenho	  pensado	  muito	  mais	  antes	  de	  agir	  ou	  falar	  e	  que	  
me	  sinto	  muito	  mais	  responsável	  no	  papel	  como	  professora	  e	  isso	  ocupa	  boa	  parte	  das	  
minhas	  preocupações”.	  

“Percebi	  que	  as	  situações	  do	  jogo	  acontecem	  muitas	  vezes	  em	  sala	  de	  aula	  e	  que	  
devemos	  analisar,	  refletir	  para	  tomarmos	  as	  ações	  mais	  adequadas	  e	  pedagógicas	  
possíveis,	  a	  fim	  de	  orientar	  e	  informar	  os	  nossos	  alunos”.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Agradecemos aqui a colaboração constante da DE Soellyn Bataliotti nessa elaboração.   



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

157	  
	  

“Tanto	  os	  textos	  como	  as	  postagens	  das	  colegas	  colaboraram	  para	  subsidiar	  minhas	  
ações,	  fazendo	  com	  que	  refletisse	  e	  analisasse	  cada	  uma	  das	  situações	  do	  jogo	  e	  para	  
uma	  maior	  compreensão	  do	  desenvolvimento	  do	  ser	  humano”.	  

Considerações Finais  

A participação entusiasmada dos/as cursistas-docentes nas atividades relacionadas ao tema da 
sexualidade, apontando as dificuldades e desafios de atuarem como educadores/as sexuais  ressalta 
a importância da formação nesta área. 

As situações propostas no objeto educacional foram retratadas pelos/as professores/as como 
situações reais que acontecem de fato na escola, levando a reflexão sobre as ações diante delas.  
Acreditamos que propor situações projetivas em que o/a professor/a possa perceber e refletir sobre 
suas próprias ações e possíveis dificuldades para lidar com a sexualidade de estudantes seja um 
caminho pedagógico importante para a finalidade de uma formação continuada de professores/as. 

Espera-se que o/a professor/a possa, após o esclarecimento teórico, perceber suas próprias 
ações e refletir sobre elas a partir de um objeto educacional que é lúdico e ilustrativo.  Este recurso 
interativo parece ser um importante instrumento pedagógico usado no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem que pode auxiliar na formação de professores/as em cursos de educação para a 
sexualidade.  

Na escola inclusiva, todos os/as estudantes devem ser reconhecidos em sua diversidade tendo os 
mesmos direitos à educação e, igualmente, serem reconhecidos em sua dimensão sexual inerente ao 
desenvolvimento humano. 
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Resumo 

O presente estudo buscou conhecer a formação e informação dos gestores/as e professores/as 
em sexualidade, a fim de averiguar se havia uma demanda formativa por um curso abarcando estas 
temáticas. Participaram deste estudo, de cunho quali-quantitativo, gestores/as (diretores/as e vice-
diretores/as) e docentes de um município do interior do Estado de São Paulo, Brasil, mais 
precisamente 40 profissionais que foram convidados/as a participar de um estudo respondendo a um 
questionário semifechado contendo 20 questões. O intuito deste instrumento era conhecer a sua 
formação e informação em sexualidade. Em linhas gerais, em várias perguntas sobre a trajetória de 
formação destes/as profissionais, contidas no questionário, ficou evidente a falta de formação em 
sexualidade e seus assuntos correlatos, denunciando a demanda formativa nesta área. Pensando 
nisso, foi elaborado e implementado um curso de formação em sexualidade voltado a estes/as 
profissionais buscando tratar diferentes assuntos, de maneira a instigar o repensar acerca da 
importância da educação sexual no entorno escolar. Os resultados obtidos até então mostram a sua 
mobilização à proposta de educação sexual ser implementada na escola em que atuam. Enfim, sabe-
se que há muito a fazer pensando em contribuir na formação dos/as docentes em sexualidade, mas 
esta iniciativa ilustra que é preciso um olhar mais cuidadoso à formação inicial e continuada que está 
sendo oportunizada.  

Palavras-chave: formação de professores/as; sexualidade; educação sexual; gestores/as. 

Abstract 

The present study aimed to know the training and guidance for managers and teachers in sexuality, 
in order to ascertain whether there was a demand for a training course covering these topics. The 
participants of this study of the qualitative and quantitative nature were managers and teachers of a 
municipality in the state of São Paulo, Brazil, more precisely 40 professionals who were invited to 
participate in a study by answering a questionnaire with semi-enclosed 20 questions. The purpose of 
this instrument was to know their training and information on sexuality. In general, in various questions 
about the trajectory of these professionals, contained in the questionnaire, it was evident the lack of 
training in sexuality and related issues, denouncing the training demand in this area. Considering this, 
it was developed and implemented a training course on sexuality for these professionals, which was 
conceived to treat different subjects in order to instigate in them a rethinking about the importance of 
sex education in the school environment. The results obtained so far show the mobilization of them in 
order to implement the proposed sex education in the school where they are working. Anyway, we 
know that there is much to do considering contributing in training of sexuality education, but this 
initiative shows that it necessary to provide more opportunities for initial and continuing education for 
these professionals. 

Keywords: teacher training; sexuality; sex education; manager. 
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O contexto hodierno requer uma formação abrangente e diferenciada do/as seus/suas 
profissionais de maneira que desenvolvam as habilidades necessárias que o mercado de trabalho 
requer. Isso não é diferente quanto se trata do/a profissional da educação, mais precisamente, 
docente, haja vista que é cada vez mais notória a exigência que se tem pela qualificação deste/a 
profissional.  

Com efeito, as transformações da contemporaneidade apontam que o/a professor/a precisa estar 
preparado/a para exercer diferentes papéis no contexto escolar, o que sinaliza que faz necessário ser 
um profissional polivalente e concatenado com estas transformações as quais apontam a 
necessidade de temas diversos serem tratados por ele/a na escola. No entanto, a grande questão é 
que formação tem sido oportunizada a este/a profissional de maneira a prepará-lo/a para atuar em 
meio a estas alterações.  

Cabe inicialmente esclarecer que ‘formação do/a professor/a’ é tema de inúmeros trabalhos 
científicos, muitos dos quais apontam que é condição imprescindível para afiançar a qualidade do 
ensino, sobretudo no cenário atual. Contudo, este é um assunto que gera inúmeras polêmicas e 
divergências e que repercute quando se pensa no contexto educacional, sobretudo quando se 
pondera acerca do que se entende por formação. Como adverte Leão (2012), é preciso atentar para a 
definição de formação, o que se entende por este vocábulo, visto que é empregado de forma 
indiscriminada contribuindo para atenuar seu significado. 

De acordo com Garcia (1999) a formação é compreendida como processo de desenvolvimento e 
de estruturação da pessoa que ocorre como resultado de um processo de maturação interna e das 
experiências que adquire. Ela não se dá pela acumulação de conhecimento, sendo constituída pelo/a 
professor/a através de inúmeras relações que estabelece com o saber e com outras pessoas 
(Bandeira, 2006).  Assim, a formação é compreendida como um processo e como tal não ocorre 
somente em um período, sendo que apenas se inicia na graduação, fase que corresponde à formação 
inicial.  

A formação inicial é uma etapa essencial para instrumentalizar este/a profissional para a futura 
prática pedagógica no contexto de sala de aula, munindo dos conhecimentos primários que irão lhes 
dar o embasamento teórico para a atuação profissional (Leão, 2012). É nesta etapa que este 
profissional tem acesso a uma formação especializada centrada no domínio dos conteúdos (Garcia, 
1999).  

Sebastião (2005) ao discorrer sobre a formação inicial enfatiza que o alicerce teórico e prático é 
imprescindível à atuação pedagógica, precisamente quando se pensa em abarcar a sexualidade, um 
tema submerso em tabus e interditos.  Para Leão (2012) é preciso que esta formação garanta um 
aprofundamento, ou pelo menos, uma aproximação com este tema de maneira que o/a docente saiba 
como abarcar este assunto.  

Segundo Teixeira (2010, p. 317) a urgência da abordagem da sexualidade no contexto escolar 
conduz à necessidade de inscrevê-la nos currículos de formação inicial de professore/as. No dizer da 
autora “as escolas enquanto locais de eleição de projetos e programas neste domínio terão que 
possuir profissionais com formação adequada que, na sua ação, contemplem espaços de reflexão 
partilhada e de questionamento sobre sexualidade”.   

Entretanto, as pesquisas tem evidenciado que a formação inicial não se proporciona o alicerce 
teórico necessário neste tema, pois é visto como assunto de cunho privado o qual não deve ser 
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abrangido de forma aberta no âmbito escolar e universitário (Leão, 2012). A falta de subsídios 
teóricos para o trabalho com este tema torna-se um problema para os/as futuros/as profissionais da 
educação, uma vez que esses assuntos aparecem com frequência nas salas de aula (Figueiró, 2006). 
Aliás, muitas das dificuldades relacionadas com a inserção da sexualidade nas escolas têm sua 
origem na formação inicial de professores/as (Leão, 2009; Leão & Ribeiro, 2013; Rossi, Freitas, 
Chagas, 2012).  

Conforme problematiza Benites (2006), se a graduação deixa lacunas na formação docente, as 
consequências irão se refletir na prática pedagógica junto aos alunos e alunas, pois imperará o 
despreparo no trato da sexualidade e o emprego do conhecimento de senso comum, por conseguinte, 
os/as docentes estarão educando indivíduos com as mesmas dificuldades que eles/as. 

Koerich (2007) denuncia que a ausência da abordagem deste tema pode ser nefasta para a 
formação de professores/as, porque se o curso que se propõe formar estes profissionais não sabe ou 
opta por não abordar este assunto, indaga-se como o/a futuro/a profissional saberá agir perante 
situações emergenciais do cotidiano escolar em que ele se faz presente.  

Os cursos de graduação não dão a devida importância aos temas relacionados à sexualidade, 
demonstrando resistências a este assunto, como se fosse algo supérfluo de ser contemplado na 
grade curricular (Leão, 2012; Leão & Ribeiro, 2013). Como aponta Benites (2006), fazendo uma 
análise geral durante toda a trajetória da educação sexual no Brasil a abrangência da sexualidade 
ocorreu de maneira informal e isoladamente nas Instituições de Ensino Superior em escassos cursos. 
Este discurso serve para reforçar a compreensão da sexualidade como assunto secundário o qual 
não precisa ser abrangido no contexto educacional.  

Refletindo sobre este cenário, Leão, Bedin e Ribeiro (2010) sinalizam que os cursos de formação 
inicial carecem de rever suas grades curriculares e inserir disciplinas relacionadas à sexualidade, 
para preparar o/as docentes para atuar com este tema. Nesta mesma linha de pensamento, Silva 
(2004) pondera que a formação inicial é uma etapa prioritária, sendo preciso garantir que os/as 
futuros/as profissionais sairão dos seus cursos aptos a atuarem com a educação sexual, de maneira 
que não seja preciso iniciar este processo na formação continuada, que deveria ser um lócus para um 
aprimoramento da prática docente em relação ao seu trabalho, bem como, do trabalho desenvolvido 
relativo à temática sexual. 

Todavia, devido a grande defasagem na inclusão das temáticas ligadas à educação sexual nos 
currículos oficiais da maioria das instituições de formação inicial de professores/as, apela-se, então, 
para a formação continuada, sendo que muitos/as professores/as que não tiveram acesso a estas 
discussões durante a graduação podem conhecer e aprofundar o tema através desta outra etapa 
formativa (Rossi, Freitas & Chagas, 2012).  

A formação continuada diz respeito às ações, como cursos, estudos, reflexões, entre outros, 
voltados a aperfeiçoar a prática profissional docente (Figueiró, 2006). Os cursos de formação 
continuada podem habilitar o/as educadore/as a saberem como abordar os distintos temas de 
sexualidade com seus/suas aluno/as, considerando ser um assunto indispensável à formação e à 
informação do/as mesmo/as (Leão, Bedin & Ribeiro, 2010).  

Contudo, geralmente tanto os/as professores/as quanto os/as gestores/as escolares têm 
dificuldades em falar sobre esse tema, justamente, devido à falta de formação, impossibilitando a 
implementação do trabalho de educação sexual. Por esta razão, Leão (2012) assinala que é preciso 



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

163	  
	  

que esta formação continuada envolva todos/as os/as profissionais da educação, entre estes os/as 
gestores/as escolares, de maneira que tenham uma formação peculiar neste assunto, que instigue a 
sensibilidade à necessidade da abrangência e implementação deste trabalho na escola.  

Ressalta-se que a necessidade de abarcar os/as gestores/as na formação continuada em 
educação sexual advém do fato de que estes/as profissionais atuam como mediadores/as nas 
escolas, tendo diferentes e importantes atribuições, entre estas, estão envolvidos na construção de 
projetos, na administração, na constituição do currículo escolar, na implementação das discussões 
dos temas-transversais, entre estes, da educação sexual (Barros, Ribeiro & Quadrado, 2011). As 
citadas pesquisadoras alegam ainda que estes/as profissionais podem propiciar que discussões 
relacionadas a esse tema estejam presentes nas escolas, possibilitando espaços de interlocuções. 

Enfim, o/a professor/a, apresenta uma função importante no cenário escolar, pois atua diretamente 
com os/as alunos/as, o que salienta a necessidade de que seja devidamente preparado/a para 
efetivar o trabalho de educação sexual (Leão, Bedin & Ribeiro, 2010). Com efeito, tanto o/a 
professor/a que atua no contexto de sala de aula, como o/a gestor/a, responsável pela gestão da 
escola, necessitam ter este preparo, para, entre outros, saber como realizar a implementação deste 
trabalho, haja vista a importância do mesmo para os/as alunos/as. Como enfatizam Silva (2004) e 
Koerich (2007) há a importância da sensibilização do/a gestor/a, bem como, do/a professor/a para 
que o trabalho de educação sexual possa ser efetivamente contemplado nas escolas. 

Diante da diversidade de temas relativos à formação de professore/as, o presente estudo buscou 
conhecer a formação e informação do/as gestores/as e professores/as em sexualidade, a fim de 
averiguar se havia uma demanda formativa por um curso abarcando estas temáticas.  

Participaram deste estudo, de cunho quali-quantitativo gestores/as (diretores/as e vice-
diretores/as) e professores/as de um município do interior do estado de São Paulo, Brasil, mais 
precisamente 40 profissionais, que foram convidados a participar de um estudo respondendo a um 
questionário semifechado contendo 20 questões. Cabe reiterar que o intuito deste instrumento era 
conhecer as concepções dos/as participantes, isto é, investigar a sua formação e informação em 
sexualidade, sendo que será apresentado aqui apenas alguns dos dados obtidos no mesmo.  

A primeira pergunta inquiria se os/as participantes já haviam recebido algum tipo de informação 
sobre sexualidade durante a graduação.  

Gráfico 1- Informações de sexualidade 

	  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Os resultados apresentados no gráfico 1 revelam que a maioria dos/as participantes, 66,65% não 
recebeu nenhum tipo de informação a respeito de tal assunto na graduação. Estes resultados são 
similares ao obtido por Leão (2012) em seu estudo com professores/as universitários/as, no qual 
apontou que 60% não tiveram formação em sexualidade. Como a mencionada pesquisadora declara, 
este dado ilustra o que a literatura científica afirma, de que os/as professores/as não apresentam 
formação sobre este tema.  

Considerando que a sexualidade é um assunto que está presente na escola requer que seja 
abordado na formação discente, de modo a sensibilizá-lo/a à necessidade de sua abrangência, bem 
como, prepará-lo/a para tanto (Leão & Ribeiro, 2013). No entanto, os autores problematizam que 
poucos cursos contemplam este tema em sua grade curricular. Tem-se como resultado da não 
abrangência deste assunto, profissionais que não sabem agir quando este tema surge no cotidiano de 
sala de aula.  

Refletindo sobre este cenário, Leão (2012), discute que é preciso a inserção nas Instituições de 
Ensino Superior das temáticas da sexualidade, haja vista a necessidade de instrumentalizar os/as 
discentes visto que, inevitavelmente, se depararão com circunstâncias que terão de abordar este 
tema, sendo indispensável estarem aptos a saberem como o fazer de modo a não terem uma postura 
repressora, preconceituosa e conservadora. A despeito disso Silva (2004) afirma que sem uma 
formação eficaz os resultados esperados de práticas de abrangência da educação sexual será 
constituído por atitudes retrogradas, cerceadoras, repressoras, que são exercidas fundamentadas nos 
valores pessoais de cada professor/a. 

Em relação aos/às participantes que disseram que foram informados/as, os assuntos que 
referiram que foram tratados durante o curso de graduação estão apresentados no Gráfico 2. 

Gráfico 2- Assuntos que foram tratados na graduação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Percebe-se que não foi trabalhada a questão das brincadeiras e jogos sexuais, sexualidade e 
deficiências, conceitos em sexualidade, relações de gênero, diversidade sexual, enfim, inúmeros 
assuntos necessários à atuação docente.  

Quando foram solicitados a explicar o que compreendem por estes assuntos, visto que segundo 
os/as participantes tiveram contato na graduação, eles/as não souberam explicar, e muitos/as 
pontuaram que não lembrava mais, o que evidencia que tiveram um contato superficial com estes 
temas, não possibilitando o alargamento da informação dos mesmos.  

Considerando esta constatação, os/as participantes foram questionados se sentiram falta de 
informações de sexualidade na graduação, visto que a maioria disse que não tiveram esta formação. 
Os dados obtidos nesta questão estão expostos no gráfico 3.  

Gráfico 3- Falta de informações de sexualidade na graduação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Nota-se no Gráfico 3 que a maioria dos/as participantes, isto é, 68% relatou que sentiu falta de 

informações de sexualidade, somente 27% disseram que não. Nas justificativas dos/as participantes a 
falta destas informações foi sentida quando foram confrontados com as perguntas e curiosidades 
dos/as alunos/as concernentes a este assunto e não souberam como responder, bem como, quando 
brincadeiras de cunho sexual se manifestaram em sala de aula e eles/as ficaram sem jeito de lidar 
com estas situações.  

Em linhas gerais, em várias perguntas sobre a trajetória de formação destes/as profissionais 
contidas no questionário ficou evidente a falta de formação em sexualidade e seus assuntos 
correlatos, denunciando a demanda formativa nesta área. Pensando nisso, está sendo implementado 
um curso interventivo em sexualidade voltado a estes/as profissionais, visando instrumentalizá-los/as 
para o trabalho interventivo de educação sexual. É interessante mencionar que este curso de 
formação continuada foi acolhido pela secretaria municipal da citada cidade por perceber, sobretudo a 
partir dos resultados do questionário, a necessidade da abrangência deste tema.  

Nas primeiras reuniões deste curso buscou-se desmistificar algumas percepções dos/as 
participantes sobre sexualidade, por exemplo, de que sexo é sinônimo de sexualidade ou de gênero, 
bem como, que falar de sexualidade instiga o interesse sexual precoce. Em linhas gerais o objetivo 
era provocar a revisão crítica dos participantes ao que compreendem por sexualidade, pois como 
refere Leão (2012), para tratar a educação sexual é preciso que eles/as saibam como a sexualidade 
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foi sendo construída histórica e culturalmente na sociedade em distintas épocas e momentos, para 
saber como abordar este assunto de forma científica, despida de valores impregnados do senso 
comum. 

Os assuntos que nortearam este curso são decorrentes dos que demonstraram no questionário 
não ter informação, haja vista que a intenção do curso era atender esta demanda formativa do/as 
mesmos/as, visando instigar a reflexão sobre a necessidade do trabalho de educação sexual no 
contexto escolar.  De fato, o intento foi de oferecer um curso presencial com momentos a distância, 
empregando para isso a plataforma moodle, de modo a propiciar um embasamento teórico em 
sexualidade. 

Esta experiência formativa tem se mostrado efetiva, contando com a participação maciça dos/as 
gestores/as e professores/as e os resultados iniciais obtidos demonstram uma maior abertura para 
este trabalho nas escolas, sendo que vários/as dos/as participantes estão esboçando algumas 
iniciativas de tratar sexualidade nas escolas em que atuam. Sabe-se que é apenas o início, mas que 
tem apontado alguns caminhos e estratégias para envolver estes/as profissionais. 

Considerações finais 

A sexualidade deve ser um assunto tratado na formação de profissionais da educação, seja ela 
inicial ou continuada, de modo que possam perceber a necessidade de sua abrangência, assim 
como, instrumentalizados/as para saber como tratar este tema. Contudo, esta não é a realidade do 
cenário educacional brasileiro.  

No que diz respeito à formação inicial, conforme apontam os/as professores/as e gestores/as que 
participaram do presente estudo, a maioria deles/as não tiveram contato com este tema na graduação 
mostrando a necessidade que apresentam da formação continuada neste tema. 

Pensando nisso, foi elaborado e está sendo implementado um curso de formação em sexualidade 
voltado a estes/as profissionais buscando tratar diferentes assuntos de sexualidade, de maneira a 
instigar o repensar acerca da importância da educação sexual no entorno escolar. Os resultados 
obtidos até o presente momento mostram a mobilização dos/as mesmos/as à proposta de educação 
sexual ser implementada na escola em que atuam, apontando uma sensibilização à necessidade 
deste trabalho. 

Sabe-se que há muito a fazer pensando em contribuir na formação dos/as profissionais da 
educação em sexualidade, mas esta iniciativa ilustra que é preciso um olhar mais cuidadoso a 
formação inicial e continuada que está sendo oportunizada aos/as docentes.  
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo investigar como os discursos produzidos no campo das 
neurociências têm sido representados e utilizados nos programas da televisão brasileira. Para tanto, 
analisamos dois programas de TV brasileiros – Globo Repórter e Fantástico – discutindo de que 
forma estão sendo construídas e representadas as masculinidades e feminilidades. Trazemos esta 
problematização a partir do campo teórico dos Estudos Culturais e de Gênero, nas suas vertentes 
pós-estruturalistas. Por esse viés, entendemos o gênero como construção social, histórica e cultural, 
produzida sobre as características biológicas dos sujeitos. Para produção dos dados, os episódios de 
cada programa analisado foram coletados de seus sites, bem como cada episódio foi gravado em 
vídeo cassete, com posterior transcrição. Para análise, utilizamos como metodologia algumas 
ferramentas foucaultianas para análise do discurso. Na análise percebemos que os programas 
televisivos investigados ao veicularem e utilizarem os discursos das neurociências nos ensinam 
modos de ser homem e de ser mulher, a viver as masculinidades e feminilidades de acordo com um 
padrão hegemônico. Comportamentos, habilidades, as profissões a que cada gênero é 
“biologicamente capacitado” desempenhar, as configurações familiares, entre outras características 
atribuídas a homens e mulheres, parecem estar inscritas no cérebro dos sujeitos, órgão apontado 
como responsável pela origem das distinções entre os sexos, tomado como protagonista de uma 
história de produção de verdade, centrada no discurso científico, para ditar o que é da “natureza” de 
cada um/a. 

Palavras-chave: neurociência; gênero; artefatos culturais. 

Abstract 

This article aims to analyze how speeches produced in the field of neurosciences have been 
represented and used in Brazilian television programs. Therefore, we analyzed two of these programs 
- Globo Repórter and Fantástico - discussing how the masculinities and femininities have been 
constructed and represented. We bring this problematization from the theoretic field of Cultural and 
Gender Studies,  in its post-structuralist strands. In this context, we understand the gender as a social, 
historical and cultural construction, produced based on the biological characteristics of the subjects. 
For the data production, the episodes of each analyzed program were collected in their respective 
websites, as well as every episode was recorded on video tape, with a posterior transcription. For the 
analysis, we used as methodology some Foucauldian tools for the speech analysis. In this process, 
we noticed that the investigated television programs, while transmitting and using speeches from 
neurosciences, teach us ways of being a man and being a woman, live masculinities and femininities 
following an hegemonic standard. Behaviors, abilities, the professions that each gender is “biologically 
capacitated” to perform, the family configurations, among other characteristics attributed to men and 
women, seem to be entered in the brain of the subjects, organ pointed as responsible for the origin of 
the distinctions between genders, taken as a protagonist to a history of truth production, centered on 
the scientific discourse to dictate what is from the “nature” of each one. 

Keywords: neuroscience; gender; cultural artifacts. 
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Introdução 

O presente artigo tem como objetivo investigar como os discursos produzidos no campo das 
neurociências têm sido representados e utilizados nos programas da televisão brasileira. Para tanto, 
analisamos dois programas de TV brasileiros – Globo Repórter e Fantástico – discutindo de que 
forma estão sendo construídas e representadas as masculinidades e feminilidades nestes programas.  

Para tanto,  no primeiro momento, apresentamos o referencial teórico no qual este estudo está 
fundamentado, traçando algumas considerações sobre os entendimentos de pedagogias culturais, 
gênero, verdade e discurso, bem como o que estamos entendendo como comunicação. No segundo 
momento, apontamos alguns aspectos teóricos, sociais e culturais os quais justificam a realização 
desta pesquisa com tais programas de televisão brasileiros. No terceiro momento, apresentamos os 
programas de TV analisados traçando um breve histórico sobre cada um, bem como apontamos e 
discutimos algumas de suas estratégias para veiculação e utilização dos discursos científicos. No 
quarto momento, apresentamos as estratégias metodológicas empregadas neste estudo, dissertando 
sobre o que se constitui como análise do discurso, de que maneira os dados foram coletados e quais 
categorias de análise emergiram. No quinto momento, analisamos os enunciados que destacamos de 
cada categoria de análise. E para finalizar, são apontadas algumas considerações sobre a pesquisa. 

Pedagogias culturais, discurso, verdade e gênero: sobre a teoria 

Instaurar e prescrever verdades sobre os corpos femininos e masculinos é uma prática observada 
desde o final do século XVIII, quando se assistia a uma intensificação das investigações sobre a 
diferença entre homens e mulheres, especialmente pelo campo da Medicina (Rohden, 2001). Nas 
últimas décadas, observamos que saberes produzidos pela Ciência – sobre saúde, funcionamento do 
organismo, cérebro, entre outros – são disseminados em diferentes espaços, destacando-se os meios 
de comunicação (Gomes, 2003). Sons, imagens, falas, entretenimento, curiosidades etc., são apenas 
algumas das estratégias que tornam a mídia televisiva este espaço de comunicação e informação, e 
também um dos mais potentes espaços que estão funcionando como (re)produtores de saberes e 
conhecimentos, formas de pensar e agir (Sabat, 2001).  

Revistas, programas de TV, propagandas, entre outros tantos meios midiáticos, têm funcionado 
como pedagogias culturais que ensinam modos de ser e de estar na sociedade. Trazemos esta 
problematização a partir do campo teórico dos Estudos Culturais nas suas vertentes pós-
estruturalistas. Os  Estudos  Culturais  estão  preocupados  com  questões  que  se  situam  na  
conexão entre cultura, significação, identidade e poder. A cultura está relacionada “com a produção e 
o intercâmbio de  significados – o  ‘dar e  receber de  significados’ – entre os membros de uma 
sociedade ou grupo”  (Hall, 1997, p. 02, [grifo do autor]). Conforme Silva (2004), a  cultura  é  um  
campo  de  produção  de  significados  no  qual  os  diferentes  grupos sociais,  situados  em  
posições  diferenciais  de  poder,  lutam  pela  imposição  de  seus significados à sociedade mais 
ampla, ou seja, “a cultura é um campo onde se define não apenas a  forma que o mundo deve  ter, 
mas  também a  forma como as pessoas e os grupos devem ser” (p. 133-134).     

Hall (1997) argumenta que a cultura envolve todas as práticas que não se encontram 
simplesmente inscritas em nossa genética, mas que “nos transmitem valores, que precisam ser 
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interpretados  significativamente  pelos  outros,  ou  que  dependem  do  significado  para  seu efetivo 
funcionamento” (p. 03). Assim, entendemos a representação como modo  de  produção  de  
significados  através  da  linguagem  –  sons,  palavras  escritas ou faladas, imagens eletrônicas ou 
impressas, notas musicais, objetos, gestos, entre outros – que representam para outras pessoas 
nossos conceitos, idéias, valores, pensamentos e sentimentos; que organizam e regulam as práticas 
sociais; que influenciam nossas condutas, modos de ser e estar  na  sociedade,  ou  seja,  quem  
somos  e  a  que  grupo  pertencemos;  que  demarcam  e sustentam a nossa identidade. Vamos 
aprendendo, desde muito cedo, a ocupar e reconhecer os lugares sociais, através de um complexo de 
forças e de processos que incluem instâncias como os meios de comunicação de massa, os 
brinquedos, a literatura, o cinema, a música, e que produzem, por exemplo, diferentes e conflitantes 
formas de conceber e de viver as masculinidades e feminilidades.  

Na perspectiva dos Estudos Culturais, as pedagogias são processos sociais que ensinam e se 
estendem a todas essas instâncias implicadas na produção e no intercâmbio de significados (Ribeiro, 
2002). Este conceito amplia a noção do educativo para além dos espaços e processos tidos como 
formais para a aprendizagem. Conforme destaca Soares e Meyer (2003), o conceito de pedagogia 
cultural nos remete a reconhecer e problematizar a relevância educacional e cultural das imagens, 
das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, das relações que se estabelecem entre  

educação	  e	  cultura	  da	  mídia	  nos	  processos	  de	  organização	  das	  relações	  sociais	  e	  na	  
produção	  das	  identidades.	  Remete,	  também,	  para	  um	  importante	  deslocamento	  no	  
qual	  o	  currículo	  se	  desvincula	  e	  se	  projeta	  para	  além	  da	  escola,	  o	  que	  impõe	  uma	  
reconceptualização	  das	  próprias	  noções	  de	  escola,	  de	  currículo,	  de	  conhecimento	  
escolar	  (p.	  139).	  

De acordo com Fischer (1997), a mídia não apenas veicula discursos, mas os constrói e produz 
significados e sujeitos, particularmente a televisão, sendo um meio de comunicação social que 
“cotidianamente participa da constituição de sujeitos e subjetividades” na medida em que (re)produz 
“imagens, significações e saberes que de alguma forma se dirigem à educação de pessoas, 
ensinando-lhe modos de ser e estar na cultura em que vivem” (Fischer, 2002, p. 153). 

Cabe ressaltar que nesta investigação estamos entendendo os discursos na perspectiva 
foucaultiana. Neste sentido, conforme destaca Foucault, 

[...]	  analisando	  os	  próprios	  discursos,	  vemos	  se	  desfazerem	  os	  laços	  aparentemente	  tão	  
fortes	  entre	  as	  palavras	  e	  as	  coisas,	  e	  destacar-‐se	  um	  conjunto	  de	  regras,	  próprias	  da	  
prática	  discursiva.	  [...]	  não	  mais	  tratar	  os	  discursos	  como	  conjunto	  de	  signos	  
(elementos	  significantes	  que	  remetem	  a	  conteúdos	  ou	  a	  representações),	  mas	  como	  
práticas	  que	  formam	  sistematicamente	  os	  objetos	  de	  que	  falam	  (2005,	  p.	  54).	  

Os discursos são um conjunto de enunciados que se apoiam em formações discursivas e que são 
definidos em um determinado quadro de condições de existência. Neste sentido, os discursos não 
descrevem simplesmente objetos e, sim, produzem os objetos sobre os quais falam. O importante 
não é defrontarmos o discurso e o objeto ao qual se refere, mas, sim, examinarmos quais são seus 
efeitos de verdade, ou seja, determinar como eles são tomados como verdades. Para Foucault 
(2006), cada sociedade tem seu “regime de verdade”, ou seja, os tipos de discurso que admite e faz 
funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que distinguem os enunciados 
verdadeiros dos falsos, as diferentes técnicas e os procedimentos valorizados para se obter a 
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verdade e o estatuto dos que têm como função ditar o que funciona como verdade. Na sociedade 
ocidental, a “verdade” encontra-se centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o 
(re)produzem, sendo de diferentes formas difundida e consumida, bem como “é produzida e 
transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou 
econômicos (universidade, exército, escritura, meios de comunicação)” (p. 13). 

Neste sentido, ao analisarmos os programas de TV, Globo Repórter e Fantástico, pretendemos 
problematizar como os mesmos, ao utilizar e veicular os discursos das neurociências como 
“verdades” sobre os sexos, estão ensinando, reforçando, (re)produzindo e (re)significando 
determinadas formas de definir e viver as masculinidades e as feminilidades, o que é ser homem e o 
que é ser mulher. 

Este trabalho fundamenta-se em posicionamentos que utilizam o conceito de gênero como uma 
construção sócio-histórica produzida sobre as características biológicas (Louro, 2000). Por esse viés, 
gênero refere-se a um conceito elaborado inicialmente por feministas anglo-saxônicas, a partir do 
início da década de 70, que “queriam enfatizar o caráter fundamentalmente social das distinções 
baseadas no sexo” (Scott, 1995, p. 72). A expressão tinha como proposta uma rejeição do 
determinismo biológico presente no uso de termos como sexo ou diferença sexual. Com isso, as 
feministas buscaram demonstrar que a feminilidade e a masculinidade não são constituídas 
exclusivamente pelas características biológicas, mas sim por tudo o que se diz ou se representa a 
respeito destas características (Louro, 2004). Para Meyer (2003), este conceito acentua o fato de que 
como nascemos e vivemos em tempos, lugares e circunstâncias específicos, existem muitas e 
conflitantes formas de definir e viver as feminilidades e as masculinidades. Segundo Ribeiro e Soares 
(2007), isso não significa negar a biologia dos corpos, mas também considerar as construções 
culturais historicamente produzidas a partir de características de natureza biológica desses corpos, 
neste caso em relação às características dos sexos.  

Ancoradas nestes entendimentos e pressupostos teóricos, percebemos o corpus de análise deste 
texto como um conjunto de enunciados – das diferentes áreas do conhecimento, como: Biologia, 
Medicina, Neurociência, Psicologia – relacionados e conectados a diversas práticas culturais, e 
também a olhá-los como práticas que constituem sujeitos, corpos, gênero e sexualidades, modos de 
ser e de se relacionar no e com o mundo. Os enunciados discutidos neste artigo não são vistos como 
“realidades”, as quais deveriam ser desveladas, com sentidos escondidos que seriam revelados por 
uma teoria definidora, que decifrasse o que se queria dizer com isso ou com aquilo. Mas, sim, vê-los e 
percebê-los na sua materialidade, das coisas enunciadas em um determinado contexto temporal e 
espacial. Cabe, também, salientar que, ao realizar esta investigação, não tivemos a pretensão de 
negar a existência de diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas de discutir e problematizar 
as chamadas interpretações biológicas, como “invenções”, como construções históricas, portanto, 
humanas e contingentes, que são produzidas a partir de fatos próprios, já imersos em teorias e com 
valores já carregados de teoria. Buscamos compreender que os conhecimentos científicos produzidos 
sobre as diferenças entre mulheres e homens são culturalmente construídos, que não são neutros e 
que se encontram imersos no contexto cultural e histórico, bem como pensar como são diferentes as 
maneiras de se interpretar um dado biológico. Esses discursos não apenas falam sobre o cérebro de 
homens e mulheres, mas ao mesmo tempo produzem e instituem modos de ser homem e de ser 
mulher na sociedade. 

Outro aspecto que deve ser salientado é que não estamos entendendo a comunicação como um 
simples processo de fluxo de informação entre o emissor e receptor, mas sim como algo que vai além 
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da técnica, que enfatiza certos valores e investimentos emocionais, e que ultrapassa a troca de 
signos ou de informações no sentido utilitário do termo. A interação existente entre o consumidor e a 
mídia nos permite perceber que o primeiro não pode ser entendido como sujeito que tem papel 
passivo diante dos meios de comunicação e informação. O sujeito tem a possibilidade de ter uma 
postura de interação com a mídia, ou seja, ele deixa de ser um simples consumidor de imagem, 
textos e sons para virar ator de sua própria vida cotidiana. Nessa vida cotidiana midiática o ser 
interage com a mídia (Gomes, 2010). Assim, os programas de TV trazem discursos e a partir desses 
que os espectadores são interpelados, atravessados ou não. Sendo os sujeitos constituídos por 
discursos, devemos investigar os produtos televisivos tendo como pressuposto de que nenhum 
sujeito é totalmente autônomo. Nesta direção, esta relação entre mídia e sujeito pode ser denominada 
como modo de endereçamento, ou seja, como uma forma de interpelação, uma maneira como se 
processa a convocação para que os sujeitos assumam determinadas posições e não outras 
(Ellsworth, 2001). Essa ação está relacionada no processo de constituição das identidades, numa 
relação que existe entre o espectador – com seus olhares, expectativas e experiências – e o próprio 
programa. A partir destas considerações, entendemos que os sujeitos neste processo sentem-se 
parte desta narrativa, estreitando a experiência entre eles e a televisão. 

Contextualização e justificativa da pesquisa 

Petersen e Bunton (2002), apontam que são poucas as análises sistemáticas das maneiras como 
a mídia possibilita a configuração de percepções e os entendimentos dos sujeitos no que diz respeito 
aos temas da Ciência. Neste sentido, a relevância da presente pesquisa em ter como objeto de 
análise programas da televisão brasileira os quais tinham como pauta a divulgação de estudos 
científicos acerca das questões de gênero. 

No Brasil a mídia é considerada como uma das principais fontes de informações da maioria das 
pessoas, conforme estudo divulgado em 2010, o qual aponta que mais de 40% da população 
brasileira passa mais de três horas por dia assistindo televisão. Deste percentual, 44,8% de mulheres 
afirmaram ficar mais de três horas diárias na frente da TV e 40,9% dos homens fizeram tal afirmação 
(Fonte: Ministério da Saúde/Brasil). 

A programação das emissoras televisivas brasileiras de canal aberto é majoritariamente nacional, 
sendo constituída, geralmente, por conteúdos de entretenimento (ficção, esportes e humor), seguidos 
pela informação (telejornalismo). Caracterizam-se como canais abertos aquelas emissoras cuja sua 
recepção é gratuita e têm a autorização pelo Governo Federal brasileiro para operar. Justificamos a 
escolha de programas que promovem a divulgação científica exibidos em canais abertos, pois apenas 
5% dos brasileiros assistem a TV a cabo (Fontes: Instituto de Estudos e Pesquisas em 
Comunicação/Comitê Gestor da Internet no Brasil/Intervozes), ou seja, assistem a uma programação 
de canais nacionais e internacionais mais ampla quanto a questões relacionadas à temática da 
Ciência, como, por exemplo,  Animal Planet, BBC World, Discovery Science, National Geographic, 
entre outros. 

A sociedade brasileira supervaloriza as imagens e cabe discutir como vão sendo construídas as 
representações sobre o masculino e o feminino em um produto de televisão. Com isso, torna-se 
relevante pesquisar como as questões de gênero são transformadas em símbolos pelos veículos de 
comunicação de massa. De acordo com Mira (2003), embora no ocidente tenham tentativas de 
diminuir distâncias que separam o “mundo masculino” do “mundo feminino”, ainda percebemos que é 
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grande a sua oposição no universo da cultura de massas, principalmente na televisão brasileira em 
que são mostradas nos diferentes programas apresentados representações de gênero tradicionais e 
conservadoras.  

Dentre os programas de TV brasileiros buscamos delimitar quais produções são direcionados para 
a divulgação dos conhecimentos científicos e na criação de representações do gênero masculino e 
feminino à população brasileira. Para tanto, escolhemos os programas Globo Repórter e Fantástico, 
da Rede Globo de televisão, pois ambos têm uma ampla audiência – em média 30 pontos no Ibope, 
por ter mais de 30 anos de existência, além de serem produzidos pela maior emissora brasileira e 
apresentarem formatos televisivos muito específicos, que parecem criar representações e significados 
sobre os discursos científicos e, mais especificamente, o que é ser homem e mulher. Ibope é a sigla 
do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o qual realiza pesquisas em vários ramos no 
Brasil e em mais 11 países da América Latina. Em cada cidade onde é realizada a medição de 
audiência de TV, o Ibope sorteia um conjunto de domicílios que representa a população. Com a 
autorização dos/as moradores/as, é instalado um aparelho em cada televisor da casa (peoplemeter), 
que identifica e registra automaticamente qual canal está sendo assistido. O IBOPE mede a audiência 
de até quatro televisores de cada domicílio. Participam da amostra pessoas de ambos os sexos, com 
mais de quatro anos de idade, que residem em áreas urbanas e fazem parte das classes A, B, C, D 
ou E, de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil. 

A partir dessas considerações, a escolha dos dois programas televisivos analisados neste artigo, 
Globo Repórter e Fantástico, justifica-se pelo fato de que um canal de TV como a Rede Globo, no 
qual são exibidos e que se caracteriza por sua audiência e grande abrangência populacional, nacional 
e internacional. Para alcançar brasileiros/as que moram em outros países, que não o Brasil, foi 
lançada em 1999 a TV Globo Internacional, um canal Premium à la carte, transmitido 24 horas via 
satélite, cabo e IPTV com qualidade digital, totalmente em português. Seu público-alvo é de 
aproximadamente 5,5 milhões de pessoas, incluindo brasileiros, portugueses, entre outras. 
Atualmente, a TV Globo Internacional está disponível em 115 países, com aproximadamente 550.000 
assinantes premium nos cinco continentes: África, Américas, Ásia, Europa e Oceania. Oferece uma 
programação diária de entretenimento. São mais de quatro mil horas/ano de programas como 
telenovelas, minisséries, festivais de música, programas infantis, carnaval, programas humorísticos, 
filmes brasileiros, documentários, noticiários e esporte, podendo ser considerado uma das instâncias 
produtoras e veiculadoras de determinadas formas de viver e definir as masculinidades e 
feminilidades.  

Dessa forma, entendemos que tais programas fornecem modelos daquilo que significa ser homem 
ou mulher no Brasil. Através de suas representações possibilita aos sujeitos construir o seu senso de 
gênero, de classe, de etnia e raça, de nacionalidade e de sexualidade. 

Ainda justificamos a utilização de programas televisivos brasileiros como corpus de análise deste 
artigo pelo fato destes constituírem-se como uma pedagogia cultural que nos ensina modos de viver e 
perceber o mundo, bem como uma relevante ferramenta didático-pedagógica no ensino de Ciências e 
Biologia. O uso de diferentes artefatos – por exemplo, a mídia televisiva  – possibilitam à/ao 
professora/professor problematizar as diferentes representações e significados atribuídos ao corpo 
que circulam em nossa sociedade. Na formação inicial de licenciandos/as de Ciências e Biologia 
esses artefatos culturais também têm sido objeto de discussão possibilitando ampliar o entendimento 
de que vários são os espaços formais e não formais que possuem uma pedagogia, sendo assim, tal 
como a educação, as demais instâncias culturais são pedagógicas, ou seja, não são apenas artefatos 
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de informação ou entretenimento, mas formas de conhecimento que interpelam os sujeitos. Tal 
entendimento também pode ser percebido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os quais 
apresentam um conjunto de proposições que visam responder à necessidade de referenciais a partir 
dos quais o sistema educacional do Brasil se organize, a fim de garantir que sejam respeitadas as 
diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que atravessam uma sociedade 
múltipla, de que a educação possa atuar no processo de construção da cidadania, tendo como meta o 
ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os/as cidadãos/ãs. Uma destas proposições 
mencionadas é a de que os/as alunos/as não contem exclusivamente com o contexto escolar para a 
construção de conhecimento sobre conteúdos considerados escolares, sendo, assim a mídia 
considerada como uma das instâncias educativas que incidem sobre o processo de construção de 
significado desses conteúdos. Por isso, ressalta-se o quanto é importante que a escola as considere, 
as discuta e as integre ao trabalho docente. 

Cabe também salientar que no Brasil, devido às evidentes desigualdades existentes entre os 
sexos, no ano de 2003, foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres a qual desenvolve ações 
conjuntas com todos os Ministérios e Secretarias Especiais do governo brasileiro, tendo como desafio 
a incorporação das especificidades das mulheres nas políticas públicas e o estabelecimento das 
condições necessárias para a sua plena cidadania.  Trazemos como exemplo de uma de suas ações, 
a implementação do programa “Pró-equidade de gênero: oportunidades iguais, respeito as 
diferenças”, o qual objetiva promover a igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e 
mulheres nas organizações públicas e privadas e instituições por meio do desenvolvimento de novas 
concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional. Além disso, destacamos que no site 
dessa Secretaria (http://www.sepm.gov.br/), existe um link intitulado “Observatório Brasil da Igualdade 
de Gênero”, o qual apresenta como um de seus eixos o “Comunicação e Mídia”. Conforme anunciado 
no site, este eixo visa reiterar o compromisso da Secretaria de Políticas para as Mulheres com uma 
demanda dos movimentos e organizações feministas de maior atenção aos veículos de comunicação 
e  instrumentos de mídia em circulação no Brasil, no que se refere à disseminação, nestes canais, de 
estereótipos culturalmente associados à imagem das mulheres na sociedade. O Observatório vem 
entendendo que comunicação e mídia são espaços prioritários para um monitoramento comprometido 
com demandas políticas pela melhoria da qualidade e do conteúdo antidiscriminatório das 
informações, mensagens e imagens veiculadas. 

Diante de tais considerações, torna-se relevante estudos sobre a mídia televisiva, pois essa é uma 
destas instâncias culturais que se constitui como um importante espaço produtor e veiculador de 
discursos que contribuem de forma decisiva para naturalizar e normalizar alguns padrões socialmente 
construídos. Entendidos como textos culturais, os programas televisivos, analisados neste artigo, são 
tomados como discursos que não apenas descrevem ou falam sobre o cérebro de homens e 
mulheres, utilizando-se dos enunciados produzidos pelo campo das neurociências, ao fazer isso, os 
mesmos instituem “verdades” e modos de viver e definir as masculinidades e as feminilidades. 

Apresentação e caracterização dos programas 

Para este estudo, analisamos dois programas televisivos: Globo Repórter, exibido em maio de 
2007 e Fantástico, mais especificamente a série “Sexo oposto” exibida no período de março a maio 
de 2008. Ambos os programas tratam de temas relacionados aos estudos das neurociências quanto 
às questões das diferenças cerebrais entre os sexos. 
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Esses programas analisados, por deter grande credibilidade e respeito das/dos telespectadoras/es 
brasileiros/as (Rubbo, 2007), atuam como propagadores de “verdades sobre  os gêneros” – sendo 
estas construídas pela linguagem biológica, marcadas pela autoridade da ciência (Louro, 2000). 
Neste sentido, a mídia televisiva analisada não apenas apresenta estudos e discursos da Ciência, 
mas, ao falar deles, atua também como “produtora de saberes e formas especializadas de comunicar 
e produzir sujeitos, assumindo nesse sentido uma função nitidamente pedagógica” (Fischer, 1997, p. 
61). É na construção da linguagem das peças audiovisuais que vão sendo delineadas as diferentes 
estratégias comunicativas de formar e também informar. 

Nesse sentido, passo a descrever mais especificamente cada programa analisado neste estudo. 

Globo Repórter: O Globo Repórter é um programa sobre comportamento, aventura, ciência e 
atualidades. Estreou na televisão brasileira em abril de 1973, desde então, tornou-se um dos 
programas jornalísticos mais assistidos, com cerca de 30 milhões de telespectadores/as toda 
semana. Foi criado para suprir uma carência do público de se aprofundar no conhecimento de 
assuntos polêmicos ou de interesse geral. A idéia inicial era a de criar um programa baseado no 
norte-americano 60 minutes da CBS News, um jornal baseado em entrevistas. Começou 
apresentando mais de uma matéria por semana, mas hoje prefere aprofundar-se em um único tema. 
O Globo Repórter conta com uma equipe própria de repórteres, que gravam as matérias, vai ao ar 
semanalmente, nas sextas-feiras às 21h45min, cada programa tem duração de 45 minutos. 
Salientamos que a cada semana uma temática diferente é abordada. Além disso, no site do Globo 
Repórter ficam disponíveis todas as edições do programa, informações sobre a equipe de 
profissionais que as produzem, bem como um espaço para que as/os telespectadoras/es escrevam 
suas dúvidas, sugestões ou comentários sobre os temas abordados a cada semana.  

A edição analisada neste trabalho intitulava-se “Um homem e uma mulher” e era dividido em cinco 
blocos: “Qual é o sexo frágil, afinal?”; “Aprendendo com a natureza”; “Meninos e meninas”; “Dúvida na 
hora de calcular”; “Dilema para ciência”. Para tratar da temática foram entrevistadas/os várias/os 
profissionais de diferentes áreas. Dentre essas/esses, seis mulheres – pedagoga, neurocientista, 
fonoaudióloga, médica neurologista, professora de medicina e biologia do sono, e bióloga – e três 
homens – neurocientista, primatologista e médico geneticista. Todas/os atuam como 
pesquisadoras/pesquisadores em universidades brasileiras ou em institutos de pesquisa do país.  No 
programa era colocada uma pequena biografia de cada entrevistada/o e ressaltava-se o quão 
renomada/o ela/ele era naquele campo de estudo. No site do programa 

(www.globo.com/globoreporter) era colocado: 

Essas	  são	  algumas	  perguntas	  que	  nos	  levaram	  a	  percorrer	  laboratórios	  científicos	  e	  
matas,	  consultórios	  médicos	  e	  escolas,	  zoológicos,	  ruas,	  hospitais	  de	  diversas	  partes	  do	  
Brasil.	  Conversamos	  tanto	  com	  especialistas	  na	  voz	  humana	  quanto	  no	  
comportamento	  de	  macacos.	  Ouvimos	  a	  opinião	  de	  endocrinologistas,	  
neuropsiquiatras,	  matemáticos,	  estatísticos.	  As	  produtoras	  [...]	  saíram	  à	  cata	  dos	  
melhores	  especialistas	  em	  cada	  campo	  da	  atividade	  humana	  –	  ou	  quase	  –	  no	  Brasil.	  
Eles	  e	  elas	  é	  que	  nos	  dariam	  as	  chaves	  para	  entender	  o	  tema	  que	  ocupa	  a	  mente	  de	  
homens	  e	  mulheres	  desde	  o	  início	  dos	  tempos:	  sexo.	  O	  que	  nos	  atrai,	  o	  que	  nos	  afasta,	  
aquilo	  que	  nos	  aproxima	  –	  ou	  nos	  separa.	  
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Cabe destacar que ao longo do texto, quando referenciarmos o que foi dito nos programas, ou que 
estava no site de cada um, utilizaremos o itálico para destacá-los. Além disto, a escrita dos 
fragmentos é feita de maneira literal, conforme colocado em cada programa. 

Em uma primeira análise, podemos evidenciar uma das estratégias utilizadas pela mídia, ou seja, 
ela evoca a palavra de autoridades científicas para apontar como se constituem e como devemos 
viver a masculinidade e a feminilidade. Ela solicita o aval de especialistas para a legitimação das 
“verdades” narradas (Fischer, 1996, 2002).  

Podemos perceber, também, o papel que a mídia possui de articular e mediar discursos de 
diferentes campos do saber – Medicina, Biologia, Neurociência, Pedagogia, Primatologia – para 
construir, (re)produzir e transmitir as informações que deseja, neste caso, as explicações e 
comprovações para diferenças comportamentais, físicas e cognitivas entre homens e mulheres. 
Devido a sua forma de comunicar a televisão, enquanto espaço de mediação de discursos, ordena a 
configuração destes, interferindo no seu interior e nos sentidos que podem construir. O produto 
televisivo forma um conjunto de elementos verbais e não-verbais que interagem para a produção de 
sentido (Linhares & Morais, 2002, p. 08). 

Isto nos possibilita pensar o quanto o discurso pedagogizante da mídia não é neutro, 
desinteressado e que apresenta certa intencionalidade. Conforme Andrade (2004), os discursos 
veiculados através da mídia  

são	  endereçados	  e	  interessados	  e	  buscam	  atingir	  o	  público	  a	  que	  se	  destinam	  através	  
de	  incessantes	  estratégias	  de	  convencimento,	  que	  levam	  as	  pessoas	  a	  se	  identificarem	  
(ou	  não),	  a	  se	  sentirem	  nomeadas,	  visibilizadas	  e	  valorizadas	  nestes	  discursos	  
midiáticos	  (p.	  110).	  

Cabe também destacarmos a forma como se estrutura o programa Globo Repórter. Seu formato é 
de “uma grande reportagem”, em que o jornalista tem o papel de construtor da notícia. A atividade 
jornalística, neste artefato, tem como tarefa a divulgação científica, podendo ser designada como 
jornalismo científico (Cunha, 2008). De acordo com Bueno, “na condição de mediador dos fatos, o 
jornalista influencia e é influenciado pelo que está relatando, realiza uma recodificação do que está 
sendo dito, ou seja, faz a transposição de uma linguagem especializada para uma linguagem não 
especializada” (apud Cunha, 2008). Numa fase de seu trabalho, pesquisa, consulta, interpreta e 
(re)constrói informações e, noutra, ao transmitir tais informações, pode se assemelhar ao contador de 
histórias (Linhares & Morais, 2002), imprimindo ali seus próprios significados, valores, interpretações, 
intenções, entre outros.   

Fantástico: Fantástico – "O Show da Vida" (conforme anunciado no programa), é um programa da 
televisão brasileira exibido há 30 anos, semanalmente, pela Rede Globo, tendo duração de duas 
horas. Estreou em agosto de 1973 e tornou-se um dos programas dominicais mais assistidos. O 
programa tem formato de revista eletrônica, ou seja, é composto por  vários quadros que tratam dos 
principais acontecimentos nacionais e internacionais – ocorridos naquela semana – e por algumas 
séries – que têm duração de aproximadamente dez minutos dentro do programa e que ficam em 
média dois a três meses no ar – as quais abordam temas relacionados a Medicina, Saúde, Ciência, 
Direito, entre outros – sendo este o formato da série Sexo Oposto analisada neste artigo. No site do 
Fantástico, ficam disponibilizadas as reportagens e séries exibidas, também apresenta espaço para 
que as/os telespectadoras/es possam escrever dúvidas ou comentários, bem como blogs de alguns 
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quadros do programa, em que as/os acessantes postam seus comentários e discutem com outras 
pessoas o tema que foi abordado. Contudo, ressaltamos que a série Sexo Oposto não apresenta o 
espaço do blog no site do Fantástico. 

A série Sexo Oposto tinha como objetivo apresentar “as últimas novidades da ciência e muita 
coisa engraçada para saber sobre as diferenças que envolvem homem e mulher”, conforme 
anunciado no programa Fantástico (www.globo.com/fantastico). A série foi dividida em seis episódios, 
que tratavam a cada semana de uma temática diferente, com duração de, aproximadamente, dez 
minutos cada – “A pré-história”; “As diferenças entre os cérebros”; “Amor e sexo”; “Fases”; “As 
diferenças entre meninos e meninas”; e “Pai x Mãe” – e tinha como apresentadores uma atriz e um 
ator que mostravam as explicações científicas a respeito das diferenças cerebrais entre homens e 
mulheres através de dramatizações de situações do cotidiano e de fatos da história. Ao contrário do 
Globo Repórter, na série não era referenciado que profissional havia realizado os estudos 
apresentados, apenas se salientava que tais estudos eram comprovações científicas do que era dito 
a respeito de mulheres e homens. Além disso, diferentemente do Globo Repórter, na série, os 
discursos científicos eram apresentados de maneira “descontraída” e divertida, com o intuito de 
proporcionar entretenimento para o sujeito que estava assistindo, conforme o seguinte trecho que 
destacamos do programa: “[...] mostram com muito humor as diferenças entre o homem e a mulher”. 
De acordo com Sabat, a mídia, através de seus mecanismos educativos, ao veicular esses discursos, 
não apenas informa, mas tem como função educar sujeitos 

para	  viverem	  de	  acordo	  com	  as	  regras	  estabelecidas	  socialmente,	  e,	  porque,	  na	  sua	  
maioria,	  estão	  inseridos	  na	  área	  cultural,	  esses	  mecanismos	  são	  revestidos	  de	  
características	  “inocentes”,	  como	  prazer	  e	  diversão,	  que	  também	  educam	  e	  produzem	  
conhecimento.	  Esses	  mecanismos	  contêm	  pedagogias	  culturais,	  formas	  de	  ensinar	  
através	  das	  quais	  trabalham	  significados	  sociais	  (2000,	  p.	  245).	  

Os dois programas de TV, utilizando-se de diferentes estratégias pedagógicas – palavra de 
especialistas, dramatizações, imagens – buscam promover a divulgação científica, neste caso, as 
“novidades” das Ciências a respeito dos sexos masculino e feminino. Estes programas utilizam-se do 
discurso da Ciência para veicular e produzir modos de ser menina e menino, jovem, homem e mulher, 
procurando produzir um efeito de credibilidade e de “verdade”. 

Apontamentos sobre a metodologia da pesquisa  

Os episódios analisados da série Sexo Oposto e do Globo Repórter foram coletados dos sites 
destes programas – Fantástico: www.globo.com/fantastico e Globo Repórter: 
www.globo.com/globoreporter - bem como com a gravação de cada episódio em vídeo cassete, com 
posterior transcrição. Destaco que foram analisados todos os blocos e episódios de cada um dos 
programas. 

Para análise e discussão dos dados vamo-nos utilizar de algumas ferramentas foucaultianas para 
fazer a análise do discurso. Ao falar sobre essa metodologia Foucault destaca que são muitas as 
incertezas as quais gostaria de substituir pela análise do discurso, ele próprio em suas “condições de 
formação, na série de suas modificações e no jogo de suas dependências e de suas correlações”. 
Assim, o discurso aparece em uma relação descritível com o conjunto de outras práticas: 
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Lidaríamos	  com	  uma	  história	  das	  práticas	  discursivas	  nas	  relações	  específicas	  que	  as	  
articulam	  com	  as	  outras	  práticas.	  (...)	  E	  é	  no	  espaço	  dessa	  história	  geral	  que	  poderia	  
circunscrever-‐se	  como	  disciplina	  a	  análise	  histórica	  das	  práticas	  discursivas	  (Foucault,	  
2010,	  p.15).	  

 
Nesta direção, a análise do discurso nos possibilita investigar os discursos como um conjunto 

regular de fatos linguísticos em determinado nível e polêmicos e estratégicos em outro. Investigamos 
os discursos como conjuntos de acontecimentos discursivos e nessa análise, temos como princípios 
reguladores: o acontecimento, a série, a regularidade e a condição de possibilidade. Assim, nas 
análises culturais consideramos como os discursos constroem, “de forma sistemática, versões do 
mundo social e natural e para o modo como ele posiciona os indivíduos nas relações de poder” 
(Fischer, 2002, p. 86). 

A partir dessas ferramentas foucaultianas, buscamos conhecer a rede de discursos presentes nos 
artefatos culturais investigados e para tal análise elencamos aqueles enunciados que mais se 
relacionavam com os objetivos deste artigo, ou seja, os discursos produzidos pelo campo das 
neurociências representados e utilizados nestes programas, os quais produziam determinadas 
representações de masculinidades e feminilidades. Nesse sentido, organizamos tais enunciados em 
quatro categorias de análise, as quais irão compor a seção “Analisando os programas”.  

A. Discurso das diferenças de comportamento, aptidão, habilidades e padrões cognitivos 
entre os sexos - Nesta categoria, para análise foram destacados os fragmentos de ambos os 
programas que apontavam, através da descrição da anatomia e fisiologia cerebral, alguns 
comportamentos, posicionamentos sociais, padrões cognitivos, habilidades e condutas relacionadas 
aos sexos.  

B. Sexo feminino e a produção do conhecimento - Nesta categoria, para análise foram 
destacados alguns fragmentos que veiculavam e utilizavam os discursos neurocientíficos 
relacionados às profissões e posicionamentos sociais permitidos para cada gênero, de acordo com 
suas características cerebrais, principalmente relacionados à questão da produção do conhecimento 
científico.  

C. Discursos sobre as representações do feminino - Os fragmentos destacados para análise 
nesta categoria dizem respeito às características e diferenças biológicas e cerebrais veiculadas para 
explicar os atributos sociais determinados a cada sexo nas organizações familiares, políticas e 
econômicas.  

D. Discursos da constituição familiar - Reúne fragmentos que mostram alguns discursos 
produzidos pelo campo das neurociências utilizados pela mídia televisiva para justificar 
biologicamente como se constituiu a família monogâmica e assim como foram sendo definidas as 
atribuições  de cada gênero nesta instância, ou seja, pai provedor e mãe cuidadora. 

Análise e discussão dos programas 

Para discussão da veiculação dos discursos das neurociências nos programas televisivos 
analisados, nesta seção estaremos trazendo as problematizações a partir das quatro categorias de 
análise organizadas. 
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A. Discurso das diferenças de comportamento, aptidão, habilidades e padrões 
cognitivos entre os sexos.  

Ao analisarmos a rede de discursos científicos veiculados nesses dois programas televisivos, 
podemos perceber o uso dos mesmos para apontar, explicar ou mesmo naturalizar alguns 
comportamentos, posicionamentos sociais, padrões cognitivos, habilidades e condutas relacionadas 
aos sexos, conforme os fragmentos destacados abaixo. 

O	  modelo	  de	  corpo	  do	  cérebro	  é	  feminino,	  se	  não	  acontecesse	  nada	  de	  errado	  todo	  
mundo	  ia	  ser	  mulher	  [...]	  na	  oitava	  semana	  o	  tempo	  fecha	  e	  pinta	  uma	  chuva	  de	  
hormônios,	  a	  tal	  da	  testosterona,	  ou	  seja,	  a	  Ciência	  prova	  que	  Eva	  veio	  primeiro	  que	  
Adão	  (Fantástico,	  2008).	  

O	  efeito	  mais	  forte	  que	  se	  conhece	  é	  o	  da	  testosterona,	  que	  é	  o	  hormônio	  que	  os	  bebês	  
masculinos	  produzem	  em	  grande	  quantidade	  no	  começo	  da	  vida,	  já	  durante	  a	  
gestação.	  A	  testosterona	  atrasa	  ligeiramente	  o	  desenvolvimento	  do	  lado	  esquerdo	  do	  
cérebro,	  que	  é	  o	  que	  está	  associado	  à	  fala.	  É	  uma	  explicação	  bastante	  razoável	  para	  o	  
fato	  de	  as	  meninas	  começarem	  a	  falar	  mais	  cedo	  (Globo	  Repórter,	  2007).	  

Através destes discursos os programas televisivos analisados neste artigo vêm distinguindo 
homens e mulheres em virtude das diferenças na anatomia e fisiologia do cérebro de cada um. Estas 
diferenças explicariam e apontariam os atributos estabelecidos para cada gênero em nossa 
sociedade. 

Uma	  evolução	  que	  levou	  milhões	  de	  anos,	  que	  trouxe	  a	  alteração	  do	  esqueleto,	  do	  
estômago	  e	  dos	  movimentos,	  do	  cérebro	  nos	  tornou	  diferentes	  de	  nossos	  ancestrais,	  
mas	  não	  apagou	  as	  semelhanças.	  As	  muitas	  semelhanças.	  Macho	  dominador.	  Fêmea	  
delicada	  (Globo	  Repórter,	  2007).	  

O	  cérebro	  de	  uma	  adolescente	  está	  reorganizando	  todos	  os	  sistemas	  neurais,	  mudando	  
tudo.	  A	  partir	  de	  agora	  ela	  sente,	  age	  e	  pensa	  de	  maneira	  diferente.	  Na	  puberdade	  
toda	  a	  razão	  de	  ser	  biológica	  de	  uma	  adolescente	  é	  tornar-‐se	  sexualmente	  atraente.	  
Para	  um	  garoto	  adolescente	  o	  que	  importa	  é	  ser	  respeitado	  e	  ocupar	  posições	  cada	  vez	  
mais	  altas	  na	  hierarquia	  masculina	  (Fantástico,	  2008)	  .	  

Ao utilizar o discurso da Ciência para veicular as diferenças entre os sexos – habilidades, 
comportamentos (macho dominador, fêmea delicada, mulheres falam mais, os meninos têm mais 
capacidade espacial, a razão de ser biológica [...] é tornar-se sexualmente atraente) – estes 
programas acabam por naturalizar tais características, como se estas fossem inscritas no cérebro, 
biologicamente determinadas, inatas e naturais dos sujeitos femininos e masculinos. Embora estas 
marcas estejam inscritas nos corpos, entendemos que não se nasce homem ou mulher, mas sim nos 
tornamos homens e mulheres ou somos educados/as para sermos assim em um processo sócio, 
histórico e cultural (Gomes, 2003). Colling (2004) destaca que não há “verdade” na diferença entre os 
gêneros, mas sim um esforço interminável para dar-lhe sentido, interpretá-la e cultivá-la; portanto, 
“jamais conseguiremos captar essências, porque estas não passam de categorias discursivas” (p. 
29).  
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Ao entendermos o gênero como social e historicamente constituído, não podemos mais formar a 
base da crença de uma unidade “essencial”. Não há, de acordo com Haraway (2000), a situação “ser” 
mulher ou “ser” homem, trata-se de uma categoria altamente complexa, construída por meio de 
discursos científicos sexuais e de outras práticas sociais questionáveis. Neste sentido, segundo 
Santos (2004), a partir das contribuições dos Estudos Culturais, aquilo que tomávamos como “natural” 
passou a ser visto e entendido como construções. Dona Haraway (1991), analisa a Biologia como um 
discurso, com uma história contingente, o que não significa que seus relatos sejam matéria de opinião 
ou meramente histórias. Por esse viés, estudar os discursos produzidos por esse campo do 
conhecimento seria ouvir as histórias que teriam sido apenas interpretadas pelos biólogos e que esse 
campo do saber possui uma história, que está longe de ser natural, por isso é construída no tempo 
apresentando suas marcas, valores e compreensões. 

O	  natural	  da	  História	  Natural/da	  Biologia	  é	  uma	  narrativa,	  entretecida	  por	  outras	  
histórias,	  que	  dá	  sentido	  e	  coerência	  ao	  mundo.	  Falar	  da	  Biologia	  como	  narrativa	  passa	  
por	  entender	  que	  as	  suas	  histórias	  produzem	  seres,	  materiais	  muito	  específicos	  e	  que	  a	  
forma	  como	  se	  fala	  deles	  não	  só	  os	  descreve,	  mas	  os	  produz	  (Santos,	  2004,	  p.	  254).	  

Entendê-la de tal forma implica, portanto, questionar as relações de poder que a constituem e que 
lhe dão um caráter “natural” e de “verdade”. Assim, um canal de TV como a Rede Globo – que se 
caracteriza por sua audiência e grande abrangência populacional – ao veicular discursos dos 
diferentes campos do conhecimento – neste caso, das Neurociências, da Biologia – pode ser 
considerada uma das diversas instâncias de controle da produção e veiculação da “verdade” em 
nossa sociedade. Os programas Globo Repórter e Fantástico por deterem grande credibilidade e 
respeito das/dos telespectadoras/es (Rubbo, 2007), atuam como propagadores de “verdades” – 
sendo estas construídas pela linguagem biológica, marcadas pela legitimidade (Louro, 2000) – sobre  
os sexos. Neste sentido, a mídia televisiva analisada neste artigo não apenas apresenta os estudos 
das neurociências, mas, ao falar deles, atua também como formas especializadas de comunicar e 
informar, assumindo seu papel educativo (Fischer, 1997). 

Conhecer seu próprio corpo, suas partes mais “secretas”, implicaria a homens e mulheres 
conhecer uma “verdade” sobre si mesmos e mesmas. A mídia como veiculadora dos mais diversos 
discursos sobre o corpo, intitula-se “esclarecedora”, com intenção de trazer ao/a 
leitor(a)/espectador(a)/consumidor(a) informações verdadeiras e fidedignas (Gomes, 2003, p. 273). 
Nelkin (apud Ripoll, 2008) destaca que esse formato de reportagens –  que os programas analisados 
apresentam – tornam-se, cada vez mais, importantes fontes de informação científica e que muitas 
pessoas recorrem à mídia para aprender e entender seu corpo, com sua vida. A mídia, fazendo parte 
da cultura, produz modelos de vida, modos de ser, de viver, de ver o mundo, produzindo, reforçando e 
veiculando uma gama de ensinamentos às pessoas. Esses ensinamentos colocam em ação 
estratégias pedagógicas de interpelação dos sujeitos. Essas estratégias [...] atuam diretamente sobre 
os corpos dos sujeitos, educando-os, moldando-os, governando-os (Andrade, 2004, p. 109). 

Aprendemos de muitas formas e em diferentes espaços acerca do nosso corpo e das práticas que 
nos ensinam modos de viver e entender o gênero feminino e o gênero masculino, “práticas essas que 
não podem ser vistas como naturais, mas sim como decorrentes de um processo no qual a cultura 
tem um papel decisivo” (Dulac, 2007, p. 89). No caso dos programas analisados, podemos perceber 
que os mesmos só poderiam permanecer tanto tempo no ar se tivessem credibilidade do público. 
Conforme Ribeiro e Rodhen (2009), não é simples apontar todos os fatores que explicam a 
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credibilidade de um telejornal, pois estão atrelados a questões subjetivas e culturais. Contudo, 
poderíamos dizer que para se manter e ampliar seu público estes programas televisivos procuram 
divulgar informações consideradas confiáveis e corretas por pessoas e comunidades que têm 
posicionamentos e expectativas diversos. O objetivo é atingir um público diversificado e extenso que, 
em se tratando de um programa brasileiro de canal aberto veiculado no horário noturno, é formado 
por telespectadores/as com características distintas de classe social, formação escolar, regionalismo, 
idade, sexo, etnia, etc. 

B. Gênero feminino e a produção do conhecimento 

Na série Sexo Oposto, de entre as diversas estratégias utilizadas para abordagem das temáticas 
propostas em cada episódio, a dramatização de situações do cotidiano de homens e mulheres, 
articulando-as com os conhecimentos científicos, foi uma das que mais se destacaram e que nos 
propomos a analisar nesta categoria.  

Uma dessas dramatizações que destacamos na série foi a apresentada no episódio “As diferenças 
entre os cérebros”, em que era discutido o fato de que os homens, por terem um cérebro mais 
compartimentado, concentram-se muito mais em uma determinada tarefa do que as mulheres. Para 
tanto, foi encenado um piquenique do físico Isaac Newton e sua esposa. O apresentador do programa 
comenta: “Um grande cientista como Sr. Isaac Newton faz suas descobertas concentrando-se 
totalmente, desligando-se do mundo que o cerca.” Em seguida, é apresentada uma dramatização de 
Newton fazendo seus cálculos, enquanto isso a mulher ao seu lado fala incessantemente, realizando 
comentários maldosos de outras pessoas, de outras mulheres. Em certo momento da cena, uma 
maçã cai na cabeça de Newton. Ele fica pensando e pergunta a sua esposa: “Você falou alguma 
coisa sobre gravidade?” e a mulher responde que não: “Será que você nunca presta atenção no que 
eu digo?”.  Com isso, sua esposa começa a recolher os objetos do piquenique e sai do lugar 
reclamando de que ele nunca presta atenção e escuta o que ela diz, mandando Newton largar 
aqueles papéis (com os cálculos e fórmulas) e que a ajude com a cesta. Finalizando a cena, o 
apresentador diz: “Foi assim que Sr. Isaac Newton deixou de inventar a Lei da Gravidade”.  

Se, por um lado, o “conteúdo” desta dramatização nos interpela, por outro, possibilita-nos perceber 
o quanto as diferenças cerebrais existentes entre homens e mulheres (homens com cérebro mais 
compartimentado concentram-se mais, mulheres por terem a região da fala mais desenvolvida, falam 
muito) são veiculados como argumentos que justificam que ser inteligente e concentrado e que falar 
demais e reclamar muito são características inatas do gênero masculino e do gênero feminino, 
respectivamente. O que visamos ao analisar essa dramatização é (re)pensarmos sobre tais 
representações e problematizarmos o quanto estas são construídas de acordo com determinados 
contextos sociais, culturais e históricos, implicadas em sistemas de significações e relações de poder. 
Colling (2004) comenta que Rousseau, filósofo do século XIX, foi um dos teóricos responsáveis pela 
delimitação dos lugares que deveriam ser ocupados por homens e mulheres na sociedade daquela 
época, e que já qualificava a palavra em nome do sexo, desmerecendo a palavra feminina: 

As	  mulheres	  têm	  a	  língua	  flexível;	  elas	  falam	  mais	  cedo,	  mais	  facilmente	  e	  mais	  
agradavelmente	  que	  os	  homens.	  O	  homem	  diz	  o	  que	  sabe,	  a	  mulher	  diz	  o	  que	  o	  agrada;	  
um	  para	  falar	  tem	  a	  necessidade	  de	  conhecimento,	  o	  outro	  do	  gosto;	  um	  deve	  ter	  como	  
objeto	  principal	  as	  coisas	  úteis,	  a	  outra	  agradáveis.	  (Rousseau	  apud	  Colling,	  2004,	  p.	  
15-‐16).	  
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As relações entre os sexos surgem de forma hierarquizada em diferentes lugares e instâncias, 
como a mídia, assentadas por diversos discursos. Entender estes discursos, que atribuem ao gênero 
seus posicionamentos sociais como construções sócio-históricas, implica em reconhecermos que o 
conhecimento científico é historicamente produzido e está relacionado a algumas representações de 
homem e mulher em uma dada época e local (Gomes, 2003). Neste sentido, podemos considerar que 
a produção do conhecimento da Ciência é generificada, ou seja, constituída e atravessada pelas 
representações de gênero de cada época e, ao mesmo tempo, produz, expressa ou (re)significa as 
referidas representações (Louro, 2004; Scott, 1995). Gomes aponta que 

a	  sujeição	  feminina	  é	  justificada	  por	  argumentos	  pretensamente	  científicos	  que	  
definiram	  a	  “natureza	  feminina”,	  demonstraram	  a	  inferioridade	  intelectual	  da	  mulher	  e	  
fundamentaram	  a	  noção	  da	  inelutabilidade	  de	  seu	  destino	  biológico	  (2003,	  p.	  278).	  

O interesse em se definir o posicionamento social dos sexos de acordo com suas características 
biológicas decorre desde séculos anteriores. Rohden (2001), em seu livro Uma ciência da diferença: 
sexo e gênero na medicina da mulher, comenta sobre um trabalho realizado pela pesquisadora Londa 
Schiebinger que, ao estudar a descoberta das especificidades do esqueleto feminino, demonstra que 
na sociedade europeia do século XVIII – com o intuito de redefinir a posição da mulher – surgiram as 
primeiras representações do mesmo, o que, segundo ela, prova que os interesses da ciência não são 
arbitrários, mas incidem sobre partes do corpo politicamente significantes. Este seria o caso, na 
mesma época, da afirmação de que as mulheres têm um crânio menor, consequentemente menos 
capacidade intelectual e, portanto, menores condições de participar dos domínios do governo, 
comércio e ciência. 

No contexto dessa discussão, também destacamos neste estudo um trecho exibido na edição 
analisada do Globo Repórter, problematizando a questão da inserção das mulheres no campo das 
Ciências. Para tanto, o repórter conta a história de duas brasileiras doutoras em matemática – as 
primeiras mulheres no país a entrar na Academia Brasileira de Ciências (ABC). Uma delas conta que, 
quando jovem, estudava em um “colégio de padres” (expressão utilizada no programa para referir-se 
à escola onde a pesquisadora estudava) e que a freira estranhou seu interesse tão forte pelos 
estudos desta área. A pesquisadora comenta: "A freira dizia que eu não devia fazer isso porque eu 
não teria o que conversar com meu marido”.  

No decorrer da reportagem, o programa questiona os resultados de uma pesquisa que “comprova” 
a hipótese de que as mulheres teriam mais problemas com matemática do que os homens. Um 
pesquisador comenta: "É verdade. Mas, por outro lado, os meninos têm mais problemas de 
reprovação e mais problemas na parte de leitura. Matemática foi o tema em que as meninas foram 
piores do que os meninos”. Após a observação do entrevistado, uma daquelas pesquisadoras faz a 
seguinte colocação: "Exceções existem para todas as regras. Na verdade, eu acho que sempre fui 
muito dedicada, não tenho nada de excepcional. Acho que é só dedicação e estudo em bons 
colégios".  

Esse programa televisivo ao veicular e utilizar esses discursos acaba por instituir quais profissões 
e posicionamentos sociais são permitidos para cada gênero. Podemos observar o quanto estes 
discursos nos interpelam através da fala da pesquisadora: “[...] eu acho que sempre fui muito 
dedicada, não tenho nada de excepcional. Acho que é só dedicação [...]”. Estas representações já se 
tornaram tão naturalizadas que não mais questionamos o quanto a constituição do que é dito como 
masculino ou feminino é uma construção de um determinado momento histórico e que tem lugar a 
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partir da forma como as características biológicas são representadas, considerando o que se pensa e 
o que se diz sobre elas (Louro, 2004). Colling (2004) problematiza que estes padrões, 
incansavelmente repetidos em diversos discursos, inscreveram-se no pensamento de homens e 
mulheres. Assim, as mulheres, muitas vezes, desmerecem-se, atribuindo-se pouca importância, 
assumindo o discurso de que o lugar do poder, do conhecimento é reservado ao homem, mesmo 
considerando que "Exceções existem para todas as regras.”.  

O estudo de Janet Hyde e Janet Mertz (2009) contribui para pensarmos o quanto os estudos e 
formulações produzidas no campo da Ciência, neste caso das Neurociências, se constituem como 
uma produção cultural, permeada de valores e representações de determinada época e sociedade.  
Em seu artigo as pesquisadoras destacam que foi evidenciado que o potencial biológico feminino para 
a Matemática é igual ao dos homens, contudo essas acabam tendo menos incentivo para se 
empenhar nesta área de conhecimento. De acordo com as pesquisadoras,  

“clearly,	  numerous	  women	  are	  willing	  and	  able	  to	  learn	  the	  mathematics	  needed	  for	  	  
advanced	  degrees	  in	  these	  areas	  when	  provided	  with	  an	  appropriately	  nurturing	  
sociocultural	  environment	  along	  with	  educational	  and	  career	  opportunities”	  (Hyde	  e	  
Mertz,	  2009,	  p.	  8805).	  

Neste sentido, ao invés de uma diferença biológica inerente ao sexo, a questão parece ser 
sociocultural: 

Of	  course,	  gender	  inequity	  is	  complex	  and	  multifaceted.	  It	  can	  encompass	  dynamics	  in	  
school	  classrooms	  leading	  teachers	  to	  provide	  more	  attention	  to	  boys;	  guidance	  
counselors,	  biased	  by	  stereotypes,	  advising	  females	  against	  taking	  engineering	  courses;	  
mathematically	  gifted	  girls	  not	  being	  identified	  and	  nurtured;	  scarcity	  of	  women	  role	  
models	  in	  math-‐intensive	  careers	  leading	  girls	  to	  believe	  they	  do	  not	  belong	  in	  them;	  
unconscious	  bias	  against	  females	  in	  hiring	  decisions;	  and	  hostile	  work	  environments	  
leading	  qualified	  women	  to	  drop	  out	  in	  favor	  of	  friendlier	  climes.	  The	  data	  reviewed	  
here	  did	  not	  determine	  which	  of	  these	  and	  other	  gender-‐related	  factors	  are	  most	  
influential;	  all	  likely	  contribute	  to	  some	  degree	  (Hyde	  e	  Mertz,	  2009,	  p.	  8806).	  

Esses discursos científicos ancoram-se na anatomia e fisiologia do corpo, do cérebro, para 
designar os lugares e destinos sociais do gênero. Segundo Louro (2007, p. 70), “as mulheres 
estariam destinadas ao mundo doméstico, à sensibilidade e às emoções”, já os homens “ao mundo 
público, para as grande decisões, para a razão e para o controle”. Neste sentido, é importante 
pensarmos que não são propriamente as características biológicas dos indivíduos que definem seus 
lugares na sociedade, mas, fatores sócio-culturais, étnicos, da família, da escola, entre outros, que 
atuam na constituição dos sujeitos, nas diferenças da escolha da carreira profissional de homens e 
mulheres, nas crenças pessoais e na aprendizagem do que é permitido ou não para cada gênero.  
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C. Discursos sobre as representações do feminino 

Um dos discursos de grande destaque na edição do programa Globo Repórter é o da mulher 
sensível, frágil, cuidadosa, conforme fragmentos abaixo destacados: 

[...]	  o	  cérebro	  emocional	  da	  mulher	  parece	  ser	  mais	  bem	  equipado.	  Isso	  parece	  fazer	  
com	  que	  ela	  tenha	  maior	  capacidade	  de	  perceber	  emocionalmente	  o	  sofrimento	  de	  
alguém	  –	  ou	  a	  alegria	  e	  o	  prazer,	  por	  que	  não?	  –	  através	  das	  expressões	  faciais,	  só	  
observando	  o	  rosto	  da	  pessoa,	  e	  também	  através	  do	  tom	  de	  voz.	  (Globo	  Repórter,	  
2007).	  

Acredita-‐se	  que	  é	  mais	  fácil	  o	  homem	  ir	  à	  guerra	  porque,	  como	  ele	  tem	  o	  cérebro	  mais	  
sistemático,	  classifica	  mais	  facilmente	  quem	  é	  o	  amigo	  e	  quem	  é	  o	  inimigo.	  A	  mulher,	  
por	  ter	  um	  cérebro	  mais	  intuitivo,	  mais	  emocional,	  e	  por	  ter	  um	  cérebro	  mais	  empático,	  
tem	  mais	  dificuldade	  nessa	  classificação	  (Globo	  Repórter,	  2007).	  

Em detrimento do argumento clássico de que as diferenças biológicas explicam os atributos 
sociais determinados a cada gênero, Sabat (2000) argumenta, que ao revermos a história ocidental, 
podemos observar, nas organizações familiares, políticas e econômicas, as marcas das diferenças 
entre mulher e homem, sempre exercendo funções definidas e delimitadas. De acordo com esta 
autora, o lugar social da mulher foi sempre definido em oposição ao lugar social dos homens. Assim, 
“força, autoridade, virilidade, foram estabelecidas como símbolos culturais dominantes” para o homem 
“em oposição à fragilidade, à fraqueza, à sensibilidade, características consideradas femininas” (p. 
246). Discursos como estes – homens são guerreiros, fortes e mulheres são sensíveis, responsáveis 
pelo cuidado das outras pessoas – nos interpelam e nos produzem como sujeitos de gênero. 

A	  constituição	  de	  cada	  pessoa	  deve	  ser	  pensada	  como	  um	  processo	  que	  se	  desenvolve	  
ao	  longo	  de	  toda	  vida	  em	  diferentes	  espaços	  e	  tempos.	  Desta	  forma,	  o	  conceito	  de	  
gênero	  trouxe-‐nos	  a	  possibilidade	  de	  colocar	  em	  discussão	  relações	  de	  poder	  que	  se	  
estabelecem	  entre	  homens	  e	  mulheres,	  posicionando-‐os	  como	  desiguais	  em	  suas	  
possíveis	  e	  múltiplas	  diferenças	  (Felipe,	  2004,	  p.	  33).	  

Os programas televisivos analisados produzem, dessa forma, modos de ser homem e de ser 
mulher e problematizar tais representações nos possibilita perceber e visibilizar algumas das 
estratégias utilizadas pela mídia para interpelação, regulação e governo sobre o gênero, as quais 
colaboram para produção de determinadas identidades nos sujeitos (Andrade, 2004).   

D. Discursos da constituição familiar  

Os programas analisados neste artigo trazem, como uma de suas pautas de discussão, a questão 
da família e sua constituição. Primeiramente, analisaremos como esta é problematizada na série do 
Fantástico e depois no Globo Repórter, pois os dois programas se diferenciam na forma como 
abordam o tema. 

Na série Sexo Oposto, em um de seus episódios, o discurso da família é abordado e vinculado ao 
discurso da paternidade/maternidade. A explicação da formação da família é dada pelo fato de que 
como os homens, na pré-história, eram responsáveis por prover o alimento através da caça, coube às 
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mulheres o cuidado e a educação dos filhos, e, segundo o programa, “isso deu origem à família, o 
que originou a civilização”: 

Desde	  os	  primatas,	  por	  exemplo,	  quem	  alimenta,	  cria,	  faz	  tudo	  é	  a	  mãe.	  Pai	  nem	  existe.	  
Os	  machos	  servem	  apenas	  para	  reproduzir.	  A	  fêmea	  escolhe	  o	  mais	  forte,	  o	  mais	  apto	  
para	  reprodução	  e	  se	  acasalam	  (Fantástico,	  2008).	  

Logo após esta fala, os atores encenam uma situação de um homem e uma mulher em uma 
danceteria. A mulher aparece nessa cena analisando os homens à sua volta e sua análise detém-se 
sobre a situação financeira de cada um, conforme esse exemplo: “Professor de universidade federal... 
Salário ridículo”; “Jovem empresário, morou na França...”. Já o homem, ao observar as mulheres, faz 
sempre os comentários relacionados a aparência física da mulher: “Gostosa... Gostosinha... 
Gostosona!... Não é gostosa”. Ao final, o apresentador diz que quando homens e mulheres se 
relacionam têm como interesse “acasalar”. 

Após mostrarem como acontece a escolha da/do parceira/o – a formação do casal – é levantada a 
questão: “Afinal de contas, de onde vem essa nossa mania de formar um casal?” Respondendo a 
pergunta, é dito que a monogamia tem fundamento biológico, pois diferentemente do filhote das 
outras espécies, o bebê humano precisa de anos para tornar-se auto-suficiente: 

O	  cérebro	  humano	  é	  bem	  maior	  que	  o	  cérebro	  de	  um	  macaco	  e	  seu	  pleno	  
desenvolvimento	  exige	  muitos	  e	  muitos	  anos	  durante	  os	  quais	  o	  bebê	  não	  pode	  ficar	  na	  
barriga	  da	  mãe.	  O	  resultado	  é	  uma	  espécie	  de	  parto	  pré-‐maturo	  onde	  o	  filhote	  do	  
homem	  ainda	  não	  está	  inteiramente	  formado.	  Seria	  impossível	  para	  uma	  mãe,	  sozinha,	  
criá-‐lo	  durante	  tanto	  tempo.	  Para	  isso,	  nasceu	  a	  família	  monogâmica	  em	  que	  o	  pai	  se	  
ocupa	  da	  comida	  e	  a	  mãe	  da	  educação.	  Os	  casais	  monogâmicos	  existem	  basicamente	  
para	  criar	  os	  filhos	  	  (Fantástico,	  2008).	  

A diferença existente entre o desenvolvimento do cérebro do bebê humano e do filhote de macaco 
justificaria “a tendência natural” de mulheres e homens para formação de “casais monogâmicos” que 
“existem basicamente para criar os filhos” e, nesta instância social, cada um tem seus atributos 
biologicamente definidos, ou seja, “o pai se ocupa da comida e a mãe da educação”.  

As pesquisadoras Barral e Delgado (apud Graña, 2006), em suas investigações a respeito da falsa 
neutralidade das comparações entre a espécie humana e certas espécies animais, problematizam o 
quanto estas comparações, tendenciosamente escolhidas, são utilizadas para dar fundamento 
empírico ao caráter evolutivo das diferenças entre homens e mulheres. A visão antropocêntrica 
presente neste discurso da mídia – o cérebro do homem maior que o cérebro do macaco – possibilita-
nos discutir o quanto os homens definem-se e constroem o outro – a mulher, as demais espécies, a 
natureza – a partir deles mesmos (Colling, 2004). De acordo com Barral e Delgado, as investigações 
científicas nos permitem o conhecimento dessa diversidade sobre homens e mulheres, porém para 
isso se faz necessário dar a essas investigações um outro enfoque, que as liberte da visão 
androcêntrica e antropocêntrica que se faz ainda presente, em sua maioria, e que viria a confirmar 
cientificamente os estereótipos sociais em relação ao gênero (apud Graña, 2006, p. 118). 

No Globo Repórter, é chamada uma família “como tantas outras famílias do Brasil” – conforme é 
anunciado no programa – formada por pai, mãe e dois filhos (um casal). O jornalista aponta que a 
menina e o menino têm apenas um ano de diferença na idade, mas que, no comportamento, 
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“meninos são de um planeta e meninas de outro”. É enfatizada, no programa, a fala dos pais, 
comentando sobre as diferenças entre os dois filhos. 

Eles são diferentes em quase tudo (Fala da mãe) . 

Ele	  é	  bem	  diferente	  dela.	  Acho	  que	  é	  uma	  característica	  do	  sexo	  masculino.	  Ele	  quer	  se	  
impor	  sobre	  todo	  mundo.	  A	  palavra	  e	  a	  opinião	  dele	  é	  que	  valem.	  É	  uma	  característica	  
muito	  de	  macho.	  E	  quando	  tem	  amiga	  dela	  aqui,	  ele	  quer	  mandar,	  como	  o	  galo	  no	  
terreiro	  (Fala	  do	  pai).	  

Através desses excertos, podemos problematizar não apenas o dito, mas também uma das 
estratégias utilizadas pela mídia para dar credibilidade ao discurso que está sendo veiculado. Ao 
chamar os pais – pessoas “normais” – para falar sobre as diferenças de comportamento entre seus 
filhos, esses programas produzem a sensação de que as/os telespectadoras/es participam do que 
está sendo projetado e que, através da observação de seu cotidiano, elas/eles podem ratificar o que é 
dito sobre cada gênero. As/os espectadoras/es se tornam de alguma forma sujeitos não só das 
“verdades” ditas, mas igualmente produtoras/es e legitimadoras/es dessas “verdades”. Entendo que 
os programas de televisão discutidos aqui são “parte integrante e fundamental de complexos 
processos de veiculação e de produção de significações, de sentidos, os quais por sua vez estão 
relacionados” a modos de ser menino ou menina, a modos de pensar cada gênero, “a modos de 
conhecer o mundo, de se relacionar com a vida” (Fischer, 2002, p.154). 

Os discursos veiculados em ambos os programas vêm concebendo que homens e mulheres estão 
natural e biologicamente designados para formar uma família, cujo objetivo é reproduzir-se, criar 
suas/seus filhas/os e que, nesta instância, os atributos destinados para cada gênero já estão pré-
estabelecidos: o pai é o provedor, quem trabalha, o chefe de família; a mãe é a responsável pelo 
cuidado da casa, do marido e das/os filhas/os; e as/os filhas/os devem comportar-se de maneira 
diferenciada conforme seu gênero. Para Hennigen (2008), ao longo da história e a partir de diferentes 
campos de saber/poder, “foi sendo construído e naturalizado este modelo de família, que parece 
receber o status de família normal em variados produtos midiáticos” (p. 01). A mídia televisiva 
analisada pode ser considerada como uma destas instâncias culturais que se constitui como um 
importante espaço produtor e veiculador de discursos que contribuem de forma decisiva para 
naturalizar e normalizar alguns padrões de família e de gênero.  

Ao se utilizar dos discursos produzidos pelas neurociências, como justificativas inquestionáveis 
para as diferenças entre os sexos, os programas de TV discutidos neste estudo não somente 
(re)produzem tais discursos, mas também produzem “verdades” sobre homens e mulheres, ensinam 
modos de viver a masculinidade e a feminilidade. 

Algumas considerações...  

(Re)afirmando as diferenças entre os sexos, os programas televisivos brasileiros analisados, 
fazem um investimento reiterando identidades e práticas hegemônicas enquanto subordinam, negam 
ou recusam outras identidades e práticas (Louro, 2007). Os discursos utilizados e veiculados nessas 
pedagogias, os quais são marcados pelo determinismo biológico, mostram de forma naturalizada as 
preferências, aptidões, habilidades e comportamentos de cada gênero, como se essas fossem 
características oriundas somente do corpo biológico e da natureza dos sujeitos. Neste sentido, foram 
sendo criadas outras estratégias explicativas, que reiteram muitas das teses do determinismo 
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biológico clássico. Atribuir às diferenças biológicas impressas nos corpos femininos e masculinos a 
explicação para as relações desiguais e a divisão sexual do trabalho produz desigualdades. Cabe, 
então, enfatizarmos que a constituição do que é dito masculino e do que é dito feminino ocorre em 
determinado momento histórico, tem lugar a partir da forma como as características sexuais são 
representadas, considerando o que se pensa e o que se fala sobre elas (Sabat, 2000).  

Tais programas investigados, ao veicularem e utilizarem os discursos das neurociências nos 
ensinam modos de viver as masculinidades e feminilidades de acordo com um padrão hegemônico, 
ou seja, comportamentos, habilidades, as profissões a que cada gênero é “biologicamente 
capacitado” a desempenhar, as configurações familiares, entre outras características atribuídas a 
homens e mulheres, parecem estar inscritas no cérebro dos sujeitos, órgão responsável pela origem 
das distinções entre os sexos, tomado como protagonista de uma história de produção de verdade, 
centrada no discurso científico, para ditar o que é da “natureza” de cada um/a. 

Para veicular esses discursos, esses programas de TV fazem uso de diversas estratégias para 
reforçar o que está sendo dito. Uma delas, para falar sobre o cérebro de homens e de mulheres, foi a 
de convocar as vozes autorizadas, isto é, pesquisadores/as dessa área, destacando-as como 
produtoras e legitimadoras do conhecimento. Além disso, utilizavam-se de discursos que provinham 
de locais específicos, isto é, universidades, institutos e centros de pesquisa renomados. Ao olhar 
essas pedagogias, pudemos perceber aquilo a que Michel Foucault (2006a) chamou de direito 
privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala.  Para esse autor, em toda a sociedade a produção dos 
discursos é controlada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos, como a 
interdição. Ou seja, sabemos que não temos o “direito de dizer tudo, que não se pode falar em 
qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (p. 09). Esse tipo 
de interdição mostra-nos que o discurso, longe de ser um elemento neutro, está ligado com o desejo 
e com o poder. 

Ao realizar esta investigação, buscamos problematizar como essas pedagogias, ao veicular os 
discursos produzidos pelo campo das neurociências, reconstroem tais discursos e acabam 
(re)produzindo representações e significados acerca das identidades de gênero. Não tivemos a 
pretensão de olhar esses discursos que estão sendo narrados para um mapeamento do que está 
sendo dito sobre o cérebro de homens e mulheres, mas sim para ressaltar como esses são 
produções culturais, enfatizando como as representações e significados do que é masculino e do que 
é feminino se constroem discursivamente, bem como pensar o quanto a mídia televisiva é um campo 
de constituição de identidades, de subjetividades e de configurações sociais. Ou seja, pensar nestas 
instâncias como espaços educativos.  

Neste sentido, os meios de comunicação de massa adquiriram o papel de destaque nas vidas 
cotidianas, bem como no condicionamento dos desejos, aspirações e percepções dos sujeitos 
(Giroux, 2003). Além disto, conforme destaca Ripoll (2008, p. 07), a cultura da mídia tornou-se uma 
das principais “instâncias produtoras, veiculadoras e reguladoras de significados, de valores e de 
gostos”, ao (re)produzir os discursos das neurociências, a respeito das diferenças cerebrais entre 
homens e mulheres, também estabelece normas que oferecem e legitimam determinados 
posicionamentos sociais do gênero, bem como “participa da construção de parte dos nossos 
entendimentos acerca de nós mesmos e do mundo a nossa volta”. 
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Resumo 

Nesse texto, temos como objetivo discutir sobre as condições de possibilidades que permitiram a 
emergência da prática do sexting.  O termo sexting surge nos Estados Unidos da América, através da 
combinação de duas palavras: sexo (sex) e mensagem (texting). Essa prática consiste no envio de 
mensagens e imagens de conotação sexual por meio das diversas tecnologias, para um determinado 
sujeito ou para uma multidão. Em nossos estudos, fugimos de explicações que discutem que o 
sexting na adolescência está atrelado a alguns fatores biológicos e psicológicos. Entendemos que a 
emergência desse fenômeno está vinculada a uma combinação de fatores e acontecimentos sociais, 
culturais, econômicos e políticos que vêm ocorrendo em nossa sociedade, tais como: o deslocamento 
da modernidade sólida para a modernidade líquida, a democratização das tecnologias digitais, a 
ênfase de uma sociedade baseada na imagem e no espetáculo, a transição da sociedade disciplinar 
para a de controle, a mercantilização das sexualidades e o afrouxamento das barreiras entre o âmbito 
público e privado, entre outros fatores. 

Palavras-chave: sexting; emergência; questões socioculturais. 

Abstract 

In this article, we aim to discuss the conditions of possibilities that allowed the emergence of the 
practice of sexting. The term sexting was created in the United States of America, through the 
combination of two words: sex and texting. This practice consists in sharing text messages and 
images with sexual connotation using different technologies with a specific subject or a multitude of 
people. In our studies, we stepped away from explanations that discuss that the sexting in 
adolescence is linked to biological and psychological factors.  We understand that the emergence of 
this phenomenon is associated to a combination of factors and social, cultural, economical and 
political happenings that have been occurring in our society, such as: the displacement from the solid 
to the liquid modernity, the democratization of digital technologies, the emphasis of a society based in 
the image and in the spectacle, the transition from a disciplinary to a controlling society, the 
mercantilization of sexualities and the loosening of barriers between the public and the private scope, 
among other factors.  

Keywords: sexting; emergence; sociocultural issues. 

  

Introdução 

Nesse texto temos como objetivo discutir sobre as condições de possibilidades que permitiram a 
emergência da prática do sexting.  O termo sexting surge nos Estados Unidos da América, através da 
combinação de duas palavras: sexo (sex) e mensagem (texting). Essa prática consiste no envio de 
mensagens e imagens de conteúdos sexuais, sensuais e eróticos1, por meio das diversas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Nesse estudo, utilizamos o termo erótico para designar desejos e fantasias que estão relacionadas às relações sexuais. 
“O erotismo marca uma separação entre a pura atividade sexual de reprodução e associar-se a outra dimensão, que é 
dimensão da fantasia que marca toda a atividade amorosa e sexual do ser humano” (Miranda, 2013). Já o termo sensual, como 
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tecnologias, tais como: smartphone, tablets, computadores, entre outros, e em sites de redes sociais  
(Facebook, Twitter etc.), para namorados, ficantes, paqueras, amigos ou para uma multidão de 
conhecidos e desconhecidos. 

Em nossos estudos, fugimos de explicações biológicas e psicológicas para a emergência dessa 
prática de exposição da sexualidade, mas, sim, entendemos que o aparecimento do sexting está 
vinculado a uma combinação de fatores e acontecimentos sociais, culturais, econômicos e políticos 
que vêm ocorrendo em nossa sociedade. Dentre estes, podemos destacar: o deslocamento da 
modernidade sólida para a modernidade líquida, a democratização das tecnologias digitais, a ênfase 
de uma sociedade baseada na imagem e no espetáculo, a transição da sociedade disciplinar para a 
de controle, a mercantilização das sexualidades e o afrouxamento das barreiras entre o âmbito 
público e privado, entre outros fatores.  

Nesse trabalho procuramos discutir alguns desses fatores, a fim de mostrar como essas questões 
socioculturais estão possibilitando a emergência desse fenômeno.  

Deslocamento da modernidade sólida para a modernidade líquida 

A prática do sexting está relacionada a alguns movimentos pelos quais nossa sociedade vem 
passando, dentre estes está o deslocamento da modernidade “sólida” para a modernidade “líquida”. 

Os termos “sólido” e “líquido” são utilizados por Bauman (2001) para descrever os deslocamentos 
que a modernidade vem sofrendo ao longo dos anos. Esse autor prefere não falar em pós-
modernidade, pois ele acredita que nossa sociedade continua sendo moderna, e que as mudanças 
que estão ocorrendo são ideais da modernidade. Tais mudanças estão relacionadas às questões 
sociais, culturais, econômicas, midiáticas, tecnológicas, entre outras. Para Saraiva e Veiga-Neto, 
essas mudanças em nossa sociedade dão-se de forma “rápida e profundamente num amplo conjunto 
de práticas sociais – e correlatas percepções e saberes. Tais práticas, tais percepções e tais saberes 
são da ordem da cultura, da economia, da política, da ética, da estética, da educação etc.” (2009, p. 
188). 

Bauman (2001) utiliza o termo “sólido” para descrever o início da modernidade, pois esse estado 
físico da matéria tem como característica um arranjo estrutural fixo, que não muda com facilidade sua 
forma. É com esses adjetivos que ele descreve os primeiros momentos da história moderna, isto é, 
um período marcado pela produtividade, normatividade, previsibilidade, padronização, rotina, 
estabilidade, regras, coerção, obrigações, inflexibilidade, etc..  

Ao longo da modernidade sólida, era exigido o cumprimento de regras e de normas de condutas. 
Para que isso fosse cumprido, havia instituições, instâncias e indivíduos específicos que eram 
responsáveis por vigiar e disciplinar os corpos e atitudes dos sujeitos, bem como punir os indivíduos 
que fugissem ou não seguissem as regras impostas.  

A modernidade sólida pode ser entendida como um tempo em que vigoravam as estruturas 
sociais, que ditavam e controlavam o modo de vida dos sujeitos. Era uma sociedade que estava 
marcada por regras e pela previsibilidade. Por isso, era um mundo administrável, em que os 
indivíduos tinham pouca ou nenhuma liberdade de escolha. As estruturas sociais administrativas da 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
uma maneira de despertar o desejo, através da atração, da conquista e das provocações. Quando o utilizamos o termo sexuais, focamo-
nos diretamente em fotos e vídeos que enfocam o ato sexual propriamente dito. 
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vida eram responsáveis pelo cumprimento das normas e regras, mas também responsáveis pela vida 
e pelo bem estar dos sujeitos.  

Na era sólida, a ênfase estava na durabilidade, primava-se por bens, sentimentos, 
relacionamentos, planos e etc., que se perpetuassem por um longo tempo; não se procurava a 
satisfação momentânea e imediata. Assim, nesse tempo se buscava conservar tudo o que se vivia ou 
se adquiria; essa modernidade “punha a duração eterna como principal motivo e princípio de ação” 
(Bauman, 2001, p. 145). 

No entanto, a partir do século XX, alguns fatores, tais como: guerras, progresso e democratização 
das tecnologias digitais, globalização, desenvolvimento dos direitos humanos, aumento da produção 
industrial, consumo em massa, necessidade de marketing, surgimento de novos excluídos, entre 
outros movimentos, possibilitaram algumas rupturas no modo de ser e estar na sociedade, o que 
ocasionou algumas modificações nesse cenário tão marcado pela estipulação de normas (Lipovetsky, 
2004; Bauman, 2001). 

Esses episódios foram promovendo algumas reconfigurações da sociedade e o rompimento de 
alguns padrões e obrigações que se constituíram ao longo da modernidade sólida ou tradicional, 
possibilitando, dessa forma, o “derretimento” de alguns sólidos e a emergência da modernidade 
líquida  (Saraiva & Veiga-Neto, 2009).  

Nesse contexto, o termo líquido é utilizado por Bauman (2011) devido a algumas características 
que esse estado da matéria possui, ou seja, sua estrutura não é fixa e nem estável, mas, ao contrário, 
é algo que flui, que tem mobilidade, que se modifica independentemente do espaço, que é instável e 
imprevisível. É, nesse sentido, que ele utiliza a metáfora do líquido para descrever nossa atual 
conjuntura, ou seja, um tempo de incerteza, imprevisível, instantâneo, etc..  

A modernidade líquida pode ser entendida como o tempo do efêmero, em que os desejos, gostos, 
vontades, planos, entre outros, modificam-se o tempo todo. Esse é o tempo do agora, em que não se 
pensa ao longo prazo, mas, sim, no momento que se está vivenciando. Além disso, também pode ser 
entendido como o tempo da instantaneidade, em que tudo deve ser realizado e adquirido 
prontamente, na mesma hora e de forma fugaz. Mas toda essa instantaneidade acaba provocando 
um desejo por novidade, pois os interesses modificam-se a todo momento. 

Nesse tempo líquido, as instituições e organizações sociais que pretendiam o disciplinamento dos 
corpos passam por um processo de declínio na sociedade, deixando de serem as principais 
administradoras da vida dos indivíduos. E se, na modernidade sólida, eram responsáveis pelas 
escolhas de vida dos sujeitos; na modernidade líquida, os sujeitos têm o direito e o dever de pensar 
por si próprios, podendo escolher o que querem fazer ou deixar de fazer de sua vida. Porém, as suas 
escolhas acabam custando caro, pois são os próprios indivíduos os responsáveis por suas decisões, 
cabe a eles a resposta e a responsabilização por seus atos.  

Podemos questionar esse entendimento de liberdade de escolha, porque essa liberdade é restrita; 
se antes existiam líderes e instituições que diziam o que devia ser feito, na contemporaneidade são 
os sujeitos que devem escolher o que fazer e pagar por suas escolhas. Segundo Charles, “o indivíduo 
hipercontemporâneo, mas autônomo, é também mais frágil que nunca, na medida em que as 
obrigações e as exigências que o definem são mais vastas e mais pesadas” (2004, pp. 8-9). 

Sendo assim, dizer que os indivíduos têm maior autonomia, não significa dizer que os mecanismos 
de controle sumiram em nossa sociedade. Eles estão presentes, mas de outra maneira; o poder 
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sobre os indivíduos é exercido, mas de uma forma mais informativa e comunicativa do que impositiva. 
“A obediência aos padrões (uma maleável e estranhamente ajustável obediência a padrões 
eminentemente flexíveis, acrescento) tende a ser alcançada hoje em dia pela tentação e pela 
sedução e não mais pela coerção – aparece sob o disfarce do livre-arbítrio [...]” (Bauman, 2001, p. 
101). 

Além disso, não podemos afirmar que a modernidade líquida exclua por completo a vigilância; no 
máximo, podemos afirmar que ela é realizada de outra forma. Antes, a vigilância era realizada por um 
sujeito, que controlava vários indivíduos através de uma arquitetura específica. Na 
contemporaneidade, muitos indivíduos cuidam e vigiam a vida de poucos por meio das diversas 
máquinas digitais (Bauman, 2001, 2008).  

O deslocamento da modernidade sólida para a líquida acarretou algumas mudanças de ênfases2 
na sociedade: os padrões, normas e obrigações deram lugar à sedução, à vigilância e ao 
policiamento dos comportamentos pela publicidade. Registrou-se a passagem do panóptico para o 
sinóptico, da sociedade de produtores para a de consumidores, das distinções fixas entre o âmbito 
público e privado para o borramento dessas esferas, do longo-prazo para o curto-prazo. Tais fatores 
acabam constituindo outros sistemas de normas e obrigações (Lipovetsky, 2004; Bauman, 2001; 
Saraiva & Veiga-Neto, 2009). 

O fenômeno do sexting encontra na modernidade líquida condições de emergência, pois só em um 
tempo em que os indivíduos têm uma “liberdade de escolha” é possível alguém expor a sexualidade; 
em outros tempos, isso não seria possível devido ao controle das instâncias de vigilância, que 
promoviam uma rígida barreira entre o que era considerado de âmbito público e o privado. O 
desenvolvimento da sociedade do espetáculo também pode ser considerado uma condição de 
possibilidade para que se desenvolva o desejo de exibir a sexualidade. Além disso, o sexting pode 
ser considerado uma faceta da sociedade baseada no consumismo, pois o corpo e a sexualidade 
também se tornam mercadorias que devem ser vendidas.  

Da sociedade disciplinar para a de controle 

Dentre os deslocamentos que ocorreram da modernidade sólida para a líquida, está a passagem 
da sociedade disciplinar para a de controle. Essa passagem trouxe algumas modificações na 
constituição dos sujeitos e no modo de funcionamento da sociedade, que já não prima mais pela 
produção de corpos dóceis e pela vigilância individual, mas, sim, em produzir corpos “flexíveis” 
(Veiga-Neto, 2008; Moraes & Veiga-Neto, 2013) e no desenvolvimento de maquinarias que agem no 
controle dos indivíduos. Se a modernidade sólida era marcada pelo panóptico, como um dispositivo 
de vigilância; na contemporaneidade, é o sinóptico que marca esta era.  

A sociedade disciplinar é marcada pela utilização de técnicas de poder, que são aplicadas com 
intuito de normalizar, homogeneizar e adestrar os sujeitos. Tais técnicas são minuciosas, contínuas e 
atuam de forma individualizante no corpo no indivíduo. Segundo Foucault, a disciplina pode ser 
entendida como um mecanismo de poder, que emerge entre os séculos XVII e XVIII, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Segundo Saraiva & Veiga-Neto (2009), é importante salientar que não ocorre propriamente uma substituição de um 

momento para outro, o que ocorreu foi uma mudança de ênfase, pois em alguns momentos, os elementos da modernidade 
sólida ocorrem de forma concomitante com as características da modernidade líquida.  
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que	  permite	  extrair	  dos	  corpos	  tempo	  e	  trabalho	  mais	  do	  que	  bens	  e	  riqueza.	  É	  um	  tipo	  
de	  poder	  que	  se	  exerce	  continuamente	  através	  da	  vigilância	  e	  não	  descontinuamente	  
por	  meio	  de	  sistemas	  de	  taxas	  e	  obrigações	  distribuídas	  no	  tempo;	  que	  supõe	  mais	  um	  
sistema	  minucioso	  de	  coerções	  matérias	  do	  que	  a	  existência	  física	  de	  um	  soberano	  
(2008,	  pp.	  187-‐188).	  	  

Com objetivo de realizar o disciplinamento dos corpos dos indivíduos, criaram-se algumas 
estratégias e procedimentos, tais como: o confinamento, a vigilância hierárquica, as sanções 
normalizadoras, etc., com o propósito de agir sobre o corpo dos indivíduos, aumentando a habilidade 
dos mesmos e produzindo-os como dóceis e úteis. Tais técnicas eram aplicadas através de algumas 
instituições, como a escola, fábrica, prisões, hospitais, entre outros. 

A fim de controlar a população, os sujeitos eram submetidos à instâncias de confinamento, que 
tinham como objetivo aumentar aptidão dos corpos. Assim, os sujeitos eram distribuídos e 
enclausurados em algumas instituições (família, escola, fábrica etc.), que atuavam corrigindo 
posturas, adestrando os sujeitos e tornando-os produtivos para a sociedade.   

Um dos dispositivos descritos por Foucault (2007) para a realização da vigilância é o panóptico, 
uma arquitetura pensada por Jeremy Bentham, considerado um dos símbolos da disciplina pretendida 
na modernidade sólida. Assim, nesse dispositivo, um determinado sujeito era responsável por cuidar 
os movimentos, atitudes e comportamentos de vários outros, com intuito de controlar as ações, 
atitudes, comportamento, a fim de manter a ordem. 

A vigilância e o panóptico tinham como propósito disciplinar os corpos dos sujeitos, com objetivo 
de produzir corpos úteis, obedientes, adestrados, exercitados, ou seja, pretendia normalizar os 
corpos, estabelecendo maneiras de ser e de agir perante uma determinada instituição ou perante uma 
determinada sociedade. Toda essa vigilância procurava evitar que gestos e atitudes considerados 
inapropriados estivessem presentes na sociedade.  

A sociedade disciplinar estava envolvida com a produção de normalização de modos de ser e 
estar na sociedade; todos os corpos que escapavam às regras e normas de conduta acabavam por 
ser punidos, a fim de enquadrar esses corpos dentro de determinadas normas. Para tanto, as 
instituições disciplinares, como a escola, por exemplo, penalizavam, com castigo físico, privações e 
humilhações, os indivíduos que tinham algum desvio de conduta, para que o comportamento ou 
atitude entendida como desviante não se repetisse no interior dessas instituições (Foucault, 2007). 

Na modernidade líquida, com o enfraquecimento de algumas instâncias sociais (escola, família, 
exército, fábricas) e com o desenvolvimento e popularização das tecnologias, a sociedade disciplinar 
passa a dar lugar à sociedade de controle. É importante ressaltar que a sociedade do controle não 
substitui a sociedade disciplinar, ou seja, ela não desaparece, continua funcionando, ambas 
coexistem em nossa sociedade.  

A sociedade de controle está caracterizada pela flexibilidade, interconexão instantânea, mutações 
e transformações, diminuição de confinamentos, borramento de fronteiras entre público e privado, uso 
de diversas tecnologias digitais e controle contínuo (ou seja, não se tem aquela vigilância minuciosa e 
constante), que ocorre através de diversas máquinas eletrônicas e informacionais. Segundo Moraes e 
Veiga-Neto (2013), os “procedimentos de controle, concentrando-se no espaço fluxo informacionais 
das redes eletrônicas digitais rizomáticas, desconsideram as fronteiras e conspiram para abolição da 
distinção do dentro e do fora, do público e do privado”. 
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O sexting está vinculado à sociedade de controle, pois, através desse fenômeno, podemos 
perceber que vem ocorrendo um enfraquecimento da vigilância individual, ao mesmo tempo em que 
vemos aumentarem os registros da vida cotidiana por meio de tecnologias digitais. Da mesma forma, 
muitos indivíduos cuidam e se importam com a vida alheia. Além disso, não são apenas indivíduos 
específicos e líderes que vigiam os passos dos sujeitos. Na contemporaneidade, as máquinas 
tecnológicas possibilitam que uma multidão controle a vida de um determinado indivíduo.  

Na sociedade de controle, as tecnologias digitais produzem outras formas de vigiar e controlar a 
vida dos indivíduos; possibilitam o monitoramento dos sujeitos e permitem que os materiais 
produzidos e registrados, como vídeos, postagens e fotos possam ser vistos e revistos a qualquer 
momento, por qualquer sujeito. Nessa sociedade, a regulação dos corpos dos sujeitos ocorre de 
forma contínua e instantânea, enquanto na sociedade disciplinar os corpos dos sujeitos eram 
controlados de forma descontínua em processos de longa duração, pois não haviam máquinas 
cibernéticas que possibilitavam acompanhar e registrar a vida dos sujeitos,  eram necessários sujeitos 
específicos para vigiar todos os passos dos indivíduos. Segundo Deleuze “o controle é de curto prazo 
e de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa 
duração, infinita e descontínua” (1992, p. 224). 

Na contemporaneidade, os registros de controle estão sendo realizados através de máquinas 
digitais (discos rígidos, pen drives, bancos de dados, chips etc.), que podem ser revistos e conferidos 
a qualquer momento. São as máquinas cibernéticas e os computadores que estão em evidencia na 
sociedade do controle, segundo Deleuze (1992), essas máquinas são capazes de armazenar muitas 
informações sobre aquilo que os sujeitos fazem, escutam, publicam, copiam e reproduzem através 
das mesmas. 

Para realizar o controle não é necessário o confinamento dos indivíduos em um determinado 
espaço, como era realizado na sociedade disciplinar, mas é necessário o registro sobre a vida 
cotidiana, através de máquinas telemáticas.  

Outro ponto importante dessa sociedade está relacionado à vigilância. Esta não ocorre mais por 
sujeitos específicos de segmentos superiores, ou seja, de forma hierárquica, mas passamos a ser 
vigiados pelos diversos sujeitos da sociedade, não existindo mais diferenças entre quem é vigiado e 
vigilante, pois todos assumem as duas posições. 

O vigiar muda de configuração, não existe mais a pessoa específica que deve conhecer tudo que 
está sendo realizado em um determinado contexto, mas existem “múltiplos olhos” (Mansano, 2007) e 
maquinarias que desempenham esse papel. Assim, as pessoas ditas comuns também são 
responsáveis por controlar os passos dos vizinhos, colegas, amigos e familiares. Além disso, os 
próprios sujeitos são considerados seus vigilantes na sociedade de controle. Esse novo regime de 
poder em que uma multidão de sujeitos controla e monitora a vida de poucos é chamado de sinóptico 
(Bauman, 1999).  

Na sociedade de controle, todos somos seduzidos a conhecer, vigiar, esquadrinhar a vida dos 
sujeitos. Isso não ocorre como uma obrigação, isso é posto em forma de sedução, em que um cuida 
do outro como algo prazeroso. Outra característica é que não precisamos estar todos juntos em um 
determinado espaço físico para saber todos os passos dos sujeitos; na contemporaneidade, podemos 
fazer esse controle através das máquinas digitais. Assim, essas tecnologias transformam o modo de 
vigiar os corpos.  
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As máquinas, como computadores, celulares e webcam e as tecnologias a elas associadas, como 
a internet e bluetooth, vêm produzindo um determinado tipo de sociedade, a sociedade de controle. 
Essa sociedade que vem se formando está produzindo efeitos na constituição dos sujeitos, nas 
formas de sociabilidade e nos modos de disciplinar, controlar e governar os corpos.  

Através dessa discussão, podemos perceber os efeitos da sociedade do controle na prática do 
sexting, pois os vídeos e fotos sensuais e eróticas não são descobertos pelas instituições tradicionais 
da sociedade disciplinar, tais como a família e a escola. Essas imagens tornam-se conhecidas por 
todos por meio das tecnologias digitais. Além disso, não existe apenas um sujeito específico cuidado 
e vigiando o que os praticantes do sexting estão fazendo; existem uma multidão de olhos que 
acompanham, o que está sendo realizado. Assim, vemos o mecanismo de poder, chamado de 
sinóptico, atuando nessa prática. Além disso, evidenciamos que a vigilância dos corpos não se dá 
apenas por meio de confinamento, mas, sim, através da flexibilidade das máquinas cibernéticas. Na 
sociedade que vem se constituindo, todos nós podemos ser vigias e vigiados, com o objetivo de 
controlar os corpos e manter a ordem. Podemos ser, consumir e produzir informação; são as 
tecnologias promovendo novos modos de sociabilidade. 

Tecnologias Digitais: reconfigurando modos de ser e estar na sociedade 

As diversas tecnologias produzidas ao longo da história vêm possibilitando algumas modificações 
nos modos de vida, no desenvolvimento de tarefas, na comunicação, na informação, no consumo, no 
corpo etc. Para Lemos (2010, p. 160), 

A	  escrita,	  a	  imprensa,	  o	  carro,	  os	  satélites,	  o	  telefone,	  o	  rádio,	  a	  televisão,	  e	  assim	  por	  
diante,	  são	  tecnologias	  e	  complexos	  tecnológicos	  que	  mudaram	  para	  sempre	  o	  modo	  
de	  vida	  ocidental.	  A	  realidade	  virtual	  se	  enquadra	  bem	  nessa	  perspectiva.	  

 O aprimoramento e democratização das diversas tecnologias digitais causaram algumas 
revoluções nos modos de se relacionar, comunicar, interagir e sociabilizar. Essas tecnologias, podem 
ser entendidas como uma condição de possibilidade para o surgimento do sexting, já que os seus 
praticantes utilizam-se dessas, para expor a sexualidade e adquirir visibilidade.  

As tecnologias digitais vêm permitindo a existência de outros modos de sociabilidade, ou seja, “as 
tecnologias tornam-se vetores de novas formas de agregação social” (Lemos, 2010, p. 15). Esses 
modos de ser, estar e aparecer na sociedade contemporânea e sua relação com as tecnologias 
digitais vêm possibilitando a emergência da cibercultura, o que, para Lemos e Levy, pode ser 
entendida como: 

o	  conjunto	  tecnocultural	  emergente	  no	  final	  do	  século	  XX	  impulsionado	  pela	  
sociabilidade	  pós-‐moderna	  em	  sinergia	  com	  a	  microinformática	  e	  o	  surgimento	  das	  
redes	  telemáticas	  mundiais;	  uma	  forma	  sociocultural	  que	  modifica	  hábitos	  sociais,	  
práticas	  de	  consumo	  cultural,	  ritmos	  de	  produção	  e	  distribuição	  da	  informação,	  criando	  
novas	  relações	  no	  trabalho	  e	  no	  lazer,	  novas	  formas	  de	  sociabilidade	  e	  de	  comunicação	  
social	  (2010,	  pp.	  21-‐22).	  

As tecnologias digitais vêm possibilitando a emergência de outros modos de se estabelecer 
relações sociais, de entretenimento, de comunicação, de consumir, de realizar publicidade, entre 
outros. Essas tecnologias, na modernidade líquida, vêm possibilitando a liberação da palavra, não 
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sendo apenas a mídia massiva a responsável pela produção e disseminação da informação. Assim, 
os modos de relacionamento, de produzir informação e de se comunicar são modificados, conforme o 
momento sociocultural que vivenciamos e as tecnologias presentes neste momento.  

O desenvolvimento de tecnologias, como o rádio e a televisão, possibilitaram a emergência da 
mídia massiva, que assumiu um papel central na produção e emissão de informação na sociedade. 
Chamamos de mídia massiva a mídia que se utiliza de algumas tecnologias para entreter os sujeitos, 
produzir e construir práticas culturais, disseminar informações etc. para uma determinada população. 
Assim, a informação sai de um determinado polo e chega a uma multidão de espectadores, que não 
têm a possibilidade de interagir ou colaborar na produção da informação. “Na estrutura massiva do 
controle da emissão – a indústria cultural clássica – a informação sai de um polo controlado para as 
massas (os receptores)” (Lemos & Levy, 2010, p. 26). 

No século XXI, com a democratização da internet e com a emergência de tecnologias ubíquas, 
que permitem mobilidade e conexão instantânea, ocorre uma modificação no modo de produção e 
disseminação de informações, na comunicação e nas relações sociais estabelecidas entre os sujeitos 
(Lemos, 2013).  

Esse aprimoramento e popularização das tecnologias digitais vai possibilitar uma mudança na 
forma de produção e emissão das informações, descentralizando da mídia massiva o papel de 
produzir e disseminar a informação, trazendo mudanças nos modos comunicação.  

Essas tecnologias permitem uma liberação da expressão, em nossa sociedade, possibilitando que 
todos os sujeitos possam produzir, tornar-se, distribuir e compartilhar informações. Não são apenas 
as mídias massivas que produzem informação, agora todos podem produzir informações; a 
comunicação torna-se interativa, colaborativa, instantânea e planetária. Esse novo meio de produção 
e distribuição da informação é chamado de mídia pós-massiva. Segundo Lemos (2010, p. 68), “esta 
revolução digital implica, progressivamente, a passagem do mass media (cujos símbolos são a TV, o 
rádio, a imprensa, o cinema) para as formas individualizadas de produção, difusão e estoque de 
informações”.   

Nesse sentido, vem ocorrendo um deslocamento nos modos de produção e emissão de 
informações. Este não ocorre mais de forma hierárquica, em que um polo envia informação para uma 
multidão de receptores, mas, sim, de forma rizomática, no qual todos podem participar desse 
processo, “a circulação de informações não obedece à hierarquia das árvores (um-todos), e sim à 
multiplicidade do rizoma (todos-todos)” (Lemos, 2010, p. 68).   

Na modernidade líquida, as tecnologias possibilitam que todos nós possamos ter acesso à 
informação produzida, tanto na mídia massiva, quanto pela mídia pós-massiva, mas principalmente 
permite que todos nós possamos produzir e emitir informações. Isso permite que nós nos tornemos 
informação. Hoje, a vida cotidiana, o que os sujeitos fazem ou pensam, constitui-se como informação, 
quando escancarada nos sites de redes sociais, postadas na internet, enviada via mensagens pelos 
telefones móveis etc..  

Desse modo, as tecnologias digitais têm transformado todos os sujeitos em “jornalistas cidadãos”, 
já que através destas podemos produzir notícias, narrar acontecimentos, postar vídeos e imagens, 
sobre tudo o que vem ocorrendo conosco e ao nosso redor. Quando falamos em jornalista cidadão, 
não estamos falando de um profissional da área, com formação em jornalismo, mas, sim, de pessoas 
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comuns que estão produzindo, compartilhando, consumindo e emitindo informações (Lemos & Lévy, 
2010).  

 Nesse contexto, na vida cotidiana – problemas nos bairros, acidentes que ocorrem, manifestos, 
passeio realizados, amores correspondidos ou não –, o que os sujeitos vivenciam e sentem acabam 
se tornando algo transparente, que é postado para uma multidão.  

O	  social	  torna-‐se	  transparente	  pela	  gestão	  tecnocrática,	  a	  natureza	  é	  lida	  e	  traduzida	  
pelos	  olhos	  implacáveis,	  a	  comunicação	  torna-‐se	  instantânea	  e	  planetária	  na	  troca	  sem	  
ruído	  de	  informação.	  Aqui	  aparece	  um	  outro	  mito	  supremo	  da	  modernidade:	  a	  
transparências	  -‐	  social,	  comunicacional,	  política	  (Lemos,	  2010,	  p.	  49).	  

Sendo a sexualidade uma questão sociocultural, esta também vem passando por um processo de 
se tornar transparente em nossa sociedade. Assim, as relações sexuais, os modos de sentir prazer e 
os desejos dos sujeitos tornam-se algo a ser visibilizado e escancarado através das tecnologias 
digitais. Isso vem possibilitando a existência do fenômeno do sexting. Na contemporaneidade, 
qualquer pessoa que esteja equipada com tecnologias digitais pode mostrar seu corpo e sua 
sexualidade para uma multidão de espectadores.  

Essas tecnologias propagam imagens e cenas cotidianas vinculadas à sexualidade. Para André 
Lemos, o erotismo vem ganhando um espaço de destaque na cibercultura, com a disseminação 
desenfreada de “sites X-pornográfico (pedofílicos), chats eróticos, webcams e, em menor grau, a 
realidade virtual” (2010, p. 161). Mas, para o autor, esses materiais ainda repercutem o que a mídia 
massiva trazia sobre pornografia. No entanto, Lemos (2010, p. 161) acredita que “o desenvolvimento 
de tecnologias da realidade virtual vai trazer ainda grandes possibilidades para a emergência de 
novas práticas da sexualidade no ambiente eletrônico”.  

O sexting é uma dessas novas práticas vinculadas a sexualidade, que foi oportunizada pelas 
tecnologias digitais, prevista por Lemos. Na prática do sexting, as tecnologias digitais acabam 
funcionando como verdadeiras vitrines digitais, que possibilitam que o corpo e a sexualidade sejam 
expostos como mercadorias.  

Sexting como estratégia de marketing pessoal: discutindo a sociedade do consumo 

Como discutimos, diversos elementos possibilitaram a emergência da modernidade líquida. Dentre 
estes, podemos destacar a constituição de uma sociedade, em que o consumo assume um ponto 
central. Se ao longo da modernidade sólida vigorava a sociedade de produtores, na 
contemporaneidade ocorre uma mudança de ênfase; é a sociedade de consumidores que vem se 
constituindo. 

Ao afirmar que o consumo exerce um papel de destaque na construção da modernidade líquida, 
não quer dizer que antes disso não existia o consumo; esse esteve presente em outros tempos e 
momentos, ao longo da história da humanidade. Para Bauman, “o fenômeno do consumo tem raízes 
tão antigas quanto os seres vivos – e com toda a certeza é parte permanente e integral de todas as 
formas de vida conhecida a partir de narrativas históricas e relatos etnográficos” (2008, p. 37). O 
consumo passou por reconfigurações ao longo da história. Essas modificações produziram efeitos em 
nosso modo de vida, possibilitando a emergência de diversas práticas socioculturais, dentre estas o 
sexting. Nesse contexto, procuramos conhecer as reconfigurações pelas quais nossa sociedade 
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passou e está passando, em relação ao consumo, a fim de compreendermos a constituição de uma 
sociedade em que tudo vira mercadoria. 

Na sociedade dos produtores, a vida dos indivíduos era regulada, com o estabelecimento de 
regras e normas de condutas que deveriam ser seguidas. E isso não era diferente em relação ao 
consumo, que também sofria uma série de restrições.  

Durante a modernidade sólida, o consumo não estava vinculado ao desejo e ao prazer, mas 
estava baseado na satisfação de algumas necessidades do sujeito. Nesse sentido, adquiria-se o que 
era preciso no momento, para a subsistência e bem estar dos sujeitos. Não se buscavam grandes 
luxos, pois o querer algo que não era necessário, apenas por desejo, vaidade para ostentar perante 
os olhos dos outros, era considerado pecado.  

O consumo era realizado com intuito de que os bens adquiridos trariam segurança, conforto, poder 
e respeito aos sujeitos. Tais objetos deveriam vir com uma promessa de durabilidade, ou seja, os 
elementos adquiridos tinham que satisfazer as necessidades por um longo prazo. O desejo por 
consumo não mudava de um dia para outro, e muito menos de uma hora para outra. Assim, os 
objetos não eram consumidos com objetivo de satisfazer desejos momentâneos. “Na era sólido-
moderna da sociedade de produtores, a satisfação parecia de fato residir, acima de tudo, na 
promessa de segurança a longo prazo, não no desfrute imediato de prazeres” (Bauman, 2008, p. 43). 

Com essas características, na modernidade sólida, o marketing não tinha um papel central na 
sociedade, não sendo imprescindíveis grandes estratégias de venda, já que se adquiria apenas o que 
era preciso. O consumo de luxos era repudiado, pois também se pregava a durabilidade dos desejos 
e dos objetos.  

Uma característica marcante da sociedade de produtores é a divisão bem delimitada e precisa 
entre a mercadoria e o consumidor. Nessa época, os sujeitos assumiam a posição de consumidores, 
os que adquiriam as mercadorias. Os produtos alimentícios, roupas, objetos gerais, móveis, 
automóveis, entre outros, eram considerados os bens de consumo, não havendo uma inversão na 
posição do sujeito como um produto a ser vendido ou consumido, ou seja, os indivíduos não eram 
considerados mercadorias ou bens de consumo, sendo “colocados fora do universo de seus 
potenciais objetos de consumo” (Bauman, 2008, p. 20), ao contrário do que ocorre na sociedade dos 
consumidores, em que tudo vira mercadoria.  

Podemos afirmar que a modernidade líquida trouxe um rompimento em relação ao consumo. 
Bauman (2008) afirma que passamos por uma “revolução consumista”, pois, se na era dos produtores 
o consumo era relacionado aos bens necessários para sobrevivência, na contemporaneidade este 
torna-se central em nossas vidas, sendo inclusive entendido como a finalidade para vivermos.  Assim, 
ocorre um deslocamento da era do consumo para a do consumismo.  

A sociedade dos produtores pode ser entendida como a era do consumo. Nessa sociedade, o 
trabalho ocupava um papel de destaque na vida dos sujeitos, sendo que este trazia satisfação 
pessoal, orgulho, confiança, rotina, reconhecimento; era o trabalho que ditava os modos, rotinas e 
padrões de vida dos sujeitos. Na sociedade dos produtores, seus membros dedicavam-se à 
produção, o consumo era algo secundário, que era realizado a fim de satisfazer algumas 
necessidades e adquirir respeito. Nesse momento, eram os homens que trabalhavam e consumiam; 
as mulheres, as crianças e homens que estavam fora do mercado de produção (trabalho) não eram 
considerados consumidores.  
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Alguns problemas econômicos começam a emergir: a diminuição de pedidos nas fábricas e 
indústrias, a instabilidade e insegurança dos empregos, a diminuição de mão de obra antiga e 
qualificada. Esses elementos são causados por falta de interesse dos sujeitos em consumir. Para que 
as fábricas consigam se reerguer, é necessário vender os produtos produzidos nessas instituições. A 
partir desse momento, investe-se em incentivos que estimulem os sujeitos a comprar, com intuito de 
fazer a economia se reanimar, “la esperanza de disipar esos problemas y de que las cosas se 
reanimen se basa em que los consumidores vuelvan a cumplir com su deber: que outra vez quieran 
comprar, comprar mucho y compar más” (Bauman, 1998, p. 48). Assim, constitui-se numa sociedade 
em que somos estimulados a comprar, adquirir bens o tempo todo e a nos tornarmos bens vendáveis. 
Agora que o ponto central é consumir, forma-se desse modo a sociedade dos consumidores. Esta 
pode ser entendida como “tendência a situar a preocupação com o consumo no centro de todos os 
demais focos de interesse e quase sempre como aquilo que distingue o foco último desses 
interesses” (Bauman, 2011, p. 83).  

Segundo Bauman (2008), essa avidez por consumir e a vontade de ter sempre mais pode ser 
considerada um excesso, que vem proporcionando muito desperdício e muita competição em nossa 
sociedade, produzindo efeitos culturais, sociais, históricos e econômicos.  

O consumo está vinculado à aquisição de bens de necessidade e o consumismo está relacionado 
à busca desenfreada em adquirir cada vez mais bens e de se tornar uma mercadoria. 

É importante destacar que, nessa sociedade que vem se constituindo, não são apenas homens, 
adultos, de classe média alta que consomem, mas todos estão inseridos nesse mercado: crianças, 
mulheres, homens de todas as classes sociais. Nesse sentido, na sociedade voltada para o consumo 
pessoas de todos os gêneros, idades e classes devem se constituir como consumidores ativos e 
ávidos. Por isso, Bauman (2008) afirma que, na modernidade líquida, o consumo é entendido como 
um direito e um dever de todos nós.  

Na era líquida, o consumo torna-se um atributo da sociedade, algo de que os sujeitos não 
conseguem escapar. Para o consumismo assumir esse papel chave na sociedade, os sujeitos são 
levados a desenvolver uma capacidade de querer, desejar e almejar cada vez mais, as diversas 
mercadorias que estão postas à venda, constantemente.  

O	  consumismo	  é	  um	  tipo	  de	  arranjo	  social	  resultante	  da	  reciclagem	  de	  vontades,	  
desejos	  e	  anseios	  humanos	  rotineiros,	  permanentes	  e,	  por	  assim	  dizer,	  “neutros	  quanto	  
ao	  regime”,	  transformando-‐os	  na	  principal	  força	  propulsora	  e	  operativa	  da	  sociedade,	  
uma	  força	  que	  coordena	  a	  reprodução	  sistêmica,	  a	  integração	  e	  a	  estratificação	  
sociais,	  além	  da	  formação	  de	  indivíduos	  humanos,	  desempenhando	  ao	  mesmo	  tempo	  
um	  papel	  importante	  nos	  processos	  de	  auto-‐identificação	  individual	  e	  de	  grupo,	  assim	  
como	  na	  seleção	  e	  execução	  de	  políticas	  individuais	  (Bauman,	  2008,	  p.	  41).	  	  

Pensar sobre o consumismo da contemporaneidade demanda refletir sobre o desejo e a sedução. 
É o desejo e a vontade de adquirir objetos, que levam os sujeitos a consumirem. Na sociedade de 
consumidores, existe um consumo para sobrevivência, assim como na de produtores, mas o que 
importa mesmo nessa era é o consumo de novidades, futilidades, vidas, comportamentos, 
espetacularizações, modas, emoções, felicidades, prazeres, ou seja, o consumo que está vinculado 
às vontades (Charles, 2004; Bauman, 2001, 2008, 2011). 
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Na sociedade de consumo não são apenas os bens materiais, tais como eletrodomésticos, roupas 
e alimentos, que são vendidos e consumidos. Mas também comportamentos, corpos, receitas de 
vida, modos de viver a sexualidade, entre outros aspectos da vida dos sujeitos, tornam-se produtos 
vendáveis, que precisam ser promovidos e visualizados a todo o momento através de campanhas de 
marketing, a fim de se tornarem mercadorias interessantes.  

Na modernidade líquida, são os consumidores que vêm passando por uma comodificação. Como 
todo bem de consumo, os sujeitos devem tornar-se atraentes, visíveis e cobiçados. E, para isso, os 
sujeitos mercadorias devem se promover e tornar um bem desejável, tornando-se assim seus 
próprios agentes de marketing. Desse modo, os sujeitos são “ao mesmo tempo, os promotores das 
mercadorias e as mercadorias que promovem. São simultaneamente, o produto e seus/suas agentes 
de marketing, os bens e seus vendedores” (Bauman, 2008, p. 13). 

Para tornarem-se uma mercadoria desejada, os sujeitos criam diversas estratégias de marketing: 
aumentam sua qualificação, mostram suas atitudes e seus comportamentos, criam estereótipos de si, 
cuidam do corpo, escancaram a sua sexualidade etc.. Segundo Bauman, a sociedade do consumo 
“traduz-se em ‘vendabilidade’: obter qualidades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou 
reciclar as que já possui, transformando-as em mercadorias para as quais a demanda pode continuar 
sendo criada” (2008, p. 75). Para se tornar objeto de consumo, os sujeitos produzem verdadeiras 
vitrines de si, com o propósito de atraírem atenção e se constituírem em alvos de interesse alheio.  

O sexting pode ser entendido como uma estratégia de marketing. Assim, fotos sensuais, com 
corpos nus e seminus postados na internet ou enviados para companheiros, vídeos com relações 
sexuais, filmados por pessoas alheias, com consentimento dos protagonistas, relações sexuais sendo 
realizadas em espaços públicos, expostas na internet ou enviadas via mensagem para conhecidos, 
mostram o quanto a sexualidade vem sendo utilizada como algo a ser publicizado e escancarado 
para todos, como um modo de chamar a atenção alheia sobre si. Nesse viés, o corpo e a sexualidade 
tornam-se mercadorias, que precisam de campanhas de marketing para serem vendidas. Fotos e 
vídeos constituem-se como verdadeiras vitrines, em que os diversos consumidores podem ter acesso 
ao corpo e à sexualidade alheia. Assim, o sexting também pode ser entendido como um fenômeno da 
sociedade dos consumidores, pois, através dessa prática, os sujeitos procuram ser reconhecidos, 
cobiçados, visíveis e objetos de desejo. 

Sendo o desejo o que impulsiona a sociedade dos consumidores, podemos dizer que a 
modernidade líquida rompe com uma marca da sociedade dos produtores, que é a durabilidade. O 
desejo é, por si só, algo passageiro e efêmero, que se modifica a todo o momento. Por isso, se a 
modernidade sólida podia ser considerada a era do longo prazo, a modernidade líquida produz um 
rompimento e é entendida como a era do curto prazo. Para Bauman,  

“o	  desejo	  tem	  a	  si	  mesmo	  como	  objeto	  constante,	  e	  por	  essa	  razão	  está	  fadado	  a	  
permanecer	  insaciável	  qualquer	  coisa	  que	  seja	  a	  altura	  atingida	  pela	  pilha	  dos	  outros	  
objetos	  (físico	  ou	  psíquico)	  que	  marcam	  seu	  passado”	  (2001,	  p.	  88).	  	  

Nesse sentido, podemos afirmar que na sociedade dos consumidores as vontades, os bens e os 
desejos mudam constantemente. Os interesses modificam-se a todo o momento; o querer torna-se 
insaciável e o descarte torna-se algo fácil e cotidiano. Por isso, o consumo é tão voraz, pois a vontade 
de ter algo transforma-se a cada compra. É a época da instantaneidade, em que se busca o tempo 
todo novas mercadorias, novas informações e novos espetáculos. 
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Entendemos que o fenômeno do sexting está vinculado à instantaneidade, pois, no período em 
que as fotos e vídeos aparecem, essas situações são extremamente comentadas. No entanto, depois 
de algum tempo esses vídeos somem da internet e não são mais motivo de interesse dos demais 
sujeitos, sendo colocados à margem, deixando de ser alvo de discussões. Porém, outros vídeos 
tornam-se o espetáculo do momento. 

O estímulo ao desejo de consumir imagens, de consumir a própria vida dos sujeitos, o desejo de 
ser visto, reconhecido e comentado, entre outros fatores sociais, culturais e históricos vem 
proporcionando a emergência do sexting. Quando se produzem fotografias e vídeos sexuais e 
eróticos, os protagonistas estão envolvidos com emoções consumistas, e não estão pensando nas 
consequências que estão por vir; estão se focando apenas no tempo “agorista”. 

A competição, a transformação do sujeito em mercadoria, o estabelecimento do tempo “agorista” 
(curto-prazo), bem como a ênfase na emoção consumista, e não na razão que vem possibilitando a 
emergência de práticas como a do sexting. Prática que tem por finalidade a busca por visibilidade. 
Nessa prática, é possível observar um afrouxamento de fronteiras entre os âmbitos do público e do 
privado.   

O deslocamento da esfera privada para a pública 

Os praticantes do sexting vêm expondo a sexualidade, a qual durante determinado tempo foi 
entendida como algo da esfera privada. Nesse sentido, podemos perceber que a nossa sociedade 
vem passando por um borramento nas fronteiras entre as esferas do público e do privado, o que vem 
servindo de condição de possibilidade para a emergência do sexting.  

A distinção entre os domínios público e privado não pode ser entendida como algo que sempre 
esteve presente em nossa sociedade. Precisamos desconfiar dessas naturalizações e pensar em 
como essa distinção foi sendo produzido ao longo da história. Para Sibilia, a “separação entre os 
âmbitos público e privado da existência é uma invenção histórica e datada, uma convenção que em 
outras culturas não existe ou se configura de outras formas” (2008, p. 60).  

Por esse viés, procuramos conhecer como se constituiu essa separação entre o âmbito público e o 
privado ao longo da história e como essas esferas vêm se embaralhando na modernidade líquida, 
possibilitando a emergência de fenômenos que buscam mostrar a si, através da exposição da 
intimidade, como o sexting. 

Para discutirmos a distinção entre o público e o privado é preciso voltar à Grécia antiga, pois foi lá 
que esses termos começaram a ser colocados em polos distintos. Para Sibilia (2008, p. 93), a 
Antiguidade Grega nos possibilita entender como a nossa sociedade foi se constituindo e, nesse 
sentido, esse período histórico pode ser considerado o “berço da nossa tradição cultural”.  

A divisão entre o público e o privado emerge na era clássica, através da constituição de uma vida 
política, o que, para Arendt (2010), podia ser considerada uma segunda vida da população desse 
local, que não tinha mais apenas o lar e a família como centro de seu cotidiano. Na Grécia antiga, a 
política podia ser entendida como um espaço público de disputa e discussão. Para Santana e Couto, 
o âmbito público nesse período pode ser considerado como a “esfera das ideias e da disputa pelo 
reconhecimento, o espaço democrático (de acordo com o conceito de democracia grega) de busca 
pela excelência entre os cidadãos, isto é, entre os homens livres. É o espaço do comum no cotidiano 
político da polis” (2012, p. 32). 
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É com a emergência da política que se forma a cidade-Estado. É nesse âmbito que os cidadãos 
podiam discutir suas ideias e pensamentos. Assim, no espaço público, podiam pensar em alguns 
fenômenos e tomar algumas decisões. Isso não ocorria de forma violenta; todos os indivíduos que 
participavam da pólis estavam em pé de igualdade. Nesse domínio, a ênfase estava no discurso. 
Esse, sim, era utilizado como meio de persuasão. Desse modo, “ser político, viver em pólis, 
significava que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não com força e violência” 
(Arendt, 2010, p. 31).  

Já a família e o lar estavam vinculados ao âmbito privado. Era nesse espaço que eram 
estabelecidas algumas interações e relações de intimidades mais próximas, entre familiares e casais. 
Atividades econômicas, continuação da espécie, administração domésticas, a sobrevivência, a 
demonstração de carinho, violência e raiva; na era clássica, eram questões que envolviam as 
atividades do lar. Por isso, eram consideradas do espaço privado. Segundo Santana e Couto, 

O	  espaço	  público	  era	  valorizado	  socialmente,	  o	  lugar	  por	  excelência	  do	  masculino,	  em	  
oposição	  à	  esfera	  do	  privado,	  socialmente	  desvalorizada	  e	  território	  próprio	  do	  
feminino.	  Assim,	  para	  os	  gregos,	  público	  remete	  ao	  coletivo,	  à	  sociedade	  igualitária	  e	  
viril,	  e	  o	  privado	  aponta	  para	  a	  particularidade,	  as	  desigualdades,	  as	  intimidades,	  as	  
fragilidades	  femininas,	  aquém	  do	  mundo	  dos	  negócios	  (2012,	  p.	  33).	  

O espaço público era o lugar em que homens livres debatiam e realizavam discussões sobre suas 
necessidades individuais e imediatas, como também a previsão das necessidades para as gerações 
futuras. Assim, muitas questões eram resolvidas através do uso público da palavra (discurso) e da 
ação. Enquanto o âmbito privado estava centrado em assuntos domésticos, econômicos e familiares; 
e atrelado à manutenção da vida. Nesse sentido, “a distinção entre as esferas privada e pública da 
vida corresponde ao domínio da família e da política, que existiram como entidades diferentes e 
separadas, pelo menos desde o surgimento da antiga cidade-Estado [...]” (Arendt, 2010, p. 33). 

Nesse período, participar do âmbito público, ou seja, fazer parte da cidade-Estado, era um forma 
de expressar suas ideias e tentar convencer os outros de que elas eram válidas. Os homens que 
participavam da política na era clássica tinham como propósito tornarem-se imortais, ou seja, 
desejavam não ser esquecidos pelo povo. Esses homens preocupavam-se com questões de ordem 
comum e não com questões da vida cotidiana. Essas eram por eles consideradas como fúteis. A 
“pólis era para os gregos, como a res publica para os romanos, antes de tudo sua garantia contra 
futilidade da vida individual, o espaço protegido contra essa futilidade e reservado à relativa 
permanência dos mortais, se não à sua imortalidade” (Arendt, 2010, p. 68). 

Para Santana & Couto (2012), essa distinção entre o âmbito público e privado segue por alguns 
séculos. No entanto, ela passa por algumas reconfigurações, que foram proporcionadas devido a 
alguns fatores históricos e culturais. Dentre elas, podemos destacar a eclosão do domínio social. 

Na era clássica, a vida privada era constituída pelo lar; a vida política era do âmbito público, mas 
não se falava sobre uma esfera social. Esta não aparecia nessa época. A “eclosão da esfera social, 
que estritamente não era nem privada nem pública, é um fenômeno relativamente novo, cuja origem 
coincidiu com a eclosão da era moderna e que encontrou sua forma política no estado-nação” 
(Arendt, 2010, p. 33). Com a emergência da vida social, a política deixa de ser considerada a vida 
pública e torna-se uma função da sociedade, em que “a ação, o discurso e o pensamento são, 
fundamentalmente, superestruturas assentadas no interesse social” (Arendt, 2010, p. 39). Assim, a 
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distinção das esferas privada e pública passa por uma reestruturação, sendo a primeira vinculada à 
intimidade e a segunda à constituição da sociedade, que está envolvida com aspectos políticos, 
econômicos, sociais, científicos, etc..   

Cabe salientar que, ao longo da Idade Média, a distinção entre espaço público e privado também 
se fazia presente. Porém, de um modo mais atenuado, pois nesse momento era o poder da religião e 
do feudalismo que estava gerindo a sociedade. Assim, era o clero e os senhores feudais os 
responsáveis por organizarem a vida de sua comunidade. 

Não cabia aos indivíduos da sociedade a organização e gerenciamento de sua vida, mas cabia à 
religião e ao senhor feudal instituírem leis que deveriam ser seguidas pela comunidade. Assim, esse 
período não traz muitas contribuições na distinção entre o público e o privado. 

É na consolidação da sociedade burguesa, na era industrial, que a distinção entre esses dois 
domínios torna-se mais acirrada. É nesse momento que a ideia de intimidade constitui-se como algo 
importante em nossas vidas (Sibilia, 2008).  

Esse território, em que os sujeitos poderiam fugir do meio público, começa a se tornar mais 
presente e acessível a todos. Isso ocorre devido ao desenvolvimento das indústrias modernas. 
Segundo Eulálio (2010), as indústrias quando instaladas em um determinado ambiente, começam a 
construir moradias, parques, escolas, igrejas, bibliotecas, etc. Isso acaba gerando um determinado 
tipo de organização social, que separa os espaços em duas categorias: público e privado.  

As casas em que as famílias moravam eram entendidas como lugares em que os sujeitos podiam 
desenvolver e resguardar seu eu e onde transcorria a sua intimidade. Já o âmbito público – praças, 
indústrias, teatros, etc. –, era considerado o espaço de encontros, de sociabilidade, de trabalho, etc.. 
Nesse contexto, existiam demarcações de espaços: trabalho, política, economia e cultura tornam-se 
algo do espaço público e as questões relacionadas ao eu pessoal constituem-se como privado. 

É nesse momento que os quartos individuais ou privados tornam-se presentes e indispensáveis 
nas moradias. Estes passam a ser entendidos como espaços reservados e íntimos, assim como 
lugares de pensar e escrever sobre si. “Apenas entre quatro paredes próprias era possível desdobrar 
um conjunto de prazeres até então inéditos e agora vitais, ao resguardo dos olhos intrusos e sob o 
império austero do decoro burguês” (Sibilia, 2008, p. 63). A sociedade burguesa, da era industrial, 
pode ser entendida como o berço da intimidade, pois é nesse momento que esse termo emerge e 
assume um papel de destaque em nossa sociedade.  

Na modernidade, as fronteiras entre o público e o privado eram bem demarcadas; tornaram-se 
inclusive conceitos opostos, que possuíam limites rígidos que não permitiam violações, ou seja, não 
havia possibilidades de um embaralhamento entre esses conceitos (Bauman, 2011).  

O âmbito público estava vinculado à vida em sociedade, ao trabalho, às conversas com os 
conhecidos. Ou seja, trata-se tudo o que podia ser falado, visto e ouvido fora do lar, para quem 
quisesse presenciar. Nesse âmbito, deveriam ficar de fora questões relacionadas ao corpo, à 
sexualidade, aos sentimentos, às emoções, às necessidades vitais dos seres humanos, etc. (Sibilia, 
2008; Bauman, 2011).  

O âmbito privado era o ambiente em que se podia estar à vontade, ser verdadeiro, sentir emoções 
– medos, angústias, felicidade, prazer, etc.; era o espaço em que se cuidavam das necessidades 
vitais. Era nesse espaço que os sujeitos poderiam ser eles mesmos, tirar as máscaras; isto é, no lado 
de dentro do lar, podia-se ser “‘vivo e patético’ à vontade” (Sibilia, 2008, p. 63). Esse âmbito também 
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era reservado às preocupações com os processos vitais, com o cuidado com o corpo e com as 
questões relacionadas à sexualidade. Apenas dentro do quarto privado era possível pensar nos 
desejos e prazeres corporais e pessoais. De acordo com Hannan Arendt, 

A	  distinção	  entre	  os	  domínios	  público	  e	  privado,	  concebida	  mais	  do	  ponto	  de	  vista	  da	  
privatividade	  que	  do	  corpo	  político,	  equivale	  à	  distinção	  entre	  o	  que	  deve	  ser	  exibido	  e	  
o	  que	  deve	  ser	  ocultado.	  Somente	  a	  era	  moderna,	  em	  sua	  rebelião	  contra	  a	  sociedade	  
descobriu	  quão	  rico	  e	  variado	  pode	  ser	  o	  domínio	  do	  oculto	  nas	  condições	  da	  
intimidade,	  mas	  é	  impressionante	  que,	  desde	  os	  primórdios	  da	  história	  até	  o	  nosso	  
tempo,	  o	  que	  precisou	  ser	  escondido	  na	  privatividade	  tenha	  sempre	  a	  parte	  corporal	  da	  
existência	  humana,	  tudo	  que	  é	  ligado	  à	  necessidade	  do	  processo	  vital	  e	  que	  antes	  da	  
era	  moderna,	  abrangia	  todas	  as	  atividades	  a	  serviço	  da	  subsistência	  do	  individuo	  e	  da	  
sobrevivência	  da	  espécie	  (2010,	  pp.	  88-‐89).	  

Assim, parece que os aspectos relacionados à intimidade dos sujeitos, como o corpo e à 
sexualidade, estiveram reservados ao âmbito privado ao longo da modernidade sólida. Na mesma, 
esses assuntos só eram tratados, discutidos e partilhados em segredos, com o máximo de cuidado e 
discrição possível, para que ninguém tomasse conhecimento de como, onde e quando se passavam 
essas questões dentro de suas casas. Existia todo um cuidado para que os temas relacionados ao 
corpo e à sexualidade não extrapolassem os muros do lar para o âmbito público. 

Na modernidade líquida, as questões relativas a esse par (público/privado) passam por diluições e 
extravasam as fronteiras. É nesse contexto que a prática do sexting torna-se possível. Com esses 
limites mais brandos, os sujeitos permitem-se expor e escancarar algo que foi sendo estabelecido 
como da vida íntima e privada, como os corpos e as sexualidades.  

Através da prática do sexting, evidenciamos que a esfera privada vem invadindo o domínio público 
e isso vem produzindo uma reconfiguração no entendimento sobre essa díade, tornando o âmbito 
público um verdadeiro palco, em que as vidas privadas são expostas e apresentadas para quem 
quiser ver.  

Em nossa sociedade, vem se constituindo, uma vontade de mostrar a vida íntima e privada, no 
âmbito público. Dessa forma, os espaços públicos acabam sendo colonizados pelas questões 
privadas, o que não significa que as questões de âmbito privado tornem-se questões pública. A 
prática do sexting, coloca os corpos e as sexualidades, questões constituídas como de âmbito 
privado, em exposição pública, promovendo uma redefinição da esfera pública. No entanto, essas 
questões não deixam de serem entendidas como privadas. Para Bauman “os problemas privados não 
se tornam questões públicas pelo fato de serem ventilados em público; mesmo sob o olhar público 
não deixam  de ser privados, e o que parece resultar de sua transferência para a cena pública é a 
expulsão de todos os outros problemas “não-privado” da agenda pública” (2001, p. 83) .  

Essa reconfiguração do espaço público, como um espaço legitimado para a discussão e exibição 
de questões privadas, ocorre devido a uma proliferação de espectadores, que esperam ávidos para 
conhecer a vida alheia. É por isso que fenômeno como o do sexting vem se tornando algo publicável 
e discutido, pois existe uma vontade de saber e conhecer a intimidade dos sujeitos. 

Esse afrouxamento de fronteiras entre o domínio público e privado vem ocorrendo devido a 
algumas reconfigurações que a sociedade vem passando. Para Bauman, essa mudança em relação à 
disposição do público foi produzida através do “impacto debilitante dos meios de comunicação de 
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massa, por uma conspiração dos anunciantes, pela sedutora atração da sociedade do consumo ou 
pelos efeitos soporíferos da sociedade do espetáculo e do entretenimento” (2001, p. 191). 

 O desenvolvimento das tecnologias digitais e a web 2.0 possibilitaram que os sujeitos possam 
divulgar e expor suas vidas e que os outros sujeitos tenham acesso a essa vida narrada. Assim, 
ocorre uma expansão do campo de visibilidade (Sibilia, 2008). 

Na era clássica, os sujeitos participavam da vida pública com o intuito de serem lembrados, 
mesmo depois da morte, por suas ideias e ideais. Na modernidade líquida, expõe-se a vida íntima 
com intuito de chamar a atenção, querendo, sim, constituir-se em uma celebridade, ainda que por 
breves instantes. Essa necessidade de tornar-se visível é o legado da sociedade do espetáculo. 

Da invisibilidade à visibilidade das pessoas comuns 

O sexting também está vinculado à constituição da sociedade do espetáculo contemporânea. Essa 
sociedade caracteriza-se pela constituição de uma ênfase na imagem, ou quando a “própria imagem 
se cotidianiza, tornando-se elemento constitutivo de nosso dia-a-dia” (Rocha & Castro, 2009). Esse 
enfoque na imagem vem desenvolvendo uma cultura do visual, em que tudo deve ser escancarado 
aos olhos de todos. Assim, tornar-se visível é, hoje, uma condição de existência em nossa sociedade. 

Esse fenômeno pode ser considerado como uma faceta da sociedade do espetáculo, pois os 
praticantes deste utilizam suas imagens, com o propósito de produzir espetáculo de si, a fim de 
ganhar visibilidade. 

É importante salientar que a cultura do espetáculo não surge na atual conjuntura; ela se apresenta 
em nossa sociedade desde a era clássica, em que eram produzidos espetáculos dramatúrgicos, 
batalhas e guerras, construção de monumentos, entre outros, que tinham como objetivo entreter a 
sociedade. Kellner (2012), chama atenção para o fato de que os espetáculos vêm fazendo parte da 
constituição da sociedade, ao longo do tempo: 

Nos	  primórdios	  da	  era	  moderna,	  Maquiavel	  aconselhou	  seu	  príncipe	  sobre	  o	  uso	  
produtivo	  do	  espetáculo	  para	  o	  governo	  e	  o	  controle	  da	  sociedade,	  e	  os	  imperadores	  e	  
reis	  dos	  estados	  modernos	  cultivaram	  os	  espetáculos	  como	  parte	  de	  seus	  rituais	  de	  
governo	  e	  poder.	  O	  entretenimento	  popular	  naturalmente	  teve	  suas	  raízes	  no	  
espetáculo,	  enquanto	  a	  guerra,	  a	  religião,	  os	  esportes	  e	  outros	  aspectos	  da	  vida	  pública	  
se	  tornaram	  terrenos	  férteis	  para	  a	  propagação	  do	  espetáculo	  por	  muitos	  séculos.	  
Agora,	  com	  o	  desenvolvimento	  de	  novas	  multimídias	  e	  da	  tecnologia	  da	  informação,	  os	  
tecnoespetáculos	  têm,	  decisivamente,	  determinado	  os	  perfis	  e	  as	  trajetórias	  das	  
sociedades	  e	  culturas	  contemporâneas,	  pelo	  menos	  nos	  países	  capitalistas	  avançados,	  
ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  o	  espetáculo	  também	  se	  torna	  um	  fato	  marcante	  da	  
globalização.	  

Ao longo da história da humanidade, podemos perceber que vem ocorrendo alguns 
deslocamentos e reconfigurações, nos propósitos e nos modos de realizar espetáculos. Na era 
clássica, medieval e ao longo da modernidade, os espetáculos eram montados e produzidos por 
pessoas específicas, como guerreiros, poetas, escultores, reis, artistas, esportistas, músicos, 
governantes, etc., e tinham como propósito o entretenimento e governamento da população. Cabe 
salientar que a mídia massiva teve um papel de destaque na produção de espetáculo, pois ajudaram 
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na produção de celebridades e no desenvolvimento da sociedade do consumo, funcionando como 
vitrines, que tinham como propósito visibilizar certos produtos ou sujeitos. Ao longo da modernidade 
líquida, com as novas tecnologias digitais, todos nós podemos produzir e espetacularizar; o propósito 
é aparecer.  

Mesmo havendo vários espetáculos ao longo da constituição da sociedade, foi só a partir do 
século XX que a sociedade do espetáculo foi teorizada. Isso foi realizado por Debord, em seu livro 
intitulado “A sociedade do espetáculo”, que foi publicado pela primeira vez em 1967. O autor 
conceitua essa sociedade como o 

resultado	  e	  o	  projeto	  do	  modo	  de	  produção	  existente.	  Ele	  é	  um	  complemento	  ao	  
mundo	  real,	  um	  adereço	  decorativo.	  É	  o	  coração	  da	  irrealidade	  da	  sociedade	  real.	  Sob	  
todas	  as	  suas	  formas	  particulares	  de	  informação	  e	  propaganda,	  publicidade	  ou	  
consumo	  direto	  do	  entretenimento,	  o	  espetáculo	  constitui	  o	  modelo	  presente	  da	  vida	  
socialmente	  dominante.	  Ele	  é	  a	  afirmação	  onipresente	  da	  escolha	  já	  feita	  na	  produção,	  
e	  no	  seu	  corolário	  –	  o	  consumo	  (2012).	  

O espetáculo pode ser entendido como um reflexo de um momento histórico e social, em que a 
economia adquire um papel de destaque em nossa sociedade. Isso ocorre devido à expansão da 
produção industrial, da superprodução de mercadorias e da necessidade de vendê-las. Por esse viés, 
constitui-se numa sociedade voltada para o consumo, em que tudo gira em torno da produção, 
publicização, venda de mercadoria e a aparência adquire um papel de destaque na vida dos sujeitos.  

Nesse momento, não basta apenas ser alguém, possuir algum bem material, ser de um 
determinado modo, se isso não for visível. Na sociedade do espetáculo, tudo deve ser mostrado, pois 
vivemos permeados em uma cultura do visual, em que o importante é aparecer, já que apenas o que 
é bom aparece. Vivenciamos um momento que está focado na afirmação da aparência, pois o 
“conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de fenômenos aparentes. As suas 
diversidades e contrastes são as aparências organizadas socialmente, que devem, elas próprias, 
serem reconhecidas na sua verdade geral”. Nesse enfoque na aparência, o que ocorre é a 
proliferação e acumulação espetáculos na vida em sociedade, assim “tudo o que era diretamente 
vivido se esvai na fumaça da representação” (Debord, 2012). 

Essa busca por aparência, conforme descreve Debord, vem se multiplicando e se espalhando em 
nossa sociedade, o que faz com que ocorra uma propagação de espetáculos. A multiplicação de 
espetáculos vem produzindo efeitos em diversos setores e instâncias de nossa sociedade. Para 
Kellner, “nas últimas décadas, a indústria cultural possibilitou a multiplicação dos espetáculos por 
meio de novos espaços e sites, e o próprio espetáculo está se tornando um dos princípios 
organizacionais da economia, da política, da sociedade e da vida cotidiana” (2012). 

O espetáculo pode ser entendido como a transformação da vida – objetos, sujeitos, 
acontecimentos, paisagens, etc. – em imagens, que são utilizadas como mediadoras de relação 
sociais entre os sujeitos (Debord, 2012). Além disso, o espetáculo pode ser entendido como um “meio 
de divulgação, reprodução, circulação e venda de mercadorias” (Kellner, 2012), pois as imagens são 
utilizadas como mercadorias a serem vendidas, para tanto são expostas em vitrines. Segundo Rocha 
& Castro (2009, p. 55), vivenciamos um momento em que “mais do que excesso ou pura e simples 
obscenidade das imagens”, o que vem ocorrendo é a “inserção original das imagens na malha cultural 
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e nas interações sociais contemporâneas, através da qual se efetiva o consumo de 
imagens/sensações e de imagens/estilos-de-vida” (Rocha & Castro, 2009, p. 55).  

Vemos emergir uma sociedade que está baseada na cultura da visibilidade, em que tudo deve ser 
mostrado e escancarado para todos, com o propósito de ser visto e reconhecido na sociedade. 
Tornar-se visível é um dos troféus mais cobiçados na sociedade do espetáculo (Sibilia, 2008). 

Para tanto, os sujeitos transformam seus corpos, sexualidades, comportamentos, decisões, ou 
seja, suas vidas íntimas e cotidianas, em espetáculos ficcionalizados.  

Nesse contexto, se antigamente apenas alguns sujeitos podiam se tornar celebridade, na 
modernidade líquida todos nós podemos nos tornar a personalidade do momento. Isso é possível 
devido ao aperfeiçoamento e democratização das tecnologias digitais.   

A sociedade do espetáculo não está relacionada apenas à necessidade de aparecer dos 
indivíduos, mas está vinculada também à vontade de saber, pois, nessa cultura da visibilidade, existe 
uma crescente necessidade de conhecer a vida alheia. Assim, podemos dizer que a sociedade do 
espetáculo também pode ser a sociedade dos espectadores, que esperam ávidos por informações 
sobre a vida cotidiana e íntima do outro.  

Nessa vontade de aparecer, os sujeitos expõem sua vida íntima nas mídias, assim algumas 
questões como a sexualidade, o erotismo, o corpo, entre outros, passam a ser usadas como forma de 
ganhar visibilidade. Isso está se tornando possível, pois nossa sociedade vem passando por um 
afrouxamento entre as esferas do público e do privado.  

Para Kellner, o erotismo e a sexualidade tornam-se verdadeiros elementos atrativos e de destaque 
na sociedade do espetáculo. Para o autor, essas questões estão sendo cada vez mais usadas pela 
mídia, como forma de publicidade.  

O	  erotismo	  tem	  frequentemente	  invadido	  os	  espetáculos	  da	  cultura	  ocidental	  e	  é	  
apresentado	  tanto	  nos	  filmes	  hollywoodianos	  como	  em	  outras	  formas	  populares	  como	  
a	  burlesca,	  o	  vaudeville	  e	  a	  pornografia.	  Um	  dos	  grandes	  atrativos	  da	  publicidade,	  a	  
sexualidade	  erotizada	  é	  usada	  para	  vender	  todo	  tipo	  de	  produto.	  O	  espetáculo	  do	  sexo	  
é	  também	  um	  dos	  elementos	  da	  cultura	  da	  mídia,	  permeando	  todas	  as	  formas	  culturais	  
e	  criando	  seus	  próprios	  gêneros	  na	  pornografia,	  uma	  das	  principais	  e	  maiores	  áreas	  do	  
espetáculo	  (Kellner,	  2012).	  	  

No entanto, não são apenas os filmes, agências de propaganda, músicas, ou seja, a mídia 
massiva, que tem apelado para o erotismo e a sexualidade, como forma de chamar atenção ou de 
aparecer. As pessoas comuns e anônimas também vêm se apropriando da sexualidade e do 
erotismo, para ganhar visibilidade. É nesse viés que práticas como a do sexting, que emergem em 
nossa sociedade, podem ser consideradas espetáculos íntimos, que são realizados com intuito de 
ganhar fama e tornar os sujeitos as celebridades do momento. Nesse sentido, a sexualidade passa a 
ser considerada uma mercadoria, que está inserida na lógica do consumo, pois os sujeitos expõem 
sua sexualidade, a fim de conquistar o sucesso. Em troca disso, os espectadores podem consumir a 
vida alheia. 
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Discutindo a emergência do sexting 

Não	  buscaríamos	  origens	  mesmo	  perdidas	  ou	  rasuradas,	  mas	  pegaríamos	  as	  coisas	  
onde	  elas	  crescem,	  pelo	  meio:	  rachar	  as	  coisas,	  rachar	  as	  palavras.	  Não	  buscaríamos	  o	  
eterno,	  ainda	  que	  fosse	  a	  eternidade	  do	  tempo,	  mas	  a	  formação	  do	  novo,	  a	  emergência	  
ou	  o	  que	  Foucault	  chamou	  de	  “atualidade”	  (Deleuze,	  1992,	  p.	  109).	  	  

Ao discutir sobre o que vem possibilitando a emergência do sexting, não procuramos buscar uma 
origem dessa prática. Em vez disso, tivemos como propósito entender o que torna visível e 
enunciável esse fenômeno. Nesse sentido, ao realizar essas discussões, procuramos, nesta 
pesquisa, “pegar as coisas” onde estas crescem, como nos incentiva Deleuze. 

Ao discutirmos os deslocamentos que vêm ocorrendo em nossa sociedade, evidenciamos que o 
sexting só se torna possível de acontecer na contemporaneidade devido a algumas condições 
sociais, culturais, econômicas e históricas. É o deslocamento da modernidade sólida para a líquida 
que torna possível a emergência desse fenômeno, que pode ser entendido como uma novidade ou 
atualidade do dispositivo da sexualidade. 

A modernidade sólida, por apresentar as características descritas ao longo do texto, não 
possibilitava a exposição da sexualidade. Esta era entendida como algo que deveria ser reservado à 
intimidade e à privacidade. Por isso, práticas como a do sexting não encontrariam condições de 
emergência nesse tipo de sociedade. Nem as tecnologias digitais, que possibilitam a produção e 
disseminação das fotos e vídeos de cunho sexual, faziam-se presentes naquela época. 

Assim, as tecnologias digitais podem ser entendidas como clarões ou regimes de luz que 
possibilitam que os adolescentes produzam fotos e vídeos de conotação sensual/sexual/erótica e 
compartilhem-nas com quem quiserem. No entanto, não são apenas as tecnologias digitais que 
possibilitaram que o sexting aparecesse e fosse enunciável em nossa sociedade.  

As características da modernidade líquida criaram condições de possibilidade para a emergência 
do sexting. Entendemos esse fenômeno como uma estratégia de marketing e de sedução, em que o 
corpo e a sexualidade, questões entendidas e vivenciadas como de âmbito privado ao longo da 
modernidade, tornam-se mercadorias que são expostas em vitrines virtuais (celulares, internet, sites 
de redes sociais etc.), a fim de serem contemplados por um determinado sujeito ou por uma multidão. 
O sexting pode ser entendido como um espetáculo da vida privada, em palcos públicos, em que olhar 
do outro é uma condição de existência. São esses múltiplos olhares que acompanham os praticantes 
do sexting, que também acabam regulando e controlando esses mesmos sujeitos. Assim, é possível 
perceber que, ao mesmo tempo que as tecnologias são utilizadas para a produção dos materiais de 
conotação sexual, são essas mesmas tecnologias que acabam regulando esses sujeitos, pois é por 
meio destas que as instâncias disciplinares (família, escola, delegacias, etc.) tomam conhecimento do 
comportamento desses adolescentes. Ao tomar conhecimentos dos casos, essas instâncias 
normalizadoras acabam aplicando práticas disciplinares, a fim de normalizarem os sujeitos. Isso dá-
nos indícios de que ainda vivemos um momento de transição entre a modernidade sólida e a líquida. 

Nesse contexto, as articulações entre esses acontecimentos que vêm ocorrendo em nossa 
sociedade possibilitam a emergência de fenômenos como o do sexting, os quais colocam em 
evidencia a sexualidade dos sujeitos. Tais acontecimentos possibilitam que, hoje, a exposição da 
sexualidade seja possível de ser realizada por meio das tecnologias digitais, que podem ser 
consideradas palcos que possibilitam a espetacularização da intimidade. Assim, esse emaranhado de 
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fatores culturais, sociais, históricos, econômicos, entre outros, atuam na fabricação de uma tecnologia 
de dar visibilidade e enunciabilidade à sexualidade na contemporaneidade. 
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Resumo 

Uma análise cuidada do conteúdo dos media, pode ajudar a entender como são retratadas, na 
sociedade e para as pessoas, as mudanças sociais que nela se operam, pois o discurso por eles 
veiculado estabelece uma ligação entre os acontecimentos sociais, as tendências, os anseios, as 
expectativas e os padrões de comportamento a serem seguidos pelos recetores, alimentando 
artefactos e conteúdos fortemente marcados por conceções de género e sexualidade.  

O diálogo entre comunicação e género implica não só reforçar o olhar crítico em relação aos 
modos hegemónicos veiculados pelos meios de comunicação, mas também adequar o olhar sobre as 
práticas nos espaços de educação e formação. Importa conhecer, entre todas as ferramentas 
atualmente disponíveis, quais as que os/as alunos/as utilizam e quais as que têm potencial para uso 
em sala de aula. Aqui se inscrevem, em particular, os videoclipes, cujos componentes visuais e 
verbais podem motivar os/as jovens, promover uma aprendizagem mais profunda, estimular o fluxo 
de ideias, proporcionar uma oportunidade para a liberdade de expressão, entre outros.  

Assim sendo, a análise do caso “As Long As You Love Me”, de Justin Bieber, que a seguir se 
apresenta, integra um projeto que visa fazer um levantamento de possíveis contributos dos 
videoclipes para as (des)igualdades de género.  

Palavras-chave: sexualidade; género; media; educação; cidadania. 

Abstract 

A careful analysis of media content can help to understand how social changes that operate in 
society and for individuals are portrayed. The media’s discourse establishes a link between social 
events, trends, aspirations, expectations and standards of behaviour to be followed by the receivers, 
feeding artefacts and contents strongly influenced by conceptions of gender and sexuality. 

The dialogue between communication and gender implies not only reinforcing the critical eye 
towards the hegemonic modes conveyed by means of communication, but also adapting that eye 
towards practices in the areas of education and training. It is important to know which tools, among all 
currently available, students use and which have the potential for classroom use. Video clips are 
particularly relevant here. Their visual and verbal components can motivate the students, promote 
deeper learning, stimulate the flow of ideas, provide an opportunity for freedom of expression, and so 
on. 

Thus, analysis of the case “As Long As You Love Me,” by Justin Bieber, which is presented herein, 
is part of a project that aims to survey possible contributions of videos to gender (in)equalities. 

Keywords: sexuality; gender; media; education; citizenship. 
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Introdução 

Numa sociedade democrática, educar para a cidadania requer a defesa de valores como a 
solidariedade e o respeito pelas pessoas, pressupondo desenvolver conhecimentos, competências, 
atitudes e valores que ajudem as pessoas não apenas a desempenhar um papel ativo na vida 
individual e coletiva, a estar informadas e conscientes dos seus direitos, responsabilidades e deveres 
mas também, a compreender que se pode ter influência e marcar a diferença na comunidade de 
pertença.  

A literacia mediática contribui para o aumento de conhecimentos do património audiovisual e das 
identidades culturais europeias (CCE, 2009), estabelece novos modos de participação social e 
política, possibilita e potencia a interatividade e novas formas de aprender, mais ativas, participadas, 
individualizadas e com mais sentido (MEC, 2011). Os media, novos agentes de socialização, são 
assim “reconhecidos como uma dimensão imprescindível da cidadania democrática (...) capacitando 
os cidadãos para uma intervenção informada, crítica e responsável” (MEC, 2011, p. 50944).  

Importa assim, neste quadro, que nos sistemas educativos, se integre uma educação para a 
sexualidade e os media que vise a literacia mediática como parte integrante da educação para a 
cidadania. Formar para intervir implica refletir, analisar, explanar e equacionar o papel dos media, 
da(s) literacia(s) e da cidadania na sociedade (Reia-Baptista, 2011). 

A escola é um dos espaços públicos privilegiados para educar para a cidadania e os media, com 
as suas especificidades em termos de linguagens, de formas de comunicar e dos saberes que 
divulgam, constituem um novo ambiente educativo. 

Enfatiza-se que, na atualidade, a aprendizagem de conhecimentos ultrapassa a educação formal, 
cabendo à própria escola a responsabilidade de estabelecer uma relação dialética e colaborativa com 
os media, inventando outras práticas educacionais e sociais em que ambos se interliguem (Bonder, 
2008). 

Neste espaço informal de educação, a comunicação que se estabelece entre os sujeitos, fruto das 
dinâmicas sociais do quotidiano, contribui para o processo de conquista de cidadania. Esta 
comunicação permite uma interação entre as pessoas e as manifestações culturais e informativas 
com que se depara. Ao promover a comunicação interpessoal, grupal e massiva, impulsiona-se o 
desenvolvimento da competência comunicativa dos sujeitos e atribui-se aos media papel relevante na 
educação para a cidadania, ao permitir partilha, colaboração e ação coletiva.  

O videoclipe, filme curto em suporte digital, materializa a música e é uma forma de fazer com que 
a mensagem seja veiculada através dela, tendo vindo a mostrar ser o género audiovisual que melhor 
se adapta aos diferentes meios (Cunha, 2009). Lança modas, induzindo o/a espectador/a a vestir-se, 
agir, consumir produtos e adotar o estilo da sua banda ou cantor preferido (Sussi et al., 2007). Um 
videoclipe reúne música, letra e imagem, produzindo uma linguagem e sentido próprios, fruto da 
convergência de múltiplos elementos (montagem, ritmo, efeitos especiais - quer visuais quer sonoros 
-, iconografia, grafismo e movimentos da câmara) (Sussi et al., 2007). À semelhança dos restantes 
media, os videoclipes produzem um currículo cultural que difunde valores, regula condutas, (re)produz 
identidades e legitima formas de feminilidade e de masculinidade, gera novas práticas sociais e 
formas de comunicar que afetam a identidade dos e das jovens (Teixeira et al., 2010). 

Considerando que a educação para a cidadania e para os media se constituem como um 
inquestionável desafio para as práticas educativas dos e das docentes, pretende-se, usando como 
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objeto de estudo um conjunto de videoclipes, saber “que imagens de sexualidade e género são 
projetadas nos videoclipes mais visionados pelos/as jovens?”. 

Identificadas tais imagens, importa apreender “que papéis e estereótipos de género são 
enfatizados nos videoclipes mais visionados pelos/as jovens?”. 

No presente artigo analisa-se o videoclipe “As Long As You Love Me” (feat. Big Sean), do cantor 
Justin Bieber, decifrando a linguagem (escrita, visual e sonora) utilizada para nele identificar possíveis 
contributos para a desigualdade de género. 

Metodologia 

A análise do videoclipe “As Long As You Love Me” integra um projeto mais amplo, de 
doutoramento, no ramo de Didática e Formação da Universidade de Aveiro e a sua implementação, 
em termos de opções metodológicas, decorreu em três fases principais que a seguir se enumeram.  

Assim, numa primeira fase concebeu-se e aplicou-se um inquérito por questionário a 65 alunos/as 
do ensino básico e do ensino secundário, que possibilitasse uma aproximação ao fenómeno, bem 
como uma exploração inicial de videoclipes. Pretendia-se, ainda, com este instrumento de recolha de 
informação definir pistas de abordagem do objeto de estudo e fazer o levantamento dos videoclipes 
mais visionados pelos/as jovens. Desta aplicação resultou a seleção de quatro videoclipes. 

Numa segunda fase procedeu-se à análise de conteúdo dos videoclipes mais vistos, pelos/as 
jovens participantes no estudo, com a finalidade de permitir uma representação rigorosa e objetiva 
das mensagens veiculadas e encontrar elementos propícios à identificação de estereótipos de género 
e, além disso, orientar o processo de conceção de quatro guiões de visualização (material didático). 
Sublinhe-se que a construção de cada guião teve como referencial metodológico o trabalho 
desenvolvido por Díez Gutiérrez (2004a, 2004b), cujo objeto de estudo foram os videojogos. Cada um 
dos guiões é constituído por um conjunto de atividades, divididas em quatro grandes blocos: 
“aprender a olhar”, “compreender e analisar”, “interpretar e avaliar” e “transformar” (Díez Gutiérrez, 
2004b).  

Tendo-se optado como referencial metodológico pelo estudo de caso, uma vez que que este 
permitiria conduzir ao cumprimento dos objetivos traçados (Coutinho, 2011), entender fenómenos 
sociais complexos (Yin, 2010), possibilitando à investigadora reter características holísticas e 
significativas de acontecimentos da vida real (Sousa & Batista, 2011; Yin, 2010), implementou-se, 
numa terceira fase, o estudo de casos múltiplos integrados, mais propriamente quatro casos, do qual 
o videoclipe que aqui se explana é um dos exemplos (caso 1). O videoclipe é a unidade primária de 
análise e são investigados os elementos: imagem, música e letra, ou seja, três unidades integradas 
de análise (Yin, 2010). 

O caso apresentado envolveu 27 alunos/as de 7º ano de escolaridade, privilegiando-se a 
componente letiva destinada à aplicação do projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual 
para a implementação do estudo. A experiência educativa decorreu no ano letivo 2012-2013, numa 
escola básica e secundária do interior do país, na zona norte da região centro e pertencente à sub-
região Dão-Lafões (NUT III). 

Acresce que o estudo se enquadra no âmbito do paradigma interpretativo, tendo-se optado por 
uma abordagem qualitativa, uma vez que esta permitirá compreender os fenómenos em estudo pela 
procura de significações pessoais e interações entre pessoas e contextos (Coutinho, 2004, 2011). 
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Resultados 

Relativamente a uma primeira análise e discussão dos resultados obtidos, fruto de um estudo 
cuidado e de uma análise crítica e reflexiva dos guiões de visualização, podemos verificar que foi 
possível promover nos/as “utilizadores/as” femininos e masculinos o conhecimento aprofundado do 
videoclipe selecionado. Constatou-se que uma análise cuidada do discurso por ele veiculado permitiu 
estabelecer uma ligação entre os acontecimentos sociais aí retratados e os anseios, as expetativas e 
os padrões de comportamento seguidos pelos e pelas jovens envolvidos no estudo (Januário & 
Cascais, 2012). Os/as jovens associam ao videoclipe o relato de uma história de amor adolescente, 
que de algum modo consideram fazer parte do seu quotidiano e que se desenrola ao longo de três 
fases distintas: apresentação, desenvolvimento e desfecho. Na apresentação é feita uma primeira 
aproximação ao confronto amor paterno versus amor romântico (Fromm, 2002), na qual um jovem 
apaixonado (interpretado por Justin Bieber), submisso, ouve, atentamente, o pai da “namorada” 
(autoritário e dominador) que o dissuade de nova aproximação à filha, ameaçando-o, caso os dois 
jovens se voltem a falar. O jovem apaixonado é conotado pelo progenitor da namorada como “garoto”. 
Sendo um garoto, um dia mais tarde vai abandonar a filha, na perspetiva do progenitor. Assim, o 
progenitor tenta proteger a filha face à possibilidade de vir a “sofrer” por amor. Em breves 
apresentações surge a protagonista feminina (namorada), frágil e confusa. A ação desenrola-se em 
torno de dois protagonistas adolescentes e do progenitor da protagonista (personagem de meia 
idade). Uma mensagem escrita num pedaço de papel perspetiva o desenvolvimento e desfecho da 
narrativa: uma possível fuga.  

À medida que a ação se desenvolve, nota-se uma organização da narrativa visual em consonância 
com a história narrada no plano linguístico pelo eu-lírico que assume a narração: um jovem 
apaixonado que luta pelo amor que nutre pela sua amada, ultrapassando, para tal, inúmeros 
obstáculos. A performance - gestos estilos e dança, interações, ritmo e movimentos dos protagonistas 
secundários - é empolada de forma a valorizar o jovem que luta pelo amor. O rapper Big Sean surge 
para enaltecer o seu amor por uma mulher, reforçando o propósito do protagonista. Há uma sucessão 
de cenas de momentos felizes, vividas a dois, de momentos de disputa acompanhados por cenas de 
violência, protagonizados pelo progenitor e pelo protagonista e momentos de afirmação/valorização 
do protagonista. No fim fica no ar se a relação amorosa entre os dois jovens triunfa, já que, 
aparentemente, a fuga não é bem-sucedida. Considera-se, ainda, que os e as jovens envolvidos no 
estudo conseguem reconhecer e identificar estereótipos de género associados aos traços físicos, 
psicológicos e papéis veiculados pelas personagens femininas e masculinas. No que se refere aos 
traços físicos refira-se o facto de ser a protagonista, em diversos momentos do videoclipe a expor 
partes do corpo, evidenciando formas corporais arredondadas e harmoniosas. Relativamente aos 
atributos de personalidade, os/as intervenientes identificam a independência do protagonista versus 
docilidade e submissão da protagonista. E finalmente, quanto aos papéis desempenhados, o 
progenitor apresenta-se como chefe de família - figura masculina à qual se associam características 
como a masculinidade, poder e autoritarismo. O jovem protagonista assume um papel de protetor em 
relação à jovem apaixonada que aparece como mera recetora passiva desta visão. 

Ousa-se ainda afirmar que o discurso veiculado no videoclipe analisado, sobretudo ao nível das 
imagens e das interações verbais e não-verbais, acentua as desigualdades de género. No decurso da 
ação há uma alternância de cenas (lugares, personagens, ação e função dramática) que enaltecem o 
protagonista, à semelhança da letra da canção, marcadamente elaborada pelo recurso da repetição 
das estrofes “Serei a tua platina/ Serei a tua prata/ Serei o teu ouro”, reveladora da circularidade da 
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canção e chamando a atenção para o modo de tratamento do tema (o amor tratado como um bem 
precioso/joia), sem que a protagonista assuma qualquer papel relevante, apesar de se tratar de uma 
história amorosa com dois supostos intervenientes. 

Considerações finais 

Numa primeira análise do conteúdo dos instrumentos de investigação usados, conclui-se que, à 
semelhança de outros videoclipes em estudo, “As Long As You Love Me” veicula mensagens de 
sexualidade e género e é responsável por imagens e modelos mentais que condicionam atitudes. A 
análise crítica do videoclipe, acompanhada por um processo de reflexão e questionamento do 
discurso que veicula, contribuiu para uma mudança dessas atitudes, capacitando os e as jovens 
envolvidos/as para uma intervenção mais informada, crítica e responsável. Por exemplo, quando se 
propõe aos intervenientes que reformulem o videoclipe, de forma a promover a igualdade de género 
nos relacionamentos afetivos, algumas das sugestões apontam no sentido de “que a rapariga devia 
ter falado desde o início”. “A história seria diferente se ela tivesse aparecido com o pai” ou ainda, 
“sem o pai da rapariga bater no JB porque isso é mau demais, quando duas pessoas se amam têm 
de estar juntas”, ou seja apelando à não-violência nas relações afetivas. 

Urge, assim, implementar práticas educativas que incluam uma perspetiva crítica de género, de 
forma a consciencializar para a existência de estereótipos e estigmas sociais que contribuem para 
acentuar desigualdades. 

Sugere-se o videoclipe em estudo como uma ferramenta a usar na implementação da educação 
sexual em contexto escolar, permitindo a “compreensão da sexualidade como uma das componentes 
mais sensíveis da pessoa, no contexto de um projeto de vida que integre valores como afetos, 
ternura, crescimento e maturidade emocional, capacidade de lidar com frustrações, compromissos) e 
uma dimensão ética” (Portaria 196-A/2010 de 9 de abril, Ministério da Saúde e da Educação). 
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Resumo 

Buena parte de los videojuegos que más se están vendiendo actualmente en todo el mundo 
tienden a potenciar valores contrarios a los que promovemos en la educación: la violencia como 
estrategia de afrontamiento de los conflictos, la competitividad y el triunfo como metas incuestionables 
o el menosprecio hacia las personas débiles o diferentes. Se afianza así la socialización en una 
cultura patriarcal, clave de género explicativa de gran parte de la violencia cultural y estructural de 
nuestras sociedades. La escuela no puede permanecer pasiva ante este modelo de socialización. Ha 
de facilitar herramientas y estrategias para que su alumnado sea capaz de comprender y analizar 
críticamente estos poderosos “juguetes”. 

Palavras-chave: videojuegos; violência; género; nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

Abstract 

Most of the videogames that sell best worldwide at present tend to encourage values that are 
contrary to those that education attempts to inculcate. These include violence as a strategy when 
faced with conflict, competitiveness and winning as unquestioned goals or disrespect towards people 
who are weaker or different.  In this way socialization is firmly set within a patriarchal culture, a key 
gender feature that explains a great deal of the cultural and structural violence present in society.  
Schools cannot remain passive in the presence of this model of socialization. They must provide tools 
and strategies so that their pupils will be able to understand and analyze with a critical eye these 
powerful “toys”. 

Keywords: videogames; violence; gender; new technologies applied to education. 

 

 

Introducción 

La violencia de género tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho 
de serlo, e incluye tanto malos tratos de la pareja, como agresiones físicas o sexuales de extraños. La 
investigación realizada ha tenido como objetivo indagar si este tipo de violencia de género aparece 
representada en el mundo de los videojuegos y si están contribuyendo a una socialización de los 
jóvenes en este sentido. La metodología aplicada ha ido más allá de aplicar cuestionarios para 
conocer la percepción de quienes utilizan videojuegos o a analizar la publicidad que les acompaña, 
como ha sido frecuente en este campo. Nos hemos adentrado en el análisis de los propios 
videojuegos, examinando sus contenidos, su dinámica y desarrollo, las posibilidades que ofrecen, 
etc., mediante un “análisis videográfico” en función de las variables exploradas. Los resultados 
muestran que son frecuentes en la red videojuegos que incitan de forma explícita a la violencia de 
género, desde los "anime", con distintos subgéneros como eroge y hentai, hasta el famoso GTA, uno 
de los más vendidos comercialmente, donde aparece una manifiesta incitación a la violencia de 
género, en el sentido definido por la Ley Integral contra la Violencia de Género. La conclusión que se 
obtiene en esta investigación nos lleva a preguntarnos si, como afirma Amnistía Internacional, 
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estamos incumpliendo la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, que obliga a los Estados a tomar las medidas necesarias para suprimir dicha 
discriminación en todas sus manifestaciones. 

“En	  mi	  país,	  hasta	  en	  los	  videojuegos	  se	  enseña	  la	  violencia	  de	  género	  contra	  las	  
mujeres”	  (Marcela	  Lagarde,	  2008).	  

La violencia de género y los videojuegos 

La violencia de género tiene que ver con “la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho 
de serlo”, e incluye tanto malos tratos de la pareja, como agresiones físicas o sexuales de extraños. 
Aunque la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, restringe el concepto de violencia de género a aquella que, como manifestación 
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 

Tal como entiende la Ley contra la Violencia de Género el concepto de “violencia de género” no se 
suelen encontrar videojuegos donde se de una clara manifestación de discriminación, desigualdad y 
relaciones de poder sobre las mujeres por parte de los cónyuges u hombres ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad (Muros, Aragón y Bustos, 2013). Fundamentalmente porque estas 
situaciones vitales de conyugalidad o relaciones similares de afectividad no se representan de forma 
frecuente en los videojuegos. Aunque aparezcan relaciones afectivas en algunos videojuegos, en los 
contextos en que se presentan, no permiten concluir que éstas tengan dichas características. No 
obstante, en aquellos pocos videojuegos donde sí se puede deducir que tienen este tipo de relación, 
como por ejemplo en el videojuego de simulación social denominado “Sims”, no aparecen 
representadas situaciones de “violencia de género” en este sentido legal, excepto en el mundialmente 
famoso y polémico GTA (Grand Theft Auto), multimillonario en ventas, que analizaremos más 
adelante. 

No obstante, si consideramos el concepto de “violencia de género” como la violencia que se ejerce 
hacia las mujeres por el hecho de serlo, tal como suelen plantear las asociaciones y movimientos de 
mujeres, sí aparece representada en el mundo de los videojuegos de una forma reiterativa y 
sistemática (Díez Gutiérrez y Terrón Bañuelos, 2010), como veremos.  

Ya no vamos a profundizar en este informe en las raíces de la violencia de género, porque en ese 
terreno los videojuegos, como plantean Puigvert, Redondo, Flecha y Sanmamed (2005), están 
contribuyendo profundamente a una socialización hacia la violencia de género, pues en ellos se 
presenta a la mujer deseada como la que responde al modelo ideal de feminidad contemporánea y al 
hombre deseado como el que ostenta el poder a través de la violencia. De esta forma las jóvenes 
también interiorizan valores violentos (Etxeberria, 2011) vinculados al modelo de masculinidad 
hegemónica que después influyen en sus relaciones afectivas y sexuales. En la investigación de 
psicóloga clínica Linda Papadopoulos (2010) titulada Sexualization of Young People: Review, explica 
que en los videojuegos las mujeres son veneradas - y recompensadas - por sus atributos físicos, 
animando a los videojugadores masculinos a percibir a las mujeres como seres esencialmente 
hipersexuales - con poca referencia a su inteligencia o a sus capacidades -, lo cual promueve una 
mentalidad en la que las mujeres son vistas como subordinadas y, por tanto, como blancos 
apropiados de la violencia sexual. "La repetida presentación de los hombres como dominantes y 
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agresivos y de las mujeres como subordinadas y degradadas está sin duda perpetuando la violencia 
contra las mujeres", establecía el informe. 

Estos valores ligados a la cultura patriarcal que legitima el dominio masculino, la violencia como 
estrategia de relación y sumisión y el sexismo, etc. generan un fenómeno estructural al que Galtung 
denomina ‘violencia cultural’ y que se está transmitiendo oculta en el proceso de socialización también 
a través de los videojuegos, pero que ya hemos analizado en investigaciones anteriores (Díez 
Gutiérrez y Terrón Bañuelos, 2010; Díez Gutiérrez, 2004) y no insistiremos aquí. 

Los primeros videojuegos 

El primer videojuego comercializado que centra su acción en una forma de esta violencia de 
género, como es la violación, es Custer’s Revenge. Fue hecho 
por la compañía Mystique en 1982. En este videojuego, la 
acción del mismo, se concentra en la violación de una mujer. 
Aunque los gráficos son muy primarios, debido a la época en la 
que se creó, permite percibir claramente la representación de 
figuras humanas diferenciadas sexualmente en el diseño de 
los genitales. El jugador controla el personaje del general 
Custer, representado por un hombre desnudo que no lleva más 
atuendo que un sombrero vaquero, un pañuelo y unas botas, y 
que presenta una visible erección. Custer tiene que superar 
varios obstáculos para conseguir su objetivo, que es violar a 
una mujer india desnuda de grandes pechos atada a un poste 
o cactus y que se llama “Revenge”. Si supera el primer reto, 
puede violar a la mujer india atada y recibe puntación por cada 
acto de violación que realiza. El juego no tiene más historia ni 
argumento que la superación de cortinas de flechas para llegar 

a la violación, la cual se premia. Con ello trataba de representar la “revancha” de este oficial de 
caballería del ejército norteamericano por su derrota ante los indios sioux, por medio de la violación 
de las mujeres del adversario (algo relativamente frecuente en las guerras actuales). Este juego “pone 
de manifiesto la forma en que se trivializa, en el imaginario machista, la violencia contra las mujeres, 
sus derechos humanos y legales, el horror de la violación” (López Muñoz, 2010, 310). Las denuncias 
que recibió por parte de grupos de mujeres defensoras de los derechos humanos de nada sirvieron. 
Más bien al contrario, pues vendieron unas 80.000 copias del juego, algo extraordinario para la 
época. 

La empresa Mystique vendió los derechos de sus juegos a Playaround, que continuó vendiendo 
Custer's Revenge como Westward Ho durante un tiempo. Hicieron algunos cambios al juego, como 
hacer la piel de la mujer más oscura y hacer que extendiera su brazo hacia Custer, pidiéndole que 
fuese. Ahondando aún más en un imaginario machista que deja entrever que, en el fondo, las mujeres 
desean la violación. 

“Este videojuego inició una larga serie de títulos que, sin declararlo entre sus objetivos de juego, 
permiten realizar acciones brutales o vejatorias – o en estrategia combinada - contra personajes 
femeninos” (López Muñoz, 2010, 311).  
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Violencia contra las mujeres 

Así, por ejemplo, Phantasmagoria, aventura gráfica de terror del año 1995, escrita y diseñada por 
el diseñador Roberta Williams, incluía una escena de violación. Esclavas del pabellón rojo es un 
videojuego donde unas jóvenes son vendidas como esclavas sexuales y atadas con cadenas. En 
Fear Effect una de las protagonistas sufre una violación a cargo de unos tentáculos. En Knights of 

Xentar hay violaciones explícitas. Slap Dat se presenta con la 
siguiente leyenda: “Si eres el típico tío que le gusta darle azotes a 
las tías para ponerlas cachondas este es tu juego”.  

Los estudios de la Fundación Directa titulado Claves no 
sexistas para el desarrollo de software (2007) o el del Instituto 
Andaluz de la mujer, dirigido por Bertomeu (2005) explican cómo 
este tipo de videojuegos son frecuentes en la red: Abofetea a la 

puta es un videojuego cuyo argumento se basa en matar a palos a viejas estrellas del rock, que 
suelen ser mujeres mayores, famosas en otro tiempo. En Palmea el botín el jugador debe golpear las 
nalgas de una chica que grita de dolor cada vez. Un reloj mide la velocidad que emplea al pegar. En 
Sim Girl una chica pide ser golpeada. El jugador golpea y recibe indicaciones de la chica de cómo 
debe ser golpeada y en qué momento es más vulnerable. 

Los videojuegos anime 

Pero quizá sean los videojuegos denominados genéricamente 
"anime", con distintos subgéneros como eroge y hentai 
(denominación del manga y el anime de contenido pornográfico; el 
término hentai significa "pervertido" en japonés) los que representan 
de una forma más clara y definida un enfoque hacia la violencia de 
género, pues como afirma la periodista mexicana Lidia Cacho “en el 
hentai, la violencia sexual contra niñas y mujeres es el tema central" 
(2009).  

El subgénero de videojuegos pornográficos bishōjo son 
frecuentemente catalogados como "juegos hentai" en Occidente; sin 
embargo, este término no suele ser utilizado en el idioma japonés. 
En Japón, se les suele llamar con frecuencia ero-games, o eroge. 
Las mujeres representadas en estos videojuegos aparecen como 
menores de edad (o al menos se comportan y tienen proporciones 
físicas de menores), eternas adolescentes – nunca envejecen -, con 
ojos enormes que muestran una apariencia infantil e ingenua. Los 
escenarios representados permiten vestir a las chicas en función de 
fantasías masculinas adolescentes sobresexualizadas: así los 
escenarios de educación de estos videojuegos permiten vestir a las 
chicas con uniforme escolar, mientras que los escenarios de fantasía 
permiten desde trajes de brujas hasta princesas, hadas o “catgirls”; 

cuando el escenario se ubica en un restaurante, como, por ejemplo, el videojuego Pia Carrot, permite 
vestir a las chicas con elaborados uniformes de camareras. Los personajes femeninos de este tipo de 
videojuegos actúan con frecuencia como niñas, sus voces son comúnmente agudas, y se las 
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presenta como si se pudieran frustrarse fácilmente y protagonizar rabietas mostrando un supuesto 
“temperamento infantil”. En estos modelos se proyecta una visión marcadamente sexual y de 
comportamiento dependiente y sometido respecto al videojugador. 

Los videojuegos bishōjo en su mayoría presentan dibujos de 
chicas, estilo anime, y no imágenes de chicas reales. Esto les 
permite eludir las leyes japonesas de pornografía infantil, la cual no 
prohíbe la representación simulada de personajes que aparentan 
una edad menor a los 18 años. Así, por ejemplo, uno de los juegos 
lanzados por Enix en el año 1983, Lolita Syndrome, consistía en 
cinco mini juegos que presentaban estilizados dibujos de chicas 
cuyas edades podrían aparentar los diez años (uno de estos mini 

juegos consistía en lanzarle cuchillos a una de estas chicas para quitarle su ropa). Aún así, es común 
encontrar carátulas en los juegos que afirman que teóricamente todos 
los personajes tienen una edad superior a los 18 años.  

 La ley japonesa “permite la representación de los genitales de 
niños o niñas porque aún no son personas sexualmente maduras – la 
pederastia parece quedar al margen de la censura. Estas y otras 
especificaciones del texto legal son las que han marcado la trayectoria 
del hentai hasta ahora, siempre ajustándose a derecho. Sobre cómo lo 
han hecho, está Internet lleno de ejemplos. En lugar de penes, los 
dibujos y animaciones muestran tentáculos de monstruos diversos (…) 
El resultado de esto es una composición en la que aparece un 
monstruo con múltiples extremidades, penetrando a una niña por 
todos sus orificios” (López Muñoz, 2010, 314).  

 Debido a la representación mayoritaria de mujeres en los 
personajes de videojuegos bishōjo, el mercado está compuesto en su 
gran mayoría por hombres. Esta industria ha querido expandir su 

mercado creando videojuegos dirigidos a chicas que presentaban 
jóvenes atractivos en sus personajes en donde el tema central consiste 
en relacionar hombres jóvenes en relaciones homosexuales. A pesar de 
esto, la población femenina en este mercado sólo ocupa una muy 
pequeña parte de la industria. 

Aunque los personajes masculinos no son infrecuentes, estos 
reciben menos tiempo en pantalla de los videojuegos, y el personaje 
que representa al jugador casi nunca aparece, cuando esto ocurre, su 
rostro suele estar fuera de la pantalla u oculto de otro modo. En 
ocasiones, la única aparición del hombre es en las escenas de sexo 
como un pene que entra desde el lado de la pantalla, o sin parte alguna 
visible, lo que comúnmente es llamado el "síndrome del pene invisible". 

Los hombres en los juegos bishōjo suelen personificar dos arquetipos comunes que representan al 
videojugador: el de machista mezquino y el enclenque herido de amor, ambos logrando en el 
videojuego “ser adorados” por las mujeres. En este sentido, sí podríamos afirmar que hay un nivel 
profundo de representación de la violencia de género en las relaciones sexuales que centran la 
atención de este tipo de videojuegos. El modelo de control, dependencia, sumisión y “adoración” que 
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reproducen consideramos que es una forma explícita y “normalizada” de violencia de género que 
tiende a construir un imaginario machista y patriarcal muy profundo en este tipo de videojuegos. 
Como afirma López Muñoz (2010, 315) “tras el fetichismo exacerbado del sexo violento en el hentai, 
se oculta la necesidad masculina de recuperar el control perdido sobre la mujer, a la vez que sirve de 
cauce para satisfacer las fantasías machistas”.  

Otro subgénero de estilo “anime” es el Raiser sim. Éste es un subgénero en donde el objetivo es 
"desarrollar" un personaje femenino, entrenándolo y educándolo para incrementar sus atributos 
(generalmente cuantificado numéricamente). Un ejemplo clásico es Wonder Project J2 que presenta a 
una chica robot huérfana. Muchos juegos eroge parten de esta premisa, en donde el personaje a 
"desarrollar" es usualmente algún tipo de esclava sexual. 

Viola a Lay 

En 2006 una empresa japonesa – Illusion Software - comercializó 
una serie de juegos de tipo anime, de los cuales saltó a la fama 
especialmente el titulado Rapelay (“rape” en inglés significa 
violación, de ahí el título: “Viola a Lay”). En este videojuego el 
protagonista es un violador recién fugado de la cárcel, que vuelve 
para vengarse violando a la mayor cantidad de mujeres posible, 
entre ellas una colegiala y una niña de diez años y “hacerles 
disfrutar” de la experiencia. Es un videojuego de rol de tipo 
interactivo: el jugador se mete en la piel del protagonista, del 
violador, y elige las formas de agresión, para vengarse de una 
adolescente que lo denunció por intento de violación de una amiga, 
decide abusar de ella, de su madre y de la hermana de 12 años. 
Rapelay también incluye agresiones sexuales a mujeres y niñas en 
un tren, así como violaciones en grupo. En el juego se dispone de 
varias opciones como recorrer cualquier parte del cuerpo, 

desnudarlas en un tren o en un parque, quitarles la ropa, abusar de ellas sexualmente a través de una 
mano virtual, forzar situaciones de sometimiento mediante el uso de determinados elementos 
(esposas, por ejemplo) y elegir la forma de violación. Con las mujeres chillando hay un menú para 
elegir cómo perpetrar la violación: “vaginal insert”, “oral sex” o “take off pants”. El “riesgo” que corre el 
protagonista es que las víctimas puedan quedar embarazadas a medida que aumenta el número de 

violaciones. En esos casos, si logra avanzar en niveles, el violador 
debe obligarlas a abortar para luego convertirlas en sus esclavas 
sexuales, de lo contrario pueden incrementarse las posibilidades de 
que la adolescente lo mate a puñaladas y finalizar el juego.  

El grado de violencia sexual que transmite el videojuego es 
extremo. A mayor número de ataques y abusos virtuales mejora el 
nivel del jugador. Amazon, multinacional de ventas a través de 

internet, lo presentaba así: “(…) Tu eres una molestia pública y te escapaste de tu cautiverio en 
búsqueda de nuevos objetivos. En esta ocasión, encuentras a una madre soltera y a sus dos hijas. 
Rápidamente comienza tu cacería y capturas a cada mujer, una por una. El juego incluye un divertido 
sistema de entrenamiento para aprender a romper cada uno de tus objetivos según tu voluntad”. 
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El Lobby Europeo de Mujeres (EWL), denunció que “el juego Rapelay promueve una actitud hostil 
hacia las mujeres, las niñas y la sexualidad masculina, y aplica y promueve estereotipos de género 
perjudiciales y discriminatorios. (…) El Lobby Europeo de Mujeres no puede considerar esto como 
una cuestión de libertad de expresión, sino como la banalización y la promoción de asalto sexual”. El 
distribuidor de Rapelay contestó que “el juego fue aprobado por las regulaciones japonesas y no 
vamos a aceptar este tipo de críticas de grupos del otro lado del mundo”. 

La polémica vende: GTA 

Como ya viene denunciando Amnistía Internacional desde 
hace años (2004) y sigue siendo la pauta habitual 
actualmente, en las distintas versiones de la popular y 
polémica serie GRAND THEFT AUTO (GTA), las mujeres en 
ejercicio de la prostitución pueden ser objeto de agresión y 
asesinato.  

En la versión San Andreas el jugador tiene vía libre para 
robar un vehículo y pasear por cualquiera de las calles de su 
ciudad (en prácticamente todas encuentra prostitución), 
detenerse frente a una mujer que ejerce la prostitución y 
hacerse con sus servicios.  

Es cierto que en el videojuego se puede optar por 
contratar los servicios de una prostituta, o bien por seducir a 
una chica, pero esta opción es más difícil de lograr pues para 
ello hay que ejercitarse mucho con el mando analógico. En 

cambio la prostitución es la opción más fácil, eligiendo entre 
tres opciones: masturbación, felación y coito.  

 Además, una vez hayan acabado y se haya pagado el 
dinero, el jugador puede recuperar su dinero agrediendo 
hasta la muerte a la mujer. Es igualmente significativo que, 
en un juego en el que la violencia a cambio de dinero es un 
elemento habitual, una de las mayores recompensas en 
metálico es la que recibe el jugador tras haber asesinado a 
una de las mujeres prostitutas que pasean por su barrio. 

Así lo explicita textualmente en la guía de juego de la 
versión Grand Theft Auto: San Andreas: “Mientras la 
chica te va haciendo un “trabajito fino”, tú vas 
recuperando vida a la vez que baja tu dinero. Por cierto, 
si quieres recuperar la pasta que te has gastado, o 
incluso ganar más, elimina a la muchacha nada más 
bajar del coche...” Además, del trato vejatorio hacia la 
mujer, acaba recomendando abiertamente al jugador 
que la mate para robarle el dinero que lleve encima. 

Éste sería el único videojuego donde aparece una 
forma de incitación a la violencia de género, en el 
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sentido definido por la Ley Integral contra la Violencia de Género, pues en uno de los apartados, al 
hablar de los personajes del juego cita a las novias de Carl, y da consejos sobre cómo tratar a las 
novias y prostituirlas: “A partir de ahora tendrás que cultivar la relación con Denise, para que no te de 
“la plasta” por teléfono. Dedica un poco de tiempo para ir a su casa y salir con ella por ahí. En 
ocasiones querrá dar una vuelta en coche para pegar unos tiros,  o ir de copas. Tranquilo, que los 
mensajes de la parte inferior de la pantalla te dirán en cada momento si está a gusto o no. En 
ocasiones bastará con llevarla a algún sitio como el bar del barrio, pero otras veces deberás llenar su 
barra de diversión dejando que dispare a miembros de otras bandas, o pise a fondo el acelerador del 
coche...“. “Procura ir a buscarla siempre por las tardes, ya que por la mañana estará ocupada. 
Cuando la tengas en el bote te dará la oportunidad de pasar a su casa a “tomar café”, acepta su 
invitación y esa noche triunfarás. Según avances en la relación tu novia te prestará el coche o te hará 
regalos, como el traje de “chulo” que aparecerá en tu ropero.” Con el regalo del traje de “chulo”, la 
chica te está indicando que te conviertas en su proxeneta. Es en este momento del juego cuando 
aparecen las escenas de sexo explícito, si has conseguido “tenerla en el bote y te invita al café”, te 
advierte que vas a triunfar, para ello debes descargarte un pequeño pluging (módulo) que al 
accionarlo muestra las escenas censuradas. Dentro del apartado Misiones en la página 55, explica 
cómo convertirte en “chulo” de profesión y sus ventajas. Advierte: “Si completas el juego propuesto 
para conseguir ser “chulo”, las chicas no te cobrarán por sus servicios, ¡Y de hecho te pagarán ellas a 
ti!” (Bertomeu, 2005; Fundación Directa, 2007). 

Videojuegos de descarga gratuita en Internet 

En videojuegos descargados de forma gratuita en 
Internet, como BENKI KUOSUKO el maltrato a la mujer 
deriva incluso en tortura. Es un juego en el que una mujer 
japonesa, amordazada y maniatada, se encuentra sentada 
con las piernas abiertas sobre un retrete y prácticamente 
desnuda. El jugador, animado por la frase “tienes que hacer 
gozar a esta japonesa con toda clase de artilugios” puede 
introducir jeringuillas, huevos, un tarro con leche o pastillas 
por la vagina y ano de la mujer. El maltrato, la tortura, la 
violación se presenta como un juego divertido que 
protagoniza el jugador, bajo el imperativo de “tienes que 

hacer gozar” a esta mujer. A pesar de haber sido denunciado también por Amnistía Internacional 
(2004), hace años, actualmente se puede seguir accediendo al mismo: http://www.quepuntazo.com/ 
juegosflash-benki-kousoko-juegosgratis/jugar-3013-minijuegos-eroticos-sexo-flash.html. En la web se 
informa, a quienes accedan a ella, las veces que se ha jugado este mes al videojuego (15.780).  

También esta ONG denunció el 
videojuego SOCIOLOTRON, un juego 
de rol multijugador que se puede 
encontrar actualmente accesible en 
Internet (http://www.sociolotron.com/). El 
juego se define “contra los tabúes 
sexuales” e incluye en su argumento 
violaciones contra mujeres y esclavitud 
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sexual con consecuencias como las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos forzados.  

“Cho Chabudai Gaeshi”, videojuego japonés desarrollado por Taito, es un simulador de “violencia 
doméstica” (sic) en el que el jugador debe ejercer de padre de familia, que con la excusa de estar 
supuestamente frustrado por la actitud de sus vástagos, tras golpear unas cuantas veces la mesa del 
comedor recién puesta por una mujer sumisa a la hora de la comida en la que se reúne la familia, 
deberá levantarla por los aires en un colérico ataque de furia con el objetivo de provocar los máximos 
daños posibles. Cuanto más fuerte le demos, más puntos se consiguen. Y si además de golpear la 
mesa, se la vuelca como un salvaje, entonces el juego da un montón de puntos y dice a qué distancia 
se ha conseguido lanzar el mueble. 

Videojuegos contra la violencia de género 

Una organización danesa contra el maltrato ha lanzado un 
videojuego que se puede activar gratuitamente por internet y que, 
para llamar la atención sobre este problema, invita al usuario a 
abofetear a una adolescente a la que el jugador puede golpear una y 
otra vez hasta amoratarle la cara, hasta acabar tirándola al suelo a 
base de golpes. Esta polémica campaña contra los malos tratos se 
denominó Hit de Bitch (golpea a la zorra) y consiste en un videojuego 
que pretende hacer ver que la violencia de género es algo 
denigrante. El videojuego recrea precisamente la escena que se 
debe evitar para después acusar al propio jugador de su actitud. En 
él podemos pegar a una mujer y cuanto más le peguemos más 
puntos nos darán, haciéndose el jugador más fuerte cuanto más 
pega a la mujer. Es curioso la forma que tienen de decirnos que no 

se debe permitir la violencia de género, cuando te 
proponen pegar a una mujer, aunque sea de forma 
simulada en el videojuego. Cuando finalmente se acaba 
derribando a la joven a base de bofetadas y termina el 
juego aparece un mensaje en danés que dice: ‘Ahora 
eres 100% machote. 100% idiota. ¿Y ahora qué?’; se 
advierte de que no hay excusas que justifiquen el 
maltrato a las mujeres y se le conmina a buscar ayuda 

psicológica.  

El juego, cuyo uso se ha restringido fuera de Dinamarca, ha sido colgado en la web por la 
organización no gubernamental Born og Unge I Voldsramte familier, que lucha por la defensa de los 
derechos de los menores que sufren malos tratos en el seno de sus familias. "Apreciado visitante no 
danés. Debido al extremado número de visitas a Hit the bitch su acceso ha sido limitado 
exclusivamente a usuarios de Dinamarca", dice el mensaje de la página bloqueada. Ha recibido 
muchas críticas porque parece más una apología de la violencia que una crítica. 
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Conclusión 

Nos tenemos que preguntar en definitiva si, como afirma Amnistía Internacional, "el Estado 
español está incumpliendo la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, que le obliga a tomar las medidas necesarias para suprimir dicha discriminación en 
todas sus manifestaciones". Y no sólo el estado español, sino la Unión Europea y los países que han 
firmado tantas convenciones, declaraciones y normativas para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y que permiten que el beneficio de las multinacionales de los 
videojuegos sea el criterio que marca la producción y difusión de este tipo de videojuegos. 

Esto es un tema social, no algo ligado a las decisiones individuales de la persona que “consume” 
los videojuegos o de las personas responsables que le tienen a su cargo (normalmente las familias). 
La responsabilidad está antes del mercado, antes de que esos productos lleguen al mercado. Se 
están hurtando a la discusión pública y política muchos problemas estructurales y sociales 
actualmente. Y este es uno de ellos. Se tratan de remitir a la decisión individual, a la libertad de 
elección del consumidor o de la consumidora. Como si de ellas y ellos dependiera el dejar de jugar a 
los videojuegos. Mientras que lo que se oculta al debate social es qué tipo de contenidos y valores 
son los que tienen que promover esos videojuegos (Díez Gutiérrez, 2009). 

“Los valores comerciales o de lucro se ponen por encima de los derechos humanos, de la paz o de 
la justicia. No deberían fabricar ni comercializar estos videojuegos por motivos éticos, pero priman los 
intereses económicos por encima de otro tipo de intereses” (Fernández, 2003). El mercado se ha 
convertido en el gran regulador del consumo en función de la oferta y la demanda y, especialmente, 
de la obtención de beneficios. Es el sujeto individual quien ha de decidir qué es bueno y qué es malo. 
Se ha pasado de una regulación social a la “libertad de mercado”. Y cuando hay menores la 
responsabilidad se dice que recae solamente en los padres y madres para decidir qué deben 
consumir sus hijos e hijas y qué no. Esto significa que la socialización está siendo dirigida 
esencialmente por el mercado. Y se tiende a responsabilizar a las familias de las salvajes condiciones 
que impone el dios contemporáneo: el mercado global. 
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