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RESUMO 
 
Este trabalho objetivou analisar as limitações e potencialidades no 
desenvolvimento de uma ação educativa referente às questões de corpo, gênero 
e sexualidade na Educação de Jovens e Adultos. Como pressupostos teóricos 
foram utilizados os referenciais pós-estruturalistas, sobretudo os trabalhos de 
Michel Foucault, Guacira Lopes Louro e Judith Butler para as discussões sobre 
corpo, gênero e sexualidade e os trabalhos de Sergio Haddad, Miguel Arroyo, 
Paulo Freire e Maria Clara di Pierro para as reflexões sobre a Educação de 
Jovens e Adultos. Esta pesquisa é de cunho qualitativo, caracterizando-se como 
uma pesquisa de intervenção e foi desenvolvida em uma turma de EJA de uma 
escola pública municipal de Jequié-BA, tendo como participantes uma classe de 
estudantes do 2º segmento (8º e 9º ano). Inicialmente foram investigadas as 
ideias prévias e as sugestões sobre as temáticas corpo, gênero e sexualidade e, 
em seguida, foi elaborada e desenvolvida uma proposta educativa buscando 
problematizar estas questões, instigando novas reflexões e, por fim, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com os/as estudantes a fim de 
identificar tensões e/ou contribuições nas compreensões sobre corpo, gênero e 
sexualidade após a realização das atividades. Os resultados sinalizaram uma 
ampliação da aprendizagem e discussão da temática em sala de aula de 
Ciências, questionando normas e padrões e colocando os/as discentes diante de 
situações problemáticas vivenciadas no cotidiano. A intersexualidade foi uma 
questão que provocou boa parte do grupo já que perturbou os binarismos do 
sexo/gênero/sexualidade embora de início a turma a entendesse como 
maldição e deficiência. Nos diálogos sobre transgeneridade houve diferentes 
posicionamentos, pois enquanto alguns/algumas a percebessem como 
descaração ou vulgaridade, outros/as a reconheceram como expressão dos 
desejos singulares de cada pessoa. Falar sobre diversidade sexual foi desafiador, 
sobretudo porque a heterossexualidade ainda é pensada como norma. 
Entretanto, novos olhares sobre a homossexualidade e bissexualidade foram 
produzidos a partir das ações, além de que muito incômodo foi gerado na 
turma apontando o quanto a proposta desestabilizou as/os discentes. Outra 
questão que desequilibrou, mormente os garotos, foi o fato de trazer a 
possibilidade do ânus como região erógena para os homens, algo inconcebível 
para muitos deles. O discurso religioso cristão percorreu vários momentos do 
trabalho com o propósito de reiterar os processos normativos e normalizadores 
dos corpos, gêneros e sexualidades. A intervenção também permitiu a 
identificação de “questionamentos” e de “processos de vigilância” quanto ao 
gênero e as sexualidades da/o docente que se “arrisca” em discutir a temática, 
sendo colocada/o em um patamar “duvidoso” pelos/as próprios/as discentes. 
Em síntese, investimentos em pesquisas e intervenções como esta podem ser 
feitos, especialmente no ensino de Ciências, com o intuito de romper com 
práticas sutis que evidenciam processos discriminatórios em relação àquelas/es 
que ousam transgredir as normas. 
 
Palavras-chave: gênero, diversidade sexual, educação de jovens e adultos, 
ensino de Ciências, pesquisa-intervenção. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aimed to analyze the limitations and potentials of the development 
of an educational activity related to body, gender and sexuality issues in Youth 
and Adult Education. As theoretical assumptions, we used post-structuralism 
references; principally works of Michel Foucault, Guacira Lopes Louro and 
Judith Butler for discussions about body, gender and sexuality and works of 
Sergio Haddad, Miguel Arroyo, Paulo Freire and Maria Clara di Pierro for the 
reflections on Youth and Adult Education. It is an intervention research with 
qualitative approach, and it was developed in an adult and youth education 
course group of a public school of Jequié – Bahia – whose participants were 
students of the second segment (8 and 9 grade). Initially, we investigated the 
previous ideas and suggestions on the issues: body, gender and sexuality; 
thereafter, we drafted and developed an educational proposal seeking to 
discuss them, encouraging new ways of thinking and, finally, we conducted 
semi-structured interviews with the students to identify tensions and/or 
contributions in their understanding of body, gender and sexuality after the 
activities’ completion. The results showed a learning and discussion expansion 
on the topic in the Sciences classroom, questioning norms and standards and 
placing the students before problems experienced in everyday situations. 
Intersexuality was a matter that provoked most of the group since it disturbed 
the binarities of sex/gender/sexuality although initially the class considered it 
a curse and a disability. In dialogues about transgenderism there were different 
positions, because although some perceived it as shamelessness or vulgarity, 
others recognized it as an expression of the exclusive desires of each person. 
Talking about sexual diversity was challenging, foremost because 
heterosexuality is still thought of as the standard, however, new views on 
homosexuality and bisexuality were produced from the actions, in addition 
many felt constrained in the class, revealing at what extent the proposal 
destabilized the students. Another destabilizing issue, especially for the boys, 
was the possibility of the anus being an erogenous zone for men, something 
inconceivable for many of them. The Christian religious discourse surfaced in 
various moments of the activity in order to reiterate the normalizing and 
prescribing processes of bodies, genders and sexualities. The intervention also 
allowed to identify "questions" and "monitoring procedures" in terms of gender 
and sexualities of the teacher who "risks" to discuss the issue, being seen in a 
"doubtful" level by the own students. In sum, investments in research and 
interventions as this one can be done, especially in science teaching, in order to 
break with subtle practices that evidence processes discriminatory regarding 
those who dare to break the rules. 
 
 
Keywords: gender, sexual diversity, youth and adult education, science 
teaching, research intervention. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Abordar questões sobre corpo, gênero e sexualidade na escola é algo que 

chama a atenção, instiga a curiosidade e a retração ao mesmo tempo. Fruto de 

um histórico de censura, como diz Foucault (1988), a abordagem dessas 

questões pela escola é ainda muito superficial. Foi em meio a essa percepção 

que emergiu essa pesquisa. Como professora de Ciências e Biologia, presenciei 

algumas situações de preconceitos, discriminação e silenciamentos na escola 

que me pareceram extremamente humilhantes e me levaram a construção desse 

estudo. 

Segundo Louro (2001) os diferentes problemas que afetam as questões de 

diferenças de gênero e sexualidade nas escolas têm sua causa na naturalização 

binária dos corpos e da heterossexualidade. Formas de sexualidades destoantes 

da norma são adotadas como anormais e são alvos das diversas críticas e 

preconceitos. Os rótulos e as divisões das identidades passam, então, a 

classificar os sujeitos em anormais ou desviantes, o que reafirma a 

heterossexualidade como a vivência normal e correta.  

A partir de algumas situações presenciadas durante minha prática 

docente percebi a importância de ações por parte da escola para refletir padrões 

e normas já criadas. Afinal, sendo a escola um ambiente legitimado para 

discussões e aprendizado, se caracteriza como um local propício para refletir 

essas questões. Entretanto, no âmbito escolar o tratamento da temática 

geralmente é encarado com certa rejeição ou, muitas vezes, é até “mascarado”, o 

que acaba reforçando ainda mais a naturalização e normatização dos “padrões” 

em situações discriminatórias e preconceituosas. A “negligência ou a inocência” 

é vista como mantenedora dos bons e confiáveis costumes. Consequentemente, 

insultos e gozações levam pessoas não heterossexuais a se reconhecerem como 

indesejados ou desviantes (LOURO, 2000). 

Sobre esse modelo heterossexual também presente na escola, Miskolci 

(2009) o caracteriza como heterossexualidade compulsória, discutindo que há 

uma exigência social de relacionamento amoroso e sexual entre homem e 

mulher, no intuito de disciplinar os corpos, os desejos e as práticas. Portanto, a 
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heterossexualidade compulsória caracteriza-se como um dispositivo que 

prioriza e, ao mesmo tempo, naturaliza a heterossexualidade, tornando-a 

obrigatória.  

O conceito de heteronormatividade também merece menção, pois 

expressa um conjunto de prescrições que enfatizam as relações binárias e 

organizam as práticas, os atos e os desejos a partir de um modelo heterossexual 

vinculado à reprodução. Mesmo indivíduos que se relacionam com pessoas do 

outro sexo, são envoltos por obrigações e pressupostos que (re) afirmam essa 

heterossexualidade. Então, atitudes e ações que fogem a norma heterossexual 

são extremamente vigiadas e reprimidas. A imposição desse padrão 

hegemônico se dá, muitas vezes, até mesmo por meio de agressões físicas, 

ajustamento e atitudes violentas, mesmo para indivíduos não homossexuais 

(JUNQUEIRA, 2012). 

Na escola essa realidade é muito presente, entretanto, quando se trata 

dessas questões de sexualidade, a cultura da escola é envolvida por respostas 

esperadas e desvinculadas de questões íntimas. A insistência dominante na 

estabilidade dos corpos e na transmissão de informações óbvias impede a 

possibilidade de surgimento de novas questões. Com isso, conteúdos que 

permeiam o corpo, o gênero e a sexualidade são relegados ao conhecimento de 

fatos e ao espaço de respostas curtas, certas ou erradas, sem potencial reflexivo 

(BRITZMAN, 2000). 

Associado a isso, pesquisas têm assinalado que a abordagem das 

questões de corpo, gênero e sexualidade no âmbito escolar tem sido reduzida a 

conteúdos como doenças sexualmente transmissíveis (DST), métodos 

contraceptivos e estratégias de idealização dos corpos que, geralmente, estão 

vinculados somente à disciplina de Ciências, embasados em uma perspectiva 

apenas biológica baseada na relação saúde/doença, desconsiderando outros 

discursos (SILVA, GUERRA, 2013; FURLANI, 2007; SILVA, MEGID NETO, 

2006; ALTMANN, 2009; SILVA, SIQUEIRA, ROCHA, 2009). 

Posso citar alguns exemplos de conteúdos que são, muitas vezes, 

negligenciados pela escola como reflexo de pensamentos que normatizam e 

estabilizam os corpos e as sexualidades. Assim, menciono o ensino do prazer 
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corporal e das expressões de gênero e de sexualidade (bissexuais, gays, lésbicas, 

travestis, intersexuais e transexuais) como conteúdos silenciados pela escola. 

Isso demonstra como a vivência dos corpos é desprezada na sala de aula, sendo 

enfocada, geralmente, a perspectiva biológica. É nesse sentido que Hooks (2000, 

p. 82) afirma que “o mundo público da aprendizagem institucional é um lugar 

onde o corpo tem de ser anulado, tem que passar despercebido”. 

Não posso deixar de mencionar também a abordagem das DSTs voltada 

para o perigo e o medo do contágio, sendo ausente um trabalho focado nos 

riscos e nas vulnerabilidades (SANTOS, 2004). Quanto ao planejamento 

familiar, a abordagem não instiga escolhas, mas apresenta um enfoque nos 

métodos contraceptivos e na gravidez na adolescência que reflete interesses das 

instâncias políticas, econômicas e ideológicas de poder (COELHO, 2000). 

Esse contexto se dá mesmo com a abordagem da temática nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como tema transversal (BRASIL, 

1997), cujo teor instiga maiores discussões sobre a temática. Portanto, na escola 

ainda “não há lugar para se discutir o corpo que é constituído/produzido pela 

cultura, pelas relações que se estabelece no dia-a-dia, nas suas várias formas e 

expressões” (NASCIMENTO, 2000, p. 137). Consequentemente, as discussões 

sobre a temática pela escola acabam sendo pautadas em um modelo de corpo 

biológico que desconsidera construções de cunho 

histórico/cultural/social/político, exaltando ideais heteronormativos. 

Baseando-se nessas percepções passei a questionar também minha 

própria formação, foi quando me dei conta de que esta realmente não havia me 

dado subsídios para trabalhar com um universo tão necessário para minha 

prática docente: falar sobre corpo, gênero e sexualidade com minhas/meus 

alun@s. Utilizarei o @ ao longo do texto para me referir tanto aos discentes 

quanto as discentes, visando abarcar as identificações e performances de 

gênero. 

Em meio a essas situações surgiu a oportunidade de participar do Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Gênero e Diversidade Sexual da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) no ano de 2011. Por meio do contato 

com as leituras e participando de discussões feitas no grupo me senti mais 
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motivada a realizar algumas intervenções sobre a temática com minha turma da 

escola.  

Durante esse caminhar percebi uma carência de trabalhos que 

apresentassem intervenções diretas nas escolas, entretanto, isso se tornava mais 

evidente em relação à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Compreendendo a 

relevância das discussões sobre corpo, gênero e sexualidade na formação d@s 

estudantes, se faz necessário que essas questões sejam abordadas nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, incluindo a EJA. Além disso, a EJA é 

considerada um ambiente muito favorável para discussões de temas sociais e 

culturais, pois @s discentes apresentam uma extrema riqueza e diversidade de 

experiências influenciadas por traços culturais e familiares (DI PIERRO; JOIA; 

RIBEIRO, 2001). 

Cada alun@ da EJA apresenta traços de vida próprios, origens, idades, 

vivências profissionais, histórico-escolares, ritmos de aprendizagem e ideias 

singulares, fala-se, então, de uma realidade diferenciada. Portanto, @s alun@s 

são pessoas que trabalham ou não, com valores éticos e morais que são 

influenciados pelas experiências de vida, pelo ambiente e pela cultura de onde 

estão inseridos (ANDRADE, 2006). 

Para verificar se existiam ou não um número significativo de pesquisas 

com as questões de corpo, gênero e sexualidade envolvendo a EJA fiz um 

levantamento no Banco de Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD – Ibict) no período de 2005 a 2015. As teses e dissertações 

encontradas sobre as questões de corpo e/ou gênero e/ou sexualidade na EJA 

são, em sua grande maioria, diagnósticas (Tabela 1). Em geral, as pesquisas 

investigam o conhecimento de discentes e docentes, e também como os temas 

são apresentados ou não na escola.  

A tabela 1 evidencia um quantitativo de 5 teses e 10 dissertações que 

trazem a temática corpo e/ou gênero e/ou sexualidade na EJA, entretanto, 

apenas a dissertação de Soares (2012) traz uma proposta de pesquisa-ação, 

visando analisar desafios e conflitos para a formulação de novas práticas 

pedagógicas em relação ao ensino da sexualidade na EJA. Portanto, ainda há 
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um quantitativo restrito de pesquisas de intervenção sobre a temática na EJA. 

 

TABELA 1: Sondagem das teses e dissertações no Banco de Dados da CAPES e no Banco de 

Dados do BDTD - Ibict (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) sobre corpo e/ou 

gênero e/ou sexualidade na EJA. 

 

Teses/Dissertações Autor Enfoque 

Teses 

BENTO (2005) 
Investigação de problemas quanto à sexualidade e as 

IST/AIDS de nove surdos da EJA. 

ANDRADE 
(2008) 

Análise dos atravessamentos de gênero, classe social e raça 
nos processos de ex/inclusão do ensino. 

BRITO (2009) 
Investigação das relações entre masculinidades, raça e 

rendimento escolar. 

RIBEIRO 
(2011) 

Investigação dos conhecimentos de jovens surdas. 

FERREIRA 
(2013) 

Investigação sobre corporeidade e relação com o saber de 
adultas da EJA. 

Dissertações 

MENEZES 
(2008) 

Análise das concepções de masculinidades dos alunos da 
EJA. 

OLIVEIRA 
(2010) 

Investigação dos conhecimentos de práticas escolares de 
professores e alunos acima de 50 anos. 

SILVA (2010) 
Análise de como o currículo da EJA silencia temáticas como 

racismo, sexismo e homofobia. 

BASTOS 
(2011) 

Pesquisa das trajetórias das alunas da EJA e os efeitos 
permanentes da escolarização em suas vidas. 

PEREIRA 
(2011) 

Análise do tratamento dado às mulheres no Livro Didático – 
da EJA. 

SANTOS 
(2011a) 

Investigação das representações sociais discriminatórias e 
estereotípicas na relação entre raça, do gênero e da docência. 

SANTOS 
(2011b) 

Investigação da interpenetração dos discursos sobre 
feminilidade no currículo da EJA. 

SOARES 
(2012) 

Análise dos desafios e conflitos por meio da ação e reflexão 
para formulação de novas práticas pedagógicas. 

LEONCY 
(2013) 

Análise das questões de gênero e identidade presentes nas 
narrativas das histórias de vida de mulheres da EJA. 

SANTOS 
(2014) 

Descrição e formação de mulheres da EJA para a luta pela 
igualdade de gênero. 

Fonte: Banco de Dados da CAPES (http://bancodeteses.capes.gov.br/) e Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br/busca) em Março/2015 (as referências 
mencionadas estão no anexo A). 
 

Recorrendo a uma revisão bibliográfica também percebi que a maior 

parte dos artigos publicados nos periódicos das revistas da área de ensino de 

Ciências relacionados às temáticas corpo, gênero e sexualidade não está 

http://bancodeteses.capes.gov.br/
http://bdtd.ibict.br/busca
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vinculada a modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Diante desses fatos, 

conclui que havia uma escassez de pesquisas sobre as temáticas na EJA, o que 

fica evidenciado na tabela 2 abaixo. 

TABELA 2: Sondagem trabalhos nos Periódicos de Revistas sobre as temáticas  
corpo e/ou gênero e/ou sexualidade. 
 

PERIÓDICO/ 
PERÍODO 

Nº TRABALHOS/(%) TRABALHOS NA EJA ENFOQUE 

Cadernos de Pesquisa 
(1999-2014) 

33 Souza e Fonseca (2013) 

Investigação 
de práticas de 

cuidado e 
relações de 

gênero.  
Ciência e Educação 

(1998-2015) 
8 - 

Educação e Realidade 
(2000-2015) 

26 - 

Educação em Revista 
(2006-2014) 

9 - 

REEC  
(2003-2015) 

7 - 

Revista Brasileira de 
Educação 

(2000-2015) 
9 Souza e Fonseca (2013) 

Investiga as 
tensões de 
gênero que 

permeiam as 
práticas da 

matemática.  

Educação e Sociedade 
(1997-2014) 

11 - 

Educação e Pesquisa 
(1995-2014) 

9 - 

RBPEC 
(2001-2014) 

4 - 

Alexandria 
(2008-2014) 

2 - 

Ensaio  
(1999-2014) 

3 - 

Total 121 2 

Fonte: Banco de dados dos periódicos das principais revistas da área de ensino de Ciências (os 
referenciais dos artigos mencionados na tabela são apresentados no anexo B). 

  

Como evidenciado pela tabela 2 foram encontrados 121 trabalhos 

publicados sobre as temáticas corpo e/ou gênero e/ou sexualidade nos 

principais periódicos da área de ensino de Ciências, entretanto, apenas 2 destes 

foram realizados na EJA. As duas pesquisas encontradas foram de Souza e 

Fonseca (2013), publicados nas revistas Cadernos de Pesquisa e Revista 

Brasileira de Educação, cujo enfoque está voltado para a investigação de 
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práticas de cuidado, tensões de gênero e o ensino da matemática, não sendo, 

portanto, pesquisas de intervenção na EJA . 

Diante do exposto, vislumbrei a oportunidade de ampliar conhecimentos 

sobre a temática na EJA por meio dessa dissertação de mestrado. Pensamos, 

então, em uma proposta de intervenção que pudesse “mexer um pouco com o 

biológico”, na disciplina de Ciências.  

Discutir questões não trabalhadas no ambiente escolar, abordar 

diferentes aspectos das variadas vivências expressadas pelo corpo e pela 

diversidade sexual e de gênero seria algo que poderia favorecer a compreensão 

das ideias dos discentes, bem como dos fatores que interferem positiva ou 

negativamente na abordagem dessas questões para além do discurso biológico, 

possibilitando um mapeamento de dificuldades, desafios, empecilhos e 

facilitadores. 

Realizar uma proposta de intervenção que discutisse, por exemplo, a 

experiência intersex, indivíduos extremamente invisibilizados, poderia 

contribuir diretamente para revisitar as abordagens sobre corpo, gênero e 

sexualidade na escola, questionando discursos permeados unicamente pela 

biologia dos corpos que desconsideram o contexto histórico, cultural, político 

que fundamentam também essas questões.  

Quando questiono que o tratamento das questões sobre corpo, gênero e 

sexualidade na escola estão sendo baseadas apenas no discurso biológico e 

apenas na disciplina de Ciências e Biologia, não estou defendendo que o estudo 

da biologia dos corpos seja descartado. Com base na minha vivência na escola e 

em meio ao contato com as leituras, defendo que o discurso biológico seja 

revisitado e não abandonado, pois o indivíduo além de biológico é também 

social/político/histórico/cultural (BRITZMAN, 2000).  

Acredito que conteúdos sobre doenças sexualmente transmissíveis, 

anatomia corporal, reprodução, dentre outros devam ser tratados pelas/os 

docentes de Ciências e Biologia, entretanto com um posicionamento 

resignificado. Nessa perspectiva, essas questões perpassam a disciplina de 

Ciências, mas não se restringem a ela. 

Então, objetivando discutir normatizações e enquadramentos que 
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envolvem as questões de corpo, gênero e sexualidade, esta pesquisa pretende 

problematizar o discurso biológico e instigar reflexões de novos discursos, que 

geralmente são silenciados pela escola, trazendo-os à tona para discussão. O 

desenvolvimento dessa pesquisa contribui para ampliar o tratamento da 

temática na EJA, nas escolas e instigar novas reflexões, seja por professor@s ou 

por alun@s e para motivar reflexões sobre esta abordagem no ensino de 

Ciências, área de concentração do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores. 

Relacionando isso a minha atuação docente, realizar uma pesquisa sobre 

a temática tem reflexos também para a minha própria prática, pois acredito que 

minha formação inicial em Ciências Biológicas não me trouxe subsídios 

suficientes para trabalhar essas questões para além do próprio discurso 

biológico e dos discursos heteronormativos e hegemônicos.  

Logo, o desenvolvimento dessa pesquisa tornou-se para mim um meio 

para ampliar reflexões e problematizar discursos hegemônicos enquanto 

pesquisadora e docente. Além disso, essa pesquisa pode contribuir também 

com a prática de outr@s professores que comunguem comigo certa 

insatisfação/angústia ao abordar a temática para além dos modelos já impostos. 

Outra questão importante que também justifica a pesquisa diz respeito à 

abordagem sobre corpo, gênero e sexualidade baseada no modelo de educação 

dialógica proposta por Paulo Freire. Considerar a fala e o pensamento d@s 

discentes numa perspectiva questionadora e participativa, permitindo que @s 

discentes tenham autonomia para interferir, questionar e participar das aulas 

sem enquadramentos pode facilitar a análise dos desafios e das possibilidades 

dessa interação no tratamento da temática.  

Neste trabalho foi construída e desenvolvida uma proposta de 

intervenção durante uma unidade escolar (cerca de 2 meses e meio), 

objetivando dialogar com @s estudantes sobre corpo, gênero e sexualidade. 

Vale ressaltar, que todo o processo de intervenção foi realizado sob a 

perspectiva de referenciais pós-estruturalistas. Esta intervenção foi o campo de 

investigação deste trabalho. 
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Assim, a questão norteadora deste trabalho foi: Quais os entraves e as 

possibilidades na abordagem das questões de corpo, gênero e sexualidade na 

Educação de Jovens e Adultos, tendo como pressuposto a desestabilização das 

normatizações, classificações e hierarquizações que envolvem a temática?  

Para a realização dessa proposta, alguns objetivos foram traçados, dentre 

eles, o objetivo geral foi: Analisar as limitações e potencialidades na abordagem 

das questões de Corpo, Gênero e Sexualidade em uma proposta de intervenção 

na Educação de Jovens e Adultos. Os objetivos específicos foram: i) analisar as 

ideias sobre as questões de corpo, gênero e sexualidade em uma turma da EJA 

do 2ª segmento (8º/9º ano) em uma escola pública do município de Jequié-BA; 

ii) avaliar as contribuições de um projeto de intervenção sobre as questões de 

corpo, gênero e sexualidade para o pensamento d@s discentes da EJA em 

relação a essas temáticas e iii) verificar os aspectos que interferem na 

abordagem das questões de corpo, gênero e sexualidade em turmas da EJA.  

Dessa forma, este trabalho consta de quatro capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta uma discussão sobre questões de corpo, gênero e 

sexualidade baseada em autores como Michael Foucault, Judith Butler, Guacira 

Louro, Simone Beauvoir, Richard Miskolci, Linda Nicholson, dentre outros. 

Nesta parte são discutidos alguns fatores que envolvem nossas concepções 

sobre o corpo, passando pela análise das construções de gênero presentes em 

nosso cotidiano. Em seguida, é feita uma abordagem sobre a sexualidade com a 

menção de desdobramentos dessa para nossa vida. 

O segundo capítulo foi reservado para caracterizar o público da EJA e 

apresentar fatores históricos, políticos e sociais relevantes que podem 

influenciar o trabalho nessa modalidade de ensino. É apresentado também um 

histórico da oferta dessa modalidade pela rede estadual e municipal de ensino 

da cidade de Jequié/BA. 

O terceiro capítulo foi destinado à apresentação dos aspectos teórico-

metodológicos da pesquisa, o caminho percorrido, bem como uma descrição de 

todas as ações desenvolvidas na escola durante o desenvolvimento da 

intervenção junto à turma. Neste capítulo, justificamos a escolha da abordagem 
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qualitativa, da pesquisa de intervenção e de cada instrumento utilizado para a 

constituição dos dados. 

No quarto capítulo apresento e discuto os resultados construídos junto 

às/aos discentes da EJA durante a aplicação da intervenção. Os dados foram 

analisados com base na Análise Textual Discursiva segundo Moraes e Galiazzi 

(2011) que se adequou a proposta da pesquisa por apresentar um processo de 

análise de cunho interpretativo e argumentativo, buscando compreender 

fenômenos e discursos.  

Em seguida, esboço algumas considerações a respeito do revisitar de 

ideias sobre corpo, gênero e sexualidade na EJA, apresentando limites e 

possibilidades que surgiram ao longo do trabalho, indicando caminhos e 

sugestões para a discussão da temática na EJA. 
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CAPÍTULO 1 

CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE: UMA DISCUSSÃO SEM 

LIMITES E FRONTEIRAS APARENTES 

 

Falar sobre corpo, gênero e sexualidade parece algo que se mescla, se 

mistura, não apresentando limites nem fronteiras aparentes. Apesar dessa 

sensação, este capítulo tem por objetivo apresentar e discutir essa tríade1 sem, 

entretanto, deixar de abordar algumas de suas particularidades. Sendo assim, 

apresento discussões voltadas para uma abordagem pós-estruturalista, 

utilizando como aporte teórico Michael Foucault, Judith Butler, Guacira Louro, 

Richard Miskolci, dentre outros. 

Ter como base teórica referenciais pós-estruturalistas é encarar toda 

diferença como produzida e concebida por processos linguísticos de 

significação e de relações de poder. São as relações de poder que delimitam “o 

diferente” como negativo e o não diferente que é aceito como positivo. O pós-

estruturalismo rejeita qualquer tipo de sistematização e o conhecimento é 

indeterminado e incerto (SILVA, 2010). 

Para Meyer e Soares (2004), pesquisas que se aproximam de uma 

abordagem pós-estruturalista geralmente operam com limites e dúvidas por 

meio da resistência em formular sínteses conclusivas, tendo em vista que 

encaram a provisoriedade do saber e a coexistência de diversas verdades 

articuladas em campos de saber/poder. Assim, as verdades são construídas 

social e culturalmente. 

O pós-estruturalismo não apenas questiona a noção de verdade, mas 

abandona essa ênfase para questionar o processo pelo qual as verdades são 

produzidas. A questão, portanto, não é saber se algo é verdadeiro, mas por que 

esse algo se tornou verdadeiro (SILVA, 2010). Essas ideias se aproximam dos 

objetivos dessa pesquisa, tendo em vista que todo conhecimento foi encarado 

                                                           
1 Quando falo de tríade, me refiro às questões de corpo, gênero e sexualidade. 
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como indeterminado, instável, cultural e produzido, com envolvimento de 

relações de poder. 

A perspectiva pós-estruturalista também questiona os “significados 

transcendentais”, tais como os ligados a religião, à política, à ciência, tentando 

desconstruir os inúmeros binarismos que constituem em torno do 

masculino/feminino, heterossexual/homossexual, branco/negro, 

científico/não científico, colocando em dúvida as atuais e rígidas separações 

curriculares entre os conhecimentos (SILVA, 2010). 

Assumir pressupostos pós-estruturalistas significa encarar, por meio da 

linguagem, processos conflituosos e instáveis entre teorias e posições/verdades 

já construídas. Entretanto, isso não significa relativismo ou o “tudo vale”, mas 

afirmar que nosso recurso de significação é precário e provisório e que atua de 

forma consistente e questionadora com o referencial teórico. Sobre isso, Meyer e 

Soares (2004, p. 41) afirmam assim: 

Um processo de pesquisar que assume esses pressupostos é, então 
construído por referências e ferramentas que deslocam certezas, 
invocam multiplicidade e operam com provisoriedades e, exatamente 
por isso, nos colocam o desafio de estarem profundamente ancoradas 
num campo teórico e, ao mesmo tempo, admitirem a sua contingência 
e sua transitoriedade (MEYER; SOARES, 2004, p. 41). 

Nesta direção, discussões que giram em torno do corpo, das relações de 

gênero e das múltiplas expressões da sexualidade envolvem relações de 

poder/saber que impõem discursos e normatizações. Esta pesquisa, portanto, 

se aproxima dessa perspectiva pós-estruturalista, pois intencionou perturbar 

discursos hegemônicos e problematizar estas questões nas aulas de Ciências.  

Iniciando a falar sobre o corpo e a concepção que temos dele, concordo 

com Louro (2008) quando diz que nossos corpos exibem marcas que nos 

identificam e nos sinalizam como sujeitos a partir de padrões e referências da 

cultura. Para a autora, desde a cor da pele até os mínimos formatos corporais 

são significados culturalmente e se tornam marcas de raça, gênero, etnia, classe 

e nacionalidade. Os corpos, portanto, revelam nossa identidade e nos 

classificam por intermédio de padrões criados culturalmente. 

Também há o envolvimento de processos históricos e políticos além dos 
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culturais na afirmação de normas e padrões, destacando a valorização do 

homem branco, heterossexual e cristão (LOURO, 2000). Nessa perspectiva, o 

corpo é visto como corte de julgamento final do que somos ou do que podemos 

nos tornar (WEEKS, 2000). 

O corpo e as diferenças biológicas nele embutido formam a base das 

distinções de gênero. Essas distinções promovem a inferiorização do corpo 

feminino em relação ao masculino, sendo fonte de binarismos. Como resultado, 

temos um eu masculino ou feminino profundamente enraizado em um corpo 

diferenciado, ressaltando como o corpo é repleto de significados socialmente 

construídos (NICHOLSON, 2000). 

Scott (1995) traz uma discussão numa perspectiva histórica, abordando a 

oposição binária hierárquica entre o masculino e o feminino. A autora 

relacionou o patriarcado como fonte de subordinação das mulheres ao enfatizar 

o potencial reprodutivo biológico das mulheres e inseriu noções de dominação 

masculina através da classe social, discutindo a subversão do feminino por 

meio das relações econômicas de produção e trabalho. 

Em meio a essa discussão percebo como o sexo biológico acaba 

assumindo papéis sociais a serem desempenhados e vivenciados. 

Comportamentos corporais são esperados a partir do reconhecimento dos 

papéis de gênero e sexuais já criados histórico, social e culturalmente 

(MAGALHÃES; CRUZ, 2006). Com isso, o corpo e suas diferenciações são 

envoltos por normatizações que visam controlar e estigmatizar vivências. 

Para Louro (1997), essa ideia de oposição binária entre o masculino e o 

feminino demonstra um pensamento polarizado sobre os gêneros em uma 

lógica de dominação-submissão natural e fixa. A desconstrução dessa rígida 

polaridade não é fácil e significaria historicizar e problematizar a oposição entre 

os gêneros e demonstrar as características que cada um supõe, abrindo também 

caminho para a compreensão e inclusão de diferentes formas de masculinidade 

e feminilidades, também constituídas socialmente, que são negadas e ignoradas 

numa visão dicotômica e heterossexista.  

As concepções sobre corpo e a forma como ele acaba “recebendo” ideias 

e valores da cultura me fez observar como nossos corpos acabam sendo 
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influenciados e levados a assumir identidades binárias e heterossexuais por 

meio das regulações culturais e dos dispositivos de poder. 

Beauvoir (1967) deixa clara a sua ideia sobre o corpo em O segundo sexo 

quando, ao falar da supremacia masculina sobre as mulheres, explicita o corpo 

como algo que é moldado culturalmente, se caracterizando como um 

instrumento passivo onde os significados culturais são inscritos. A autora 

chama atenção para o fato de que desde que nascemos nos é imposta a ideia da 

supremacia masculina sobre a feminina por meio de simples gestos e atitudes 

cotidianas, a questão do corpo adquire uma afirmação social marcante na 

sociedade, e nele se irradiam os conceitos e preconceitos. Os estudos de 

Beauvoir foram inovadores e de extrema importância para a época em que 

escreveu. Entretanto, nesse momento ainda não se falava no termo gênero, que 

surgiu posteriormente. Beauvoir (1967) trabalhava com a categoria mulher, 

ressaltando que a constituição da mesma se dava a partir da ausência de 

atributos masculinos expressados e afirmados pelo corpo. 

De lá para cá novas ressignificações sobre o corpo modificaram o olhar 

sobre ele, inclusive na ideia de que o corpo é algo passivo, pois muitos corpos 

não se conformam com as normas e escapam a elas. Processos culturais e sociais 

atravessam os corpos para “ditar” a concepção que temos dele. A ideia de que a 

sexualidade é inerente ao ser humano e algo “dado” pela natureza deixa de 

lado seu caráter fluido e construído (LOURO, 2000). Essa concepção se ancora 

no corpo e na vivência universal dele, o que deixa de lado outras possibilidades 

de expressar os desejos e os prazeres. 

Nossos corpos constituem-se na refereêcia que ancora, por fim, a 
identidade. E, aparentemente, o corpo é inequívoco, evidente por si; 
em consequência, esperamos que o corpo dite a identidade, sem 
ambiguidades nem inconstância. Aparentemente se deduz uma 
identidade de gênero, sexual ou étnica através de “marcas” biológicas; 
o processo é, no entanto, muito mais complexo e essa dedução pode 
ser (e muitas vezes é) equivocada (LOURO, 2000, p. 14). 

 

A “evidência” das identidades por meio dos corpos pode ser 

questionada, pois estes são variados e se alteram com o passar do tempo. A 

atribuição das diferenças e de desigualdades é aí instalada. Ao classificar os 

sujeitos, toda sociedade estabelece rótulos e divisões, e os que fogem às normas 
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e aos padrões culturais tornam-se “marcados”.  

A norma que se estabelece historicamente em nossa sociedade remete ao 

homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão. Assim, a 

mulher cabe a submissão ao homem e gays e lésbicas, por exemplo, são 

encarados como desviantes da norma heterossexual. Portanto, a 

heterossexualidade é vista como “natural” e universal, supondo uma inclinação 

inata ao outro sexo, sendo alvo de intensa vigilância e investimento. 

Há uma intensa busca, por meio de múltiplas estratégias, de “fixar” uma 

identidade masculina ou feminina “normal” ou duradoura. Existe uma 

intencionalidade de articular as identidades de gênero “normais” a um único 

modelo de identidade sexual, a heterossexualidade. Para o masculino, por 

exemplo, um modelo de virilidade física é extremamente ressaltado, associado à 

ausência de manifestação de afetividade, principalmente entre os homens. Para 

o feminino é destacada a fragilidade e o cuidado. 

Isso é o que chamamos de heteronormatividade, que se caracteriza como 

um regime visível, um modelo social que regula a forma como as pessoas se 

relacionam. Segundo Miskolci (2013), atualmente, a sociedade até permite que 

pessoas do mesmo sexo mantenham um relacionamento amoroso, contanto que 

se cumpram as obrigações de gênero e de heterossexualidade como modelo 

inquestionável para todos/as. Assim, muitos casais gays/lésbicas buscam 

adotar um padrão heterossexual em seus relacionamentos. 

Há, então, um novo momento histórico onde vigora a 

heteronormatividade, na qual uma relação somente é aceita socialmente se 

seguir um modelo de casal heterossexual. Assim, regimes de normalização e 

ideiais coletivos moldam a todos/as, inclusive pessoas heterossexuais. A 

heteronormatividade está envolta pelo cumprimento de obrigações, 

principalmente com os ideais de gênero. O escape às normas de gênero tornam 

os sujeitos desviantes as mais fáceis vítimas de violência, pois “a sociedade 

reage mais violentamente com relação ao rompimento das normas de gênero do 

que com relação à orientação sexual” (MISKOLCI, 2013, p. 44). 

Butler (2012) faz uma série de questionamentos sobre as construções 

impressas no corpo, sob a perspectiva do sexo/gênero/sexualidade. Com uma 
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análise crítica em relação à coerência interna do gênero e a estrutura binária 

para o sexo, a autora questiona ficções reguladoras que naturalizam, fixam e 

consolidam discursos heteronormativos. 

Butler (2012) procura entender o corpo como um conjunto de fronteiras 

individuais e sociais significadas mantidas politicamente não apenas como uma 

superfície pronta a inscrever o gênero. Para ela, o sexo é produzido e não 

construído por algo ou alguém, ele é significado performaticamente, podendo 

subverter e deslocar as noções naturalizadas do gênero que proporcionam a 

hegemonia masculina e heterossexista.  É sob esta perspectiva que me incluo 

como pesquisadora, encarando o gênero como uma construção performática. 

Crucialmente, pois, a construção não é nenhum marco singular, nem 
um processo causal iniciado por um sujeito, culminando em um 
conjunto de efeitos fixos. A construção não apenas ocorre no tempo, 
mas é, ela própria, um processo temporal que atua através da 
reiteração de normas; o sexo é produzido e, ao mesmo tempo, 
desestabilizado no curso dessa reiteração. Como um efeito 
sedimentado de uma prática reiterativa ou ritual, o sexo adquire seu 
efeito naturalizado e, contudo, é também em virtude dessa reiteração, 
que fossos e fissuras são abertos, fossos e fissuras que podem ser 
vistos como as instabilidades constitutivas dessas construções, como 
aquilo que escapa ou excede a norma, como aquilo que não pode ser 
totalmente definido ou fixado pelo trabalho repetitivo daquela norma. 
Esta instabilidade é a possibilidade desconstitutiva no próprio 
processo de repetição, o poder que desfaz os próprios efeitos pelos 
quais o "sexo" é estabilizado, a possibilidade de colocar a consolidação 
das normas do "sexo" em uma crise potencialmente produtiva 
(BUTLER, 2000, p. 118-119). 

 

A formação de indivíduos, portanto, se dá por meio da materialização de 

normas, que são assumidas e apropriadas de forma precedente ao sujeito, sem a 

execução nem a escolha delas pelo mesmo. Assim, não deve ser a experiência o 

ponto de partida para explicar como se constituem os sujeitos, mas a própria 

experiência deve ser explicada, pois são elas que constituem os sujeitos que as 

vivenciam. 

Então, a construção do gênero pelo corpo se torna excludente e propicia a 

formação de seres abjetos “de forma que o humano é não apenas produzido 

sobre e contra o inumano, mas através de um conjunto de exclusões, de 

apagamentos radicais, os quais, estritamente falando, recusam a possibilidade 

de articulação cultural” (BUTLER, 2012, p. 116). Com isso, entendo que os 
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limites do construcionismo se revelam justamente nas fronteiras da vida 

corporal onde seres abjetos ou deslegitimados não são encarados como corpos 

ou até mesmo como seres humanos.  

Sobre isso Haraway (2004) defende que as oposições binárias 

universalizantes que geram o conceito de sexo/gênero sejam implodidas em 

teorias de corporificação onde a natureza dos corpos não sejam mais 

imaginadas e representadas como recurso para a cultura ou para associar o sexo 

ao gênero. 

Nesse contexto, vejo que o poder orquestra a formação e a sustentação 

dos sujeitos como um processo de reiteração, persistência e instabilidade. Por 

meio desse prisma, as ideias de Butler (2000; 2012) estão de acordo com as 

ideias de Foucault (1988), que mencionarei mais adiante, pois a ação do poder 

mediante normas regulatórias descritas por ele se desdobra na produção e na 

naturalização do sexo, não apenas construindo-o. 

Esses posicionamentos de Butler sobre a produção de corpos 

deslegitimados que “fogem à norma” pela ação da hegemonia binária e 

heterossexista me fez pensar nos indivíduos intersex, travestis e transexuais. 

Analisando as construções que envolvem os indivíduos intersex, por exemplo, 

vejo que eles “impõem reflexões sobre experiências invisíveis, paradoxos 

identitários e os limites do que compreendemos como humano” (PINO, 2007, p. 

149). Esses indivíduos questionam a construção performática do gênero e 

borram suas fronteiras, por isso, achei interessante falar um pouco sobre eles 

em alguns parágrafos abaixo. 

As pessoas intersex revelam paradoxos identitários invisíveis vinculados 

a significados sociais e políticos da normatização e do controle da construção 

dos corpos. Os intersex refletem uma condição que não se encaixam em corpos 

ditos femininos ou masculinos, embaralhando, causando estranheza, confusão, 

deslizando nas noções do ser ou não humano. A variedade de formas que o 

corpo pode assumir vai além da relação binária tão enfatizada cultural e 

socialmente (PINO, 2007). 

A experiência intersex mostra em níveis extremados a normalização 
compulsória dos corpos e das identidades, pois evidencia a restrição 
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das identidades de gênero ao binarismo homem-mulher e a das 
identidades sexuais a uma suposta coerência necessária entre corpo 
sexuado, práticas e desejos (PINO, 2007, p. 152). 
 

Nesse sentido, o intersex é um exemplo de indivíduo que se situa no 

interstício entre o que é patológico e o que é normal.  Os significados sociais e 

culturais são vinculados ao corpo, iniciando uma série de intervenções médicas 

no sentido de “corrigir” a genitália e inserir tratamentos hormonais para 

desfazer corpos que não se adequam às representações culturais vigentes. Há a 

mutilação desses corpos, muitas vezes com perca de funções, para favorecer 

discursos médicos e sociais que impõem a necessidade da identificação em um 

gênero.  

A estigmatização de pessoas intersex é um exemplo de como a 

manutenção de relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, desejo 

e prática sexual disciplina os corpos e naturaliza padrões. Por isso concordo 

com Butler (2012) que chama de performance de gênero a reiteração repetida 

das normas que contribuem para manter a estrutura binária e heterossexual. 

Nesse contexto, além de Butler, posso citar as ideias de Le Breton (2014) 

sobre a identidade performativa de gênero, pois ele também sinaliza que a 

noção de sexo é deduzida a partir da noção de gênero. Entretanto, para ele as 

convenções de gênero masculino-feminino, amparadas num enraizamento 

biológico, estão sofrendo abalos na atualidade quando entram em cena os 

indivíduos intersex, transexuais e travestis, pois estes subvertem as categorias 

socialmente aceitas por meio de suas anatomias. 

Le Breton (2014) traz a “vivência transgênero” enfatizando que a recusa 

dos binarismos homossexual/heterossexual, homem-mulher, masculino-

feminino por travestis e transexuais problematizam as diferenças e recusam a 

dualidade dos sexos, inventando outros modos de ser e outras formas 

corporais. As palavras desse autor resumem isso: 

O transgênero pretende se revestir de uma aparência sexual em 
harmonia com um sentimento pessoal duradouro ou provisório. Seu 
sexo de eleição é resultado de sua própria decisão, em um dado 
momento, e não um destino anatômico. Ele vive através de uma 
vontade deliberada de provocação ou de jogo e de subversão dos 
modelos que considera coercitivos. Ele modela para si, no cotidiano, 
um corpo sempre inacabado, remanejável, que deve ser 
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permanentemente conquistado, graças a hormônios, cirurgias, 
cosméticos, roupas e ao estilo de sua presença perante os outros. O 
gênero torna-se um vasto campo de experimento, não mais uma 
polaridade, mas um continente a ser explorado. Vontade de conjurar a 
separação, de não mais fazer do sexo um corpo ou uma biologia, mas 
de se liberar dele para se inventar e para pôr a si mesmo no mundo 
(LE BRETON, 2014, p. 25). 

 

Para Le Breton, o transgênero rompe com a exigência do sexo vindo da 

biologia e escancara com os binarismos na sociedade. Exemplificando isso, o 

autor traz a vivência dos indivíduos transexuais, sinalizando que estes 

vivenciam uma realidade plural, uma contradição entre sua anatomia e o 

sentimento de identidade, pois “seu sexo biológico não coincide com seu desejo 

social de gênero” (LE BRETON, 2014, p. 21).  Essas pessoas vivenciam percursos 

médico-cirúrgicos, passam por consultas terapêuticas, recorrem à retribuição 

hormonal e alteração de registro civil, abalando as performances de gênero e 

separam a noção de sexo através do corpo. 

Outro referencial que tem contribuído para as reflexões é a teoria queer, 

pois pretende revelar o estranho, o que foge à norma, a prevalência de efeitos 

de poder, controle e regulação social na produção das identidades de gênero 

(PINO, 2007). Politizando a abjeção, o queer revela um olhar crítico para os 

processos que geram sujeitos estáveis e comportamentos coerentes e regulares. 

Com isso, “foca nos processos sociais classificatórios, hierarquizadores, em 

suma, nas estratégias sociais normalizadoras dos comportamentos” 

(MISKOLCI, 2009, p. 169). 

O queer dispensa atenção aos seres considerados abjetos e que têm, 

muitas vezes, a própria humanidade contestada por não se adequarem às 

normas. Os estudos queer procuram entender o sexo como um sistema de 

regulação social e dispositivo histórico de poder dando atenção a uma política 

de conhecimento e diferença. Levando isso para o contexto escolar, o queer 

pretende imprimir um olhar sobre as diferenças, questionando modelos e 

padrões, normas e convenções culturais na escola. 

Os estudos queer imprimem um olhar insubordinado em relação ao 

poder, ao dominante e ao hegemônico. Preocupam-se mais com os sem poder e 

dominados, principalmente na esfera do desejo e da sexualidade, por isso é 
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interessante sua menção neste estudo. Em termos educacionais, concepções 

voltadas para a diferença “pode ser um meio profícuo de evitar que o 

aprendizado redunde na manutenção da diferença como algo a ser, no máximo 

tolerado” (MISKOLCI, 2013, p. 48). 

As ideias de Michael Foucault contribuíram grandemente para os 

estudos queer, pois enfatizaram a produção da sexualidade por meio de 

discursos organizados e naturalizados por meio de relações de poder. É 

mediante essa proposta que algumas das ideias deste autor, em especial sobre 

sexualidade, serão discutidas nesta pesquisa.  

As contribuições de Michael Foucault também assumem importância 

aqui pelo fato deste autor investigar como na sociedade a sexualidade foi 

vinculada à procura da verdade. Em seu livro, Microfísica do poder, ele diz 

assim: 

[...] como se explica que, em uma sociedade como a nossa, a 
sexualidade não seja simplesmente aquilo que permita a reprodução 
da espécie, da família, dos indivíduos? Não seja simplesmente alguma 
coisa que dê prazer e gozo? Como é possível que ela tenha sido 
considerada como lugar privilegiado em que nossa “verdade” 
profunda é lida, é dita? (FOUCAULT, 1979, p. 229). 

O prazer sexual, a reprodução da espécie e as relações familiares 

sofreram forte controle e repressão em prol da busca pela verdade. A partir do 

cristianismo, a sexualidade foi vinculada à salvação e colocada no centro da 

existência. Artifícios como a confissão e o exame de consciência demonstraram 

que para as sociedades cristãs o sexo era algo a ser vigiado, examinado e 

transformado em discurso por intermédio de numerosas proibições no interior 

de instituições. 

Foucault (1979) chama de “dispositivo de sexualidade” uma rede de 

controle exercido em torno de discursos e instituições. Este dispositivo abrange 

uma função estratégica que objetiva responder a uma urgência em um 

momento histórico. No caso da sexualidade, a rede de controle foi estabelecida 

entre discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentares, leis, enunciados científicos etc. e favoreceram uma economia 

mercantilista de controle e dominação em relação ao sexo. 
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Nossa sexualidade, então, foi envolvida por um conjunto estratégico de 

manipulação e controle de relações de forças inscritas em um jogo de poder e 

saber, em um feixe de relações não organizadas que envolveram o prazer sexual 

e a verdade de si. Portanto, para Foucault (1988, p. 116-117) o “dispositivo de 

sexualidade tem, como razão de ser, não o de reproduzir, mas proliferar, 

inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais 

detalhada”. 

Michael Foucault tenta descrever nos três volumes do livro História da 

Sexualidade formas e condições de como o “dispositivo da sexualidade” invadiu 

a vida das pessoas, em especial das mulheres, das crianças e dos considerados 

“pervertidos”. Ele tenta levantar um histórico dessa produção da “verdade” em 

torno de nossa sexualidade, e interessada em entender esses aspectos, 

apresentarei a seguir um pouco dessas ideias nesses três volumes, buscando 

entender a “produção” da verdade de si por meio da sexualidade. 

No primeiro volume da História da Sexualidade Foucault (1988) trata a 

história da sexualidade ocidental enfocando as demarcações de poderes 

repressivos e dispositivos de persuasão utilizados por um conjunto de 

instituições, entre elas, a igreja, o capitalismo comercial, a medicina e a ciência 

para exercer instrumentos de persuasão em relação à nossa sexualidade. 

Segundo o autor, desde o século XVII somos resultados da ação de diferentes 

poderes que nos obrigam a calar e a falar, ao mesmo tempo, sobre a nossa 

sexualidade. 

A sexualidade tornou-se objeto de sexólogos, psiquiatras, psicanalistas, 

educadores, de forma a ser descrita e, ao mesmo tempo, regulada, saneada, 

normalizada por meio da delimitação de suas formas em aceitáveis e perversas. 

A ação conjunta e sutil dessas instituições permitiu o desenvolvimento desses 

mecanismos de repressão.  

Foucault (1988) enfatiza que no decorrer do século XVII houve o 

nascimento das grandes proibições, a valorização da sexualidade adulta e 

matrimonial, esquiva do corpo, imperativos de decência, contenção e pudores. 

O sexo, portanto, foi reduzido à função reprodutiva, heterossexual e adulta, 

sendo legitimado ao espaço matrimonial por intermédio da perspectiva cristã.  
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A partir do final do século XVIII houve a formação de quatro grandes 

conjuntos estratégicos de dispositivos de saber-poder, dentre eles: a histerização 

do corpo da mulher, que teve o corpo sexualizado e medicalizado para função 

reprodutiva; pedagogização do sexo da criança, que foram colocadas em 

extrema vigilância em relação ao perigo da prática sexual; a socialização das 

condutas de procriação visando o controle econômico e médico dos 

nascimentos e a psiquiatrização do prazer depravado em que o instinto sexual 

foi encarado como instinto biológico e psíquico. 

Nesse contexto, o domínio médico-psicológico das perversões abriu 

espaço para a implementação do capital patológico do sexo, onde doenças 

venéreas e as perversões poderiam impedir as responsabilidades e as funções 

biológicas da reprodução da espécie. 

 
Ora, o aparecimento, no século XIX, na psiquiatria, na jurisprudência 
e na própria literatura, de toda uma série de discursos sobre as 
espécies e subespécies de homossexualidade, inversão, pederastia e 
“hermafroditismo psíquico” permitiu, certamente, um avanço bem 
marcado dos controles sociais nessa região de “perversidade” 
(FOUCAULT, 1988, p. 112). 

 

Esse sistema de controle e repressão foi denominado de bio-poder. Esta 

terminologia tem seu fundamento no sentido de que todo poder era voltado ao 

corpo anatômico e biológico. Essas questões tiveram grande relevância para o 

desenvolvimento do capitalismo, pois o investimento no corpo vivo e a gestão 

de suas forças foram indispensáveis para a implementação desse processo. 

A sexualidade é, portanto, saturada de poder em que o sexo é 

literalmente produzido por meio da regulação e do controle social que oculta e 

unifica uma série de funções sexuais diferentes e não relacionadas. Esses 

poderes repressivos tanto produzem como tornam inteligíveis as sensações, os 

prazeres e os desejos sexuais. Essa noção de poder está relacionada diretamente 

a um discurso de rejeição, exclusão, barragem, ocultação e mascaramento. A 

interdição age no sentido de “afirmar que não é permitido, impedir que se diga, 

negar que exista” (FOUCAULT, 1988, p. 94).  

Portanto, a sexualidade para Foucault é comparada a um sistema 

histórico aberto e complexo de discurso e poder que traduz a noção de “sexo” 
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como forma de ocultar e perpetuar as relações de poder. O autor questiona 

como as categorias de “sexo” são construídas no discurso trazendo aspectos 

necessários à identidade corporal. Assim, ser sexuado é estar submetido a um 

conjunto de regulações sociais, tendo leis como princípios formadores do 

próprio sexo, do gênero e dos desejos. 

Então, o “sexo” se torna unificador de funções e significados, onde o 

corpo somente se torna “sexuado” por meio da imersão em um discurso de 

sexo natural ou essencial que efetivamente amplia e mascara as relações de 

poder responsáveis por sua gênese. Logo, a noção de corpo está vinculada a 

imersão dos corpos no discurso, pois o corpo somente ganha significado por 

meio das relações de poder, imersas nesse discurso. O corpo, portanto, é uma 

superfície, um cenário de uma inscrição cultural dos acontecimentos. 

No livro História da Sexualidade 2: o uso dos prazeres, Foucault (1998) faz 

um exame histórico de como os prazeres e os desejos foram tomados, durante a 

antiguidade grega e cristã, como uma preocupação moral. Problematizando as 

práticas, o autor analisa o valor do ato sexual pagão e cristão vinculados a uma 

hermenêutica de si. O autor chama de código moral “o comportamento real dos 

indivíduos em relação às regras e valores que lhes são propostos” (p. 26). Nesse 

sentido, para a antiguidade greco-romana, a moral era mais orientada para as 

práticas de si, de cunho subjetivo, do que para codificações de condutas, 

restritas ao permito e o proibido da moral cristã. 

Foucault (1998) tenta encontrar indícios de “progressão” de condutas e 

comportamentos da antiguidade clássica para a cristã descritas no seu primeiro 

volume da História da Sexualidade. Assim, observou princípios de austeridade 

baseados na experiência, na relação com o corpo e na relação com a verdade. 

A preocupação dos greco-romanos suscitava um tipo de interrogação 

moral do uso dos prazeres, ou seja, a forma como a prática sexual e satisfação 

individual dos desejos deveriam ser realizadas de forma moralmente 

valorizada sem, entretanto, proibições, controles ou perversões impostas pela 

moral cristã. Dentre essas preocupações estavam o bom uso da atividade 

sexual, sem excesso das práticas; o momento ideal, ajustamento, circunstância; a 

luta individual de poder para dominar os prazeres e vencê-los, o que tinha 
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influência no bom desempenho da saúde e da descendência. 

Essas preocupações morais seriam indícios de combates espirituais que já 

estavam articuladas no pensamento grego clássico. Essas práticas estavam 

relacionadas ao cuidado e ao domínio de si, não refletindo proibições ou 

ajustamentos, assim o que importava era dominar prazeres, e não o objeto de 

seus prazeres. 

Dessa forma, a visão de masculinidade e feminilidade não estava 

relacionada à transgressão do papel sexual, como na oposição heterossexual e 

homossexual que caracteriza o “invertido” na moral cristã.  A constituição da 

negatividade ética para os gregos, “não é, evidentemente, amar os dois sexos; 

também não é preferir seu próprio sexo ao outro; é ser passivo em relação aos 

prazeres” (FOUCAULT, 1998, p. 79). 

Assim, a reflexão moral dos gregos sobre a prática sexual e o uso dos 

prazeres não procurou justificar interdições, mas prescrever modalidades de 

uso e domínio sobre si que procurou estilizar a liberdade. Isso pode refletir um 

paradoxo: os gregos praticavam, aceitavam e valorizavam as relações entre 

homens e rapazes, mas seus filósofos edificaram uma moral de abstenção. 

Permitiram que homens casados procurassem prazeres fora do casamento, mas 

seus moralistas conceberam o princípio da vida matrimonial.  

A moral pagã jamais concebeu o prazer sexual como um mal ou pecado, 

entretanto os médicos indicavam práticas para a saúde, para a procriação e para 

a vida. O cuidado principal dessas preocupações era definir o uso dos prazeres, 

suas condições favoráveis, úteis e necessárias. A forma do ato, o custo que ele 

provocava e a morte à qual poderia estar ligado inquietava-os.  

Diante disso, podemos perceber que desde o século IV havia uma ideia 

formada de que a atividade sexual é perigosa e custosa, e por isso, exigia certos 

cuidados e limites. Contudo, não é sob um ideal de malefício, castidade, 

fidelidade monogâmica encontrados na moral dos cristãos que os gregos 

viviam, mas seu pensamento filosófico, moral e médico formularam alguns 

princípios fundamentais que as morais posteriores, principalmente as cristãs, só 

tiveram que retornar. 

Princípios de austeridade não estiveram presentes sob a forma de uma 
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lei universal, mas da estilização de si para constituir uma conduta moral não 

universal. Nesse sentido, três grandes artes de se conduzir propunham uma 

modulação sexual: a dietética com o uso oportuno e comedido do sexo; a 

econômica ressaltava a fidelidade recíproca do casal e domínio masculino sob o 

feminino; e a erótica que propunha a abstinência pura e renuncia à relação com 

rapazes. 

Enfim, a reflexão sobre o comportamento sexual como campo moral não 

pretendia interiorizar, justificar ou fundamentar interdições gerais e impostas a 

todos. Contudo, foi uma maneira de elaborar uma liberdade concedida como 

jogo de poder que culminaria em transformações realizadas no cristianismo. 

Sem dúvida, foi sob a relação com os rapazes que formas de austeridade 

mais sutis foram exibidas, entretanto, foi sob as mulheres que se 

desenvolveriam posteriormente reflexões morais mais intensas, sob a forma da 

virgindade e da vida matrimonial de submissão ao esposo, e mais tarde sobre a 

sexualidade da criança. Dessa forma, transformações eram vistas antes mesmo 

do desenvolvimento do cristianismo na reflexão dos filósofos e dos médicos nos 

dois primeiros séculos de nossa era. 

Na História da sexualidade 3: o cuidado de si, Foucault (2002) continuou a 

analisar a reflexão filosófica e médica sobre os prazeres e a conduta sexual no 

século XX. Assim, discute a intensificação das inquietações dos médicos sobre a 

abstenção e a virgindade e debate a condenação por parte dos filósofos de 

relações fora do casamento e do amor entre rapazes. 

 

Dever-se-ai por isso reconhecer, no esquema que se constitui assim, o 
esboço de uma moral futura, a que será encontrada no cristianismo, 
quando o próprio ato sexual vier a ser considerado um mal, quando 
só se lhe for atribuída legitimidade no interior do vínculo conjugal, e 
quando o amor pelos rapazes for condenado como antinatural? 
Dever-se-ia supor que alguns, no mundo greco-romano, já 
pressentiram esse modelo de austeridade sexual, ao qual, nas 
sociedades cristãs, dar-se-á, mais tarde, uma armadura legal e um 
suporte institucional? Encontrar-se-ia, assim, formulada por alguns 
filósofos austeros, isolados no meio de um mundo que parecia não sê-
lo, o esboço de uma outra moral, destinada, nos séculos seguintes, a 
tornar formas mais coercitivas e uma validade mais geral 
(FOUCAULT, 2002, p. 231). 
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Enfim, problematizações e intensificações foram realizadas por meio de 

uma extensão de correlações entre o ato e o corpo sexual, deliberando doenças e 

punições. Em relação ao casamento, a monogamia conjugal seria reafirmada 

juntamente com dominação masculina do lar e da esposa. Quanto à relação dos 

rapazes, foi-lhe atribuído o signo de uma imperfeição própria. 

Essas modificações de temas preexistentes revelaram o desenvolvimento 

de uma existência dominada pelo cuidado de si que não se exerce mais sob a 

forma de entregar-se ou dominar os excessos, mas indica uma série de males da 

atividade sexual, universalizando o controle de si e do vínculo que se pode 

manter com o outro para estabelecer a soberania de si. 

Essas problematizações e intensificações requereram uma atenção mais 

ativa à prática sexual e seus efeitos, ao mesmo tempo, impunham o perigo, a 

desconfiança, a subordinação às prescrições e a vigilância. Com isso, a reflexão 

filosófica, médica e moral propôs uma conduta diferente do proposto no século 

IV, exibindo um refinamento das artes de viver e do cuidado de si que foram 

intensificadas no cristianismo. 

Portanto, fazendo uma análise das ideias de Michael Foucault descritas 

acima, é possível perceber uma tentativa de compreender como o sexo assume 

um “lugar privilegiado” na procura da verdade de si ao longo dos séculos. 

Como ele mesmo ressalta, “o sexo sempre foi o núcleo onde se aloja, juntamente 

com o devir de nossa espécie, nossa “verdade” de sujeito humano” 

(FOUCAULT, 1979, p. 229). 

Para finalizar este capítulo, é interessante salientar que as ideias das/os 

autoras/es mencionadas/os foi primordial para entender as questões de corpo, 

gênero e sexualidade como envoltas em um histórico de poder e controle que 

marcam práticas, instituições e demandas sociais. Essas leituras embasaram 

todo o processo de intervenção e trouxeram amplas reflexões diante da 

produção e análise dos dados. O próximo capítulo trará um pouco do histórico 

da EJA, algumas caracterizações e reflexões sobre a modalidade de ensino na 

qual foi realizada a pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PRINCÍPIOS E 

CARACTERIZAÇÕES 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) compreende um complexo 

conjunto de práticas envolvendo a aquisição ou ampliação de conhecimentos, 

de técnicas profissionais ou de habilidades socioculturais que se desenvolvem 

em contextos diversos (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Transbordando os limites 

estritos da escolarização, a EJA é um campo propício de práticas e reflexões. 

 Abarcando processos formativos diversos incluindo a qualificação 

profissional, o desenvolvimento comunitário, a formação política e uma 

variedade de questões culturais para além da escola, a EJA se caracteriza como 

um terreno fértil para a inovação prática e teórica (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 

2001). Nessa perspectiva, inicio agora uma discussão sobre esse ambiente de 

extrema riqueza que fez parte dessa pesquisa, a EJA. 

Este capítulo objetiva, portanto, caracterizar o público dessa pesquisa, 

bem como discutir alguns entraves e possibilidades do trabalho nessa 

modalidade de ensino. Analisarei diferentes limites sinalizados por alguns 

trabalhos e seus possíveis encaminhamentos. Farei uma abordagem histórica 

trazendo os processos diversos envolvidos na efetivação da EJA como 

modalidade de ensino, aproveitando para inserir em meio a isso o perfil geral 

dos participantes da pesquisa e a oferta dessa modalidade no município de 

Jequié-BA. 

Antes de iniciar qualquer discussão, é importante sinalizar que no Brasil, 

os processos educacionais refletiram as demandas sociais, políticas, econômicas 

dos diferentes momentos históricos. Especificamente em relação à EJA, desde 

seu início, campanhas ou movimentos de ensino estiveram fortemente 

relacionados ao processo de industrialização e modernização do país, bem 

como às pressões advindas do plano internacional quanto aos índices de 

alfabetização do país (PAIVA, 1987). 

As primeiras manifestações da ação educativa de adolescentes e adultos 
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no Brasil foram registradas na época do Brasil colônia, onde os jesuítas 

exerceram papel missionário de catequizar primeiramente os povos indígenas e, 

posteriormente, a população negra. Com a expulsão dos jesuítas, a educação de 

adultos ressurge somente no período Imperial, quando a constituição de 1824 

garantia escolarização primária e gratuita para todas as pessoas, inclusive o 

jovem e o adulto. Entretanto essa ação não passou de intenção legal, pois na 

prática a educação foi reservada as elites (HADDAD; DI PIERRO, 2000).  

Em 1870, boa parte das províncias brasileiras criou de forma precária e 

irregular escolas noturnas para a alfabetização e profissionalização de adultos, 

pois se elevava no país a importância dada à instrução popular como veículo de 

difusão ideológica. A educação, portanto, contribuiria para manter a estrutura 

social e econômica do país em meio ao surto de industrialização. Foi em meio a 

isso que durante a década de 1930 houve a promoção do “ensino supletivo”, 

sendo que o período republicano intensificou o caráter ideológico da educação 

de adultos como instrumento de recomposição do poder político e das 

estruturas ideológicas do país (PAIVA, 1987). 

A partir da década de 1940 o governo se viu obrigado a investir na 

educação de jovens e adultos e iniciativas começaram a tomar corpo. Vários 

programas e ações governamentais ao longo dos anos de 1940 e 1950 visaram 

oferecer escolarização a amplas camadas da população que até então tinham 

sido excluídas da escola (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). Entretanto, essas 

iniciativas vieram acompanhadas da “exigência de que a educação forme os 

contingentes de mão de obra necessários para o crescimento das indústrias” 

(PAIVA, 1987, p. 161-162). 

Em meio à ineficácia das campanhas de alfabetização já criadas em 1958 

foi criada a I Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos cujo objetivo 

acenava a possibilidade de preparar eleitorado e mão de obra alfabetizada nas 

cidades, abarcando a zona rural e imigrantes, intencionando também melhorar 

a situação do Brasil frente às estatísticas mundiais de analfabetismo. Sobre isso 

Paiva (1987) afirma que: 

Seu fundamento político, ligado à ampliação das bases 
eleitorais, se acompanhava das ideias de “integração” como justiça 
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social e “incremento da produção” como justificação econômica. Era 
preciso impedir a desintegração social, lutar pela paz social e 
promover uma otimização das energias populares através da 
recuperação da população analfabeta que ficara à margem do 
processo de desenvolvimento do país. Por isso, a educação dos 
adultos convertera-se num requisito indispensável para “uma melhor 
organização e reorganização social com sentido democrático e num 
recurso social da maior importância” para desenvolver entre as 
populações adultas marginalizadas num sentido de ajustamento 
social. 

A educação de jovens e adultos neste período foi considerada um meio 

de proporcionar recursos humanos para o desenvolvimento capitalista e 

industrial do país, sendo usada também como forma de alfabetização do 

eleitorado, pois o/a analfabetizando/a era associado a uma pessoa marginal 

que não poderia atuar na vida cívica e na unificação da cultura brasileira. 

Mesmo em 1958 percebeu-se a ineficácia das campanhas até então vigentes, não 

gerando resultados satisfatórios, abrindo espaço para o surgimento de novas 

ideias neste campo.  

Entre 1958 a 1964 houve um maior debate de ideias e participação 

política no país, o que propiciou a promoção de movimentos de cultura 

popular, os quais valorizaram expressões artísticas do país e combatiam o 

preconceito contra o/a analfabeto/a. Neste momento, as ideias de Paulo Freire 

foram de fundamental importância, pois a imagem do analfabeto como capaz e 

responsável pelo desenvolvimento do país passou a ser implementada em meio 

a alfabetização dos jovens e adultos. 

Esse foi um momento marcante na trajetória da EJA, pois esses 

movimentos de efervescência política e cultural professavam a necessidade de 

uma educação de adultos mais crítica e voltada a transformação social. As 

ideias de Paulo Freire defendiam a centralidade no diálogo como princípio 

educativo de transformação do mundo unida a ação conscientizadora e 

organizada de grupos sociais à forte missão de resgate e valorização do saber e 

cultura popular por meio da EJA (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Paulo Freire denunciou a alfabetização mecânica de adultos que se 

reduzia ao depósito de palavras, sílabas e letras nos/as alfabetizandos/as. Para 

ele, esse tipo de ideologia, desvinculada da realidade dos/as educandos/as, 

visava à dominação e a submissão, impedindo que as pessoas tivessem uma 
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visão questionadora de sua realidade. Freire, então, propôs um tipo de 

educação fundamentada na prática social, associando a aprendizagem da 

leitura e da escrita como atos emancipadores (FREIRE, 1982).  

Freire chamou a atenção para as causas sociais do analfabetismo e 

condicionou sua eliminação ao desenvolvimento da sociedade. Sua 

metodologia visava à transformação das estruturas sociais, econômicas e 

políticas em busca de uma sociedade mais justa e humana ao valorizar a cultura 

nacional e o rompimento com laços de dependência internacional. Para isso, 

defendia o diálogo como caminho para levar cada pessoa a reconhecer seu 

papel como sujeito ativo na sociedade (PAIVA, 1987). 

O método Paulo Freire teve como base o levantamento vocabular 

cultural dos grupos em que as palavras com riqueza fonética do universo d@s 

jovens e adultos eram trabalhadas em âmbito social, cultural e político. Esse 

método de alfabetização exerceu extrema importância para a vida política do 

país, pois propunha formação emancipadora às massas da população por meio 

de um método dialógico e participante: 

Evitando repetir erros de uma educação alienada, esta reflexão partia 
da própria análise da sociedade brasileira como uma sociedade em 
trânsito. Nela, como evitar a massificação? O diálogo parecia o único 
caminho possível, pois nele os dois polos se ligam “com amor, com 
esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo” e 
só aí há comunicação. Mas, qual o conteúdo desse diálogo? Pareceu 
então que o conceito antropológico de cultura e o realce do papel ativo 
do homem sobre a realidade criando cultura, seria o conteúdo mais 
adequado para ajudar o analfabeto a superar a sua compreensão 
mágica do mundo e desenvolver uma postura crítica diante da 
realidade (PAIVA, 1987, p. 252). 

Com o golpe militar de 1964 houve uma drástica ruptura política dos 

movimentos de educação e cultura popular e das ideias de Freire. Práticas 

educativas centradas em ações de natureza política e de interesses populares 

foram amplamente reprimidas, pois contrariavam os interesses impostos pelo 

militarismo. A alfabetização das massas adultas pelos movimentos de educação 

popular parecia um perigo para a instabilidade do regime militar, podendo 

tornar o processo político incontrolável em vistas de uma reação em massa. 

Durante os dois primeiros anos do regime militar o problema da 

educação de adultos é deixado de lado e campanhas de alfabetização foram 
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inexistentes, entretanto, o alto índice de analfabetismo brasileiro repercutia mal 

internacionalmente, o que favoreceu a implantação de processos de formação 

funcional ao invés de amplas campanhas de alfabetização. Nesse contexto, em 

1967 criou-se o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) que se 

configurou como um programa que visava atender aos marginalizados do 

sistema escolar e, ao mesmo tempo, atender aos objetivos políticos do governo 

militar.  

Os ideais do MOBRAL aboliram totalmente os propósitos do movimento 

de emancipação proposto por Paulo Freire, sendo vistos como mal orientados e 

conduzidores a uma politização prematura, colocando em risco a formação 

demográfica e cristã do povo. O MOBRAL aplicou novos métodos com 

produção de material didático visando controlar politicamente as massas, 

servindo para formar uma nova imagem do governo. 

Com o fim da ditadura militar e após amplas ações da sociedade civil 

organizada, a Constituição de 1988 reconheceu o direito das pessoas jovens e 

adultas à educação fundamental. Nesse período, o ensino passou a ser de 

responsabilidade do estado, sendo sua oferta pública gratuita e universal. 

Entretanto, o que se observa ainda hoje na história da EJA é uma contradição 

entre a afirmação jurídica de direito formal da população jovem e adulta e, ao 

mesmo tempo, a sua negação pelas políticas públicas.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996 reafirmou os direitos dos jovens e adultos ao ensino básico, 

defendendo condições peculiares de ensino e a obrigatoriedade do poder 

público em oferecê-lo de forma gratuita mediante cursos e exames supletivos. A 

idade mínima para a submissão de exames supletivos foi reduzida para 15 anos 

no ensino fundamental e 18 anos no ensino médio. A grande inovação desta lei 

foi a abolição da distinção entre os sistemas regular e supletivo, integrando a 

educação de jovens e adultos ao ensino básico comum. 

Embora tenha sido aprovada com unanimidade, a Lei 9.424/96 recebeu 

vetos quanto ao investimento público para a EJA. Ao estabelecer um padrão de 

distribuição dos recursos públicos, a EJA foi amplamente desestimulada tendo 

em vista que a maior parcela dos recursos destinados à educação deveria ser 
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investida no ensino de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Com o passar dos 

anos, coube ao estado o financiamento e a oferta da educação escolar de jovens 

e adultos, assumindo a totalidade das matrículas para o ensino médio (DI 

PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). 

Diante da errônea concepção de que jovens e adultos necessitam somente 

da reposição da escolaridade perdida na “idade adequada”, a maior parte dos 

investimentos voltou-se à escolaridade na infância e na adolescência, concebida 

como a idade apropriada para aprender. Há, portanto, uma limitação de 

recursos públicos para investir na educação de jovens e adultos (DI PIERRO, 

2005). 

Em meio a esse breve contexto histórico é interessante perceber como as 

políticas públicas destinam a EJA o papel de “reposição da escolaridade 

perdida” com vistas à formação de mão de obra para o mercado de trabalho e a 

perpetuação da estrutura social, econômica e política do país. No caso 

específico do município de Jequié, dados cedidos pelas Secretarias de Educação 

do Estado da Bahia e do Município, resumidos nas tabelas 3 e 4 abaixo, 

expressam uma quantidade expressiva de discentes matriculados/as na EJA em 

2013, ano em que foi realizada a coleta de dados da pesquisa.  

Esses dados da tabela 3 e 4 demonstram que há uma grande demanda 

para a EJA no município de Jequié/BA, o que requer maior atenção para as 

especificidades desse público. Entretanto, apesar da Rede Municipal de 

Educação oferecer praticamente o dobro de matrículas da Rede Estadual, 

conforme incentivo expresso na Lei 9.424/96 de que a oferta do Ensino 

Fundamental e da EJA seria de responsabilidade dos municípios, há ainda 

pouco investimento voltado para a EJA. 
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TABELA 3: Número de matrículas realizadas na Rede Municipal de Educação de Jequié-BA no 

ano de 2013. 

UNIDADE ESCOLAR 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ QUANTIDADE DE 

MATRÍCULAS POR SEGMENTO 

I SEGMENTO II SEGMENTO 

Centro Educacional Simões 

Filho 
31 96 

Centro Educacional 

Presidente Médice 
- 347 

Centro Educacional 

Professor Brito 
19 26 

Colégio Municipal Alíria 

Argolo 
44 134 

Colégio Municipal Estela 

Câmara 
- 45 

Escola Municipal Joaquim 

Marques 
76 124 

Escola Municipal Adolfo 

Ribeiro 
42 146 

Escola Municipal Amélia 

Ribeiro 
34 72 

Escola Municipal Curral 

Novo 
02 24 

Escola Municipal Doryival 

Borges 
22  

Escola Municipal Nossa Srª 

da Luz 
35 177 

Escola Gercino Coelho  14 

Escola Municipal Argemiro 

Cardoso 
14 - 

Escola Municipal Hildenfor 

Reis 
19 - 

Centro Educacional Leur 

Lomanto 
11 36 

Escola Municipal Agnelo 

Telles 
21 32 

Escola Municipal Profª 

Adinalva Miranda 
19 83 

Centro Educacional Landufo 

Caribé 
- 78 

TOTAL 389 1434 

TOTAL GERAL 1823 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Jequié-BA. 
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TABELA 4: Número de matrículas realizadas na Educação de Jovens e Adultos na Rede 

Estadual de Educação do Município de Jequié-BA no ano de 2013. 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Educação – DIREC 13. 

Embasados na prerrogativa da “idade correta para aprender”, há a 

destinação de maior investimento ao ensino de crianças e adolescentes de 7 a 14 

anos que, teoricamente, estariam mais “abertos” a aprendizagem. A 

segmentação do acesso dos jovens e adultos aos serviços educativos imposta 

por uma política de restrição de investimento público representa também uma 

ruptura do princípio de universalidade e desconstituição de um direito 

conquistado. Esse mesmo direito vem sendo alvo de processos políticos que 

tendem a repor problemas do analfabetismo e da baixa escolaridade com vistas 

 
UNIDADE ESCOLAR 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ QUANTIDADE DE 
MATRÍCULAS POR CICLO 

I II III IV V 

Col. Est. César Borges - - - 71 44 

Anexo Col. Est. Cesar 
Borges 

- 34 47 32 35 

Col. Est. Profª Anita 
Rabello Barreto 

- - - 22 34 

Col. Est. Luiz Viana Filho - - - 62 70 

Anexo Col. Est. Mª Jose de 
L. Silveira 

- - - - 96 

Col. Est. Mary Rabelo 124 - - - - 

Col. Est. Jornalista 
Fernando Barreto 

- - - 65 58 

Col. Est. Dr. Milton Santos - - - 24 25 

CEEP Regis Pacheco - - - - 104 

TOTAL 
 

124 34 47 276 466 

TOTAL GERAL 
 

947 
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ao mercado de trabalho (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Como dito, todo esse contexto histórico da EJA envolve políticas públicas 

excludentes e compensatórias. Nessa direção a discussão que segue traz outros 

aspectos sobre a EJA que podem se caracterizar como reflexo e consequência 

desse histórico de mazelas abordado acima. 

Primeiramente é importante abordar que a EJA tem se configurado como 

uma prática demarcada, segregada e estigmatizada, onde jovens e adultos se 

afastam de um ideal igualitário, podendo ser caracterizada como um projeto de 

educação popular voltado a sujeitos colocados à margem (ARROYO, 2007). 

Falar do público da EJA envolve, portanto, um passeio por diferentes questões 

de cunho social e político. 

O público da EJA é, geralmente, constituído por pessoas adultas 

trabalhadoras que foram excluídos da escola regular, inseridos no mundo do 

trabalho em ocupações muitas vezes de baixa renda com pouca qualificação 

profissional (OLIVEIRA, 2004). Um dado interessante sobre esse público é a 

presença cada vez mais significativa de jovens. Tendo experimentado 

acidentadas trajetórias de escolarização que afastaram esses jovens do “tempo 

certo” para aprendizagem, a EJA hoje se configura também como um tabuleiro 

escolar da segunda chance. Nessa perspectiva, não é apenas vista como modelo 

de educação compensatória e passa a desestabilizar o modelo “supletivo” 

escolar (CARRANO, 2007). 

É sob essas caracterizações que incluo a turma onde foi desenvolvida a 

pesquisa. A maioria dos participantes apresentou idades entre 15 e 17 anos, 

tendo poucos alunos com idade dos 20 aos 30 anos. Boa parte do meu público 

foi composta por adolescentes que trabalhavam durante o dia em ocupações do 

tipo empregadas doméstica, do lar, mecânico, ajudante de pedreiro, motorista, 

vendedor, dentre outros serviços técnicos. Portanto, a caracterização dos 

participantes da pesquisa se aproxima dos referenciais utilizados nessa 

discussão por se tratar de discentes jovens trabalhadores. A turma foi composta 

por um total de 11 discentes homens e 09 discentes mulheres, este total 

englobou os/as discentes que mais participaram das aulas e deram 

contribuições expressivas para o desenvolvimento da proposta. 
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Apesar de a turma apresentar mais discentes homens (11) do que 

mulheres (09) tenho me referido a todos e todas ao longo do texto com o 

símbolo @, visando abarcar toda a diversidade de gênero da turma. Em alguns 

momentos, em especial, no decorrer da análise dos dados, utilizarei a marca de 

gênero d@s discentes com a utilização de nomes fictícios, devido ao fato de que 

a posição de gênero adentrou a discussão em algumas situações. 

 Em sua maioria, os participantes da pesquisa residiam nas imediações 

da escola onde foi desenvolvido o trabalho e afirmaram ter procurado a EJA 

como ambiente de estudo porque trabalhavam durante o dia, queriam concluir 

os estudos ou ainda porque tomavam conta de irmãos ou filhos durante o dia. 

Ess@s discentes afirmaram já ter estudado durante o dia, interrompendo os 

estudos, na maior parte das vezes, entre o 6º e 7º ano do ensino fundamental. 

 A maioria d@s participantes afirmou ter evadido da escola por um 

período médio de 1 a 4 anos, tendo reprovações ou desistências em diferentes 

séries. Dentre os motivos sinalizados por el@s para justificar a evasão estão a 

falta de interesse pelos estudos e brincadeiras, dificuldades nas matérias, o 

bullying, a dificuldade de conciliar estudo e trabalho e dificuldades de 

relacionamento com os/as colegas e professores/as. 

O próprio Carrano (2007) aborda que além do trabalho, os erros de 

comunicação e ausência de linguagem em comum entre professores e alun@s 

pode se caracterizar como fator importante de abandono de jovens da escola 

regular e englobar, posteriormente, o público da EJA. Pontos de tensão podem 

ser demarcados quando pouco espaço é dado à cultura juvenil na escola, o que 

provavelmente seja fonte de mal-entendidos, incompreensões e intolerâncias. 

Nesse sentido, cabe a EJA a tarefa política e educativa de descobrir caminhos 

para recuperação da trajetória desses/as jovens.  

Trazendo mais uma caracterização dos participantes da pesquisa, é 

importante destacar que houve “indicação” da turma pela professora regente 

para a realização do trabalho. Segundo ela, essa era a turma em que havia 

menos evasão durante o ano, em comparação com outras da escola. A 

professora ressaltou também que apesar de a turma ser agitada, havia discentes 

mais jovens, participativos e “letrados”. Em contrapartida, além dos/as jovens, 
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as pessoas adultas da EJA também necessitam de uma menção específica. 

Oliveira (2004) traz uma discussão a respeito da idade adequada para aprender 

e nesse contexto situa o estágio adulto como sendo, muitas vezes, estigmatizado 

e vinculado a uma fase estável para aprendizagem e com ausência de mudanças 

cognitivas importantes.  

Sobre essa estigmatização do público adulto, vejo que tanto jovens 

quanto adultos da EJA são carentes de propostas que associem investigação da 

vida social, das atividades e das linguagens. O diálogo pode ser pensado para 

evitar o estigma da exclusão do mundo letrado e da escolarização, passando a 

ser uma oportunidade formal de ampliação da escolaridade e de inclusão no 

mundo social. 

Outra questão importante na EJA é a polaridade entre a linguagem oral e 

a escrita. Em virtude do valor social atribuído à língua escrita e às(aos) 

cidadãs(ãos) escolarizadas(os), há uma visão preconceituosa da língua falada 

quando esta é associada a única forma de expressão de pessoas pouco 

escolarizadas, como é o caso d@s discentes da EJA (SOUZA; MOTA, 2007). 

Associado a isso, muitas atividades orais da escola funcionam como forma de 

correção dos falares regionais, na tentativa de alinhar os discentes a norma 

considerada gramaticalmente correta da língua escrita. Essas atitudes causam 

estranheza e distanciamento da língua portuguesa e da própria cultura, 

gerando sentimentos de incompetência que, muitas vezes, resultam em 

silenciamento e privação, principalmente para @s discentes da EJA. 

A escola não abarca a diversidade sociocultural d@s alunos que são 

marcad@s pelas diferenças de gênero, etnia, trabalho, filiação religiosa dentre 

outros. Sobretudo, na EJA @s alun@s já trazem consigo trajetórias de vida que a 

escola deveria valorizar. Na maioria das vezes os conteúdos são infantilizados e 

não condizem com as experiências de vida, o que muitas vezes pode contribuir 

para evasão escolar.  

Neste ponto da discussão é interessante falar agora um pouco sobre o 

currículo da EJA. Discussões feitas por Oliveira (2007) enfatizam que a 

tendência predominante das propostas curriculares é a da fragmentação do 

conhecimento numa perspectiva cientificista, excessivamente tecnicista e 
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disciplinarista, dificultando o diálogo entre as experiências vividas e os 

conteúdos escolares. Este autor diz ainda que os conhecimentos “se tecem em 

redes” a partir de todas as experiências vividas e na forma como nos inserimos 

no mundo, não tendo, portanto, nenhuma relação com o controle, a 

previsibilidade e obrigatoriedade dos processos formais de 

ensino/aprendizagem que conhecemos hoje. Essa ideia de conhecimento em 

rede busca superar o paradigma dominante dos processos individuais e 

coletivos de aprendizagem cumulativa e adquirida. 

Assim, os processos de aprendizagem vividos, formais ou cotidianos, 

envolvem a atribuição de significado por parte daqueles que aprendem. Sendo 

assim, considerando as singularidades, experiências e saberes individuais, 

pressupor um trajeto único e obrigatório para todos não faz sentido. Levando 

em consideração que cada um tem uma forma particular de estabelecer 

conexões com o saber, novas propostas curriculares precisam ser formuladas no 

sentido de dialogar com os saberes, valores, crenças e experiências dos 

educandos, superando assim o formalismo das propostas tradicionais. 

Diante desse contexto, percebo também que muitos dos problemas 

enfrentados na escola decorrem de uma organização curricular que separa a 

pessoa que vive e aprende no mundo daquela que deve aprender conteúdos 

escolares. Em relação à EJA, a questão é ainda mais agravante, pois a 

organização curricular ignora a idade e a vivência social e cultural d@s 

educandos, mantendo-se muitas vezes propostas voltadas para a lógica infantil 

dos currículos destinados à crianças que frequentam a escola regular. 

Também cabe ressaltar a predominância da superioridade dos saberes 

teóricos sobre os práticos, dos saberes dos “experts” sobre os saberes daqueles 

que vivenciam situações. Isto pode nos ajudar a compreender o porquê de os 

currículos escolares destinados à EJA ainda se organizarem do mesmo modo 

como os destinados às crianças. A supremacia das comprovações científicas 

possibilita a cientifização das propostas curriculares e tem permitido a 

legitimação de interpretações dadas como eternas. 

Superar esse entendimento formalista e cientificista do currículo requer o 

estudo de alternativas que efetivem construções cotidianas d@s sujeitos. Uma 
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prática curricular aberta não deve ser produto de modelos pré-estabelecidos, 

mas de um processo por meio do qual os praticantes do currículo 

ressignifiquem suas experiências a partir das redes de poderes, saberes e fazeres 

das quais participam. 

Pensar propostas curriculares nesse sentido pode abrir novas 

possibilidades de tecer ações voltadas para a superação dos problemas de 

evasão e falta de escolarização já mencionados. Portanto, as formas e critérios 

de agrupamento de alun@s, a organização dos conteúdos, os métodos de ensino 

e os procedimentos de avaliação utilizados precisam ser repensados. O trabalho 

pedagógico precisa ser fundamentado na multiplicidade e na possibilidade dos 

sujeitos. Assim, quanto mais fechado e definidor o currículo for, menos 

associações terão com a dinâmica cotidiana da sala de aula. Questionar o caráter 

supostamente científico da organização curricular tradicional não envolve 

apenas integrar conteúdos de áreas diversas, mas repensar a própria seleção de 

conteúdos e a disciplinarização das propostas (OLIVEIRA, 2007).  

Nesse sentido, a abordagem dos conteúdos precisa relacionar as 

situações de vida cotidiana das populações trabalhadoras pouco ou nada 

escolarizadas, ausentes da escola por um longo período, às quais o direito à 

escolarização foi historicamente negado, o que os configura como um público 

específico. 

Os conteúdos formais clássicos, portanto, podem ser (re) significados 

para contribuir com uma capacitação da ação social d@s discentes, por isso a 

maior preocupação do trabalho pedagógico não deve ser o enciclopédico, mas 

de saberes que contribuam para o desenvolvimento de pessoas autônomas, e 

questionadoras.  

Em algumas situações, por se tratar de um público que carrega marcas de 

possíveis dificuldades de aprendizagem, tem-se a ideia de que “qualquer coisa 

serve”, anulando-se até mesmo a discussão dos próprios conhecimentos 

científicos. Infelizmente, muit@s professor@s veem @s discentes dessa 

modalidade como indivíduos que estão ali somente para adquirir a certificação 

para o trabalho, desprezando a riqueza cultural, as expectativas de vida e os 

anseios que esse público leva para a sala de aula. 
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Enfim, este capítulo trouxe um pouco do contexto histórico da EJA que 

demonstrou como a implementação desta modalidade de ensino esteve 

envolvida como interesses políticos, econômicos e sociais do Brasil. Uma breve 

exposição do quadro de matrículas desta modalidade no município de Jequié 

revelou a expressividade desse público e toda discussão seguinte enfatizou a 

grande necessidade de propostas inovadoras que possam explorar e abarcar o 

contexto sócio, político e cultural d@s educandos. Assim, enfrentando os 

diferentes problemas apresentados e em meio a uma metodologia baseada na 

educação dialógica, esta modalidade de ensino se revelou um como um campo 

potencial para a pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

CAMINHAR METODOLÓGICO 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma caracterização geral da 

pesquisa, sua tipologia, seus participantes, bem como descrever todo o 

desenvolvimento de uma proposta de intervenção e sua posterior metodologia 

de análise. 

Para iniciar esta caracterização é importante ressaltar que este trabalho 

ancora-se na abordagem qualitativa, pois focaliza os significados produzidos 

pelas experiências cotidianas dos sujeitos (DENZIN; LINCOLN, 2006). Além 

disso, engloba o universo dos valores, das crenças, dos significados e de todas 

as relações que não podem ser mediadas por variáveis (MINAYO, 1994). 

A justificativa para a escolha da abordagem qualitativa se dá devido ao 

fato de que as experiências e os significados expressos pelos/as participantes da 

pesquisa ser de grande relevância quando tratamos de questões sobre corpo, 

gênero e sexualidade. Além disso, Bogdan e Biklen (1994) ressaltam que: 

[...] a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 
para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 
compreensão mais clareadora do nosso objeto de estudo (BOGDAN, 
BIKLEN, 1994, p. 49). 

 

Quanto ao tipo de investigação caracteriza-se como uma pesquisa de 

intervenção, que segundo Rocha e Aguiar (2003) apresenta um caráter 

desnaturalizador das práticas e dos discursos já instituídos, inclusive os 

científicos. Chizzotti (2006, p. 80) vincula esse tipo de pesquisa a ações que 

visam orientar uma situação concreta, caracterizando-a como “uma pesquisa 

sobre a ação quando se trata de estudá-la para compreendê-la e explicar seus 

efeitos”. 

A pesquisa de intervenção contemplou os objetivos da pesquisa pelo fato 

de constituir um meio pelo qual, mediante a ação, houvesse a possibilidade de 

dialogar com os estudantes sobre corpo, gênero e sexualidade, sendo esta 

intervenção, ao mesmo tempo, o campo de investigação do trabalho.  
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A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública municipal em 

Jequié-BA, tendo como participantes uma classe com 20 educandos da EJA do 

2º segmento (8º e 9º ano). A escola oferece os anos finais do ensino fundamental 

nos turnos matutino e vespertino, sendo o turno noturno dedicado à Educação 

de Jovens e Adultos nas modalidades de 6º-7º ano e 8º-9º ano. 

Neste trabalho foi construída e desenvolvida uma proposta de 

intervenção durante uma unidade escolar (cerca de 3 meses) na disciplina de 

Ciências, objetivando dialogar com os/as estudantes sobre corpo, gênero e 

sexualidade. 

É interessante destacar que o fato da intervenção ser realizada apenas na 

disciplina de Ciências não significa que não reconheçamos o potencial 

multidisciplinar da temática, mas que pretendemos discutir o corpo numa 

perspectiva pós-estruturalista e desestabilizadora, buscando debater a temática 

para além do biológico tão enfocado na disciplina de Ciências (SILVA E 

GUERRA, 2013; FURLANI, 2007; SILVA E MEGID NETO, 2006; ALTMANN, 

2009; SILVA, SIQUEIRA E ROCHA, 2009). 

Os instrumentos para a produção de dados envolveram a realização de 

dinâmicas para sondagem dos conhecimentos prévios d@s participantes, a 

realização de atividades e oficinas com registros fotográficos e escritos d@s 

alun@s (descritas no item 3.2), o registro no diário de campo e, por fim, 

entrevista grupal com @s discentes.  

Antes de iniciar o processo de intervenção, a pesquisa passou pela 

análise e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), sendo analisados todos os objetivos da pesquisa. 

Vale ressaltar que @s participantes aceitaram participar da pesquisa e assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A) ou o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (apêndice B) para menores de idade, 

juntamente com o Termo de Autorização do Uso de Imagens e Depoimentos 

(Apêndice C). 

Dentre os instrumentos que foram utilizados para a constituição de 

dados durante toda a intervenção (descrita no item 3.1 e 3.2), o diário de campo 

se caracterizou como uma ferramenta de grande valia e sua utilização foi 
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importante para registrar aspectos e falas relevantes ocorridos durante a 

intervenção. Para Bogdan e Biklen (1994, p. 152), o diário de campo representa 

um esforço do pesquisador para registrar os detalhes dos acontecimentos no 

campo, onde “a preocupação é a de captar uma imagem por palavra do local, 

pessoas, ações e conversas observadas, as suas ideias e preocupações”. 

É interessante destacar que, além de minhas próprias anotações, esteve 

presente em sala de aula comigo uma estudante do Grupo de Estudos em 

Gênero e Diversidade Sexual da UESB durante algumas aulas da intervenção. 

Esta participante registrou falas d@s discentes nos momentos em que eu 

ministrava as discussões. Essas falas fizeram parte do meu diário de campo e 

também foram utilizadas durante a análise dos dados. 

A entrevista grupal, realizada ao final da intervenção em grupos com 3 

ou 4 alunos, teve sua relevância para o levantamento das ideias d@s 

participantes ao final do processo de intervenção. Flick (2009) menciona que 

para além de uma forma clássica, a entrevista grupal é baseada em perguntas a 

serem respondidas com algumas pessoas ao mesmo tempo.  

Sobre a entrevista grupal Bogdan e Biklen (1994, p. 138) abordam ainda 

que “as entrevistas de grupo podem ser úteis para transportar o investigador 

para o mundo dos sujeitos. Nesta situação, várias pessoas juntas são 

encorajadas a falarem sobre um tema de interesse”. Essas entrevistas tiveram 

um caráter semiestruturado, foram gravadas e, posteriormente, transcritas para 

análise, tendo sua relevância justificada pela oportunidade de expressão das 

opiniões d@s participantes sobre todo o processo interventivo.  

Sobre a entrevista semiestruturada Ludke e André (1986, p. 34) afirmam 

que “se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 

rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações”. 

Estas autoras ressaltam também que: 

 
Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o 
trabalho de pesquisa que se faz atualmente em educação aproxima-se 
mais dos esquemas mais livres, menos estruturados. As informações 
que se quer obter, e os informantes que se quer contatar, em geral 
professores, diretores, orientadores, alunos e pais, são mais 
convenientemente abordáveis através de instrumentos mais flexíveis 
(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). 
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Sendo assim, segue nos itens 3.1 e 3.2 uma descrição detalhada do 

processo interventivo realizado na EJA. Todas as atividades, oficinas, dinâmicas 

que foram propostas para o diálogo durante a intervenção foram esboçadas 

minuciosamente. O item 3.3 será reservado à descrição da análise dos dados. 

 

3.1 Adentrando o contexto da escola 

Antes de começar a descrever como se deu o percurso na escola, é 

preciso destacar alguns pontos relevantes no momento de buscar a instituição 

que abarcaria a intervenção e sua posterior abertura às discussões que 

estávamos propondo.  

Um dos pontos considerados para a procura da instituição foi a 

localização geográfica da escola e também informações prévias sobre a 

professora que assumia a disciplina de Ciências na EJA da referida escola, pois 

já tínhamos conhecimento de que era uma profissional que já havia feito 

pesquisa sobre questões da sexualidade no município de Jequié-BA. A partir 

dessa informação, teríamos, possivelmente, mais “abertura” para adentrar o 

contexto escolar e discutir a temática. 

Ao procurar a professora na escola para expor os objetivos do projeto e 

explicar que tínhamos um conjunto de temáticas problematizadoras e 

desafiadoras sobre corpo, gênero e sexualidade, a docente demonstrou grande 

interesse em implementar essas discussões nas aulas e informou que na escola 

havia um projeto que, geralmente, reservava essas discussões para a IV unidade 

letiva do ano.  

 Como a discussão sobre sexualidade existiria na escola e em virtude da 

IV unidade ser inviável para a realização de uma pesquisa, devido a 

proximidade do final das atividades e da maior possibilidade de evasão escolar, 

ela cogitou que a aplicação do projeto pudesse ser realizada na III unidade 

letiva. Aceitei de imediato a sugestão da docente e disponibilizei o projeto de 

intervenção para que a professora analisasse a proposta. 

 Após alguns dias, a professora marcou uma reunião com a direção 

escolar para expormos o projeto e pedir autorização para realizá-lo na escola. 
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Durante a reunião, o diretor demonstrou satisfação pela escolha da instituição 

para realizar a pesquisa e autorizou o desenvolvimento da proposta durante a 

III unidade letiva da disciplina de Ciências da EJA, ficando destinada a 

intervenção uma turma do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental do turno 

noturno. 

Reuniões subsequentes foram marcadas com a docente e a coordenação 

pedagógica da escola a fim de que a intervenção se adequasse a realidade da 

instituição e d@s discentes. Sendo assim, a proposta que inicialmente previa 28 

h/aulas, acabou ocorrendo em 35 h/aulas, em parte, devido à duração da 

hora/aula do turno noturno não ser de 50, mas de 40 minutos. 

Vale destacar que em momento algum deixamos de ressaltar o caráter de 

pesquisa da proposta. Entretanto, nos adequamos à forma de avaliação 

proposta pela docente, destinando para cada atividade do projeto uma 

pontuação específica. Dessa forma, @s discentes seriam e foram avaliad@s de 

forma contínua, em que a presença e participação nas aulas constituiriam um 

fator fundamental de avaliação. Além disso, a docente também reservou espaço 

para a realização de outras avaliações que se juntariam a minha para constituir 

a nota da unidade d@s discentes, ficando est@s sem prejuízo algum em virtude 

da pesquisa. 

Nas reuniões foi exposta também a situação d@s discentes que 

eventualmente se recusassem a participar da pesquisa, pois a livre e espontânea 

autorização para a participação era algo primado no Termo de 

Consentimento/Assentimento Livre e Esclarecido acordado com o Comitê de 

Ética e Pesquisa da UESB/Jequié-BA. Assim, para discentes que não quisessem 

participar da pesquisa durante a unidade, a docente faria uma avaliação extra. 

Nesses momentos de reunião, a professora sinalizava o interesse em 

acompanhar as aulas durante a proposta e em ajudar no que fosse possível. 

Nesse sentido, posso destacar o bom recebimento e acolhimento do projeto de 

intervenção pela escola, situação essa que nos foi favorável diante de um 

contexto que vem sendo sinalizado pelas pesquisas, onde muitas instituições 

acabam se fechando a essas discussões por encararem a temática como tema 

“polêmico”, “indesejado” ou até mesmo como uma “ameaça” a prática 
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pedagógica do/a professor/a. 

 Antes de iniciar o desenvolvimento da proposta, decidimos que 

primeiramente eu assistiria a algumas aulas da docente na turma que foi 

escolhida previamente pela mesma para a realização do trabalho. Segundo ela, 

a turma que me destinaria era constituída de discentes agitad@s, porém 

participativ@s e propens@s para a discussão. @s estudantes dessa turma eram 

também mais frequentes às aulas e apresentavam índice de evasão menor que 

outras turmas, o que para ela seria importante para o bom andamento do 

trabalho a ser realizado. 

Anteriormente a entrada nas aulas para “observá-l@s”, a professora já 

havia conversado com @s alunos sobre a proposta, explicado que se tratava de 

uma pesquisa, mas que também faria parte das atividades da escola em virtude 

da existência de um projeto que reservava espaço para essas discussões. 

Segundo a docente, @s alun@s se mostraram curios@s para saber detalhes do 

trabalho, alguns/algumas demonstrando ansiedade para o início da 

intervenção. 

Então, a fim de conhecer um pouco mais da realidade desta referida 

turma, assisti quase 10 aulas e pude observar que o perfil era, de fato, muito 

agitado, havendo pouca atenção para a fala da docente e muita conversa 

paralela. Havia cerca de 22 alun@s que frequentavam as aulas, entretanto, 

alguns/algumas de forma esporádica. Segundo a professora, na lista de 

presença da turma existia mais de 40 estudantes matriculad@s, ou seja, quase 

metade da turma já havia evadido da escola. Para a docente, apesar de 

alguns/algumas d@s 22 terem presença esporádica nas aulas, uma turma de 

EJA com essa quantidade de estudantes era raro, pois a realidade das outras 

turmas da escola tendia a evasão. 

A idade d@s discentes variava entre a faixa etária dos 17 e 30 anos e era 

uma turma que, de fato, abrigava mais pessoas jovens do que adultas. Durante 

minhas visitas às aulas, inicialmente percebi alguns alun@s “acanhad@s” diante 

da minha presença, mas aos poucos começavam a se aproximar, fazer 

perguntas e a demonstrar interesse pela discussão que levaríamos para a sala, 

afinal, segundo a regente, o alunado gostava da discussão sobre sexualidade. 
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Em algumas conversas informais com o diretor da escola, ele me 

informou que aconteciam palestras para @s discentes na escola e que uma delas 

foi sobre sexualidade. Tive dúvida quanto ao enfoque dessa palestra, mas essa 

dúvida foi sanada quando um aluno me perguntou durante minhas 

observações se só iríamos falar de doenças, porque em uma das palestras que a 

turma assistiu, ele tinha ficado com “nojo” e com “medo” de fazer sexo devido 

às fotos de fases avançadas de doenças sexualmente transmissíveis que foram 

apresentadas na palestra. 

Em meio a essas visitas à turma, observei também a presença de alguns 

cartazes sobre sexualidade no pátio e em alguns corredores da escola. Esses 

cartazes, em sua maioria, sinalizavam o uso da camisinha e destacavam 

doenças sexualmente transmissíveis. Questionei a professora regente sobre a 

confecção desses cartazes e ela me informou que haviam sido produzidos por 

estudantes do turno matutino, as quais ela não era docente, e que não sabia me 

explicar ao certo sobre o enfoque do trabalho de docentes de outros turnos. 

Portanto, esse foi o contexto vivenciado antes da realização da 

intervenção. Para a proposta foi reservada as aulas de Ciências da III unidade 

letiva da escola, com três horas/aulas semanais e reuniões quinzenais com a 

professora regente e a coordenação pedagógica. O item 3.2 abaixo descreve o 

percurso e as ações que foram realizadas em cada aula. 

 
3.2. A intervenção: percursos e ações 

Neste item apresento as ações realizadas durante a intervenção, as 

temáticas, bem como a metodologia utilizada em cada aula. Os subtópicos 3.2.1 

a 3.2.18 descreve os percursos e as ações realizadas na escola. 

  

3.2.1. O primeiro dia de aula – Apresentação e autorização da pesquisa 

O primeiro dia de aula aconteceu no dia 08/10/13 com duração de 1 

h/aula. Este momento foi reservado para a apresentação da pesquisa, para a 

solicitação da autorização, assinatura dos Termos de 

Consentimento/Assentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A e B) e do Termo 
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de Autorização de Uso de Imagens e Depoimentos (Apêndice C), para uma 

sondagem dos temas de interesse d@s discentes e para uma investigação do 

perfil del@s.  

Inicialmente, houve uma exposição geral sobre a pesquisa e os objetivos, 

evidenciando que era livre a escolha para a participação ou não no trabalho. 

Para @s discentes com idade abaixo de 18 anos, solicitamos a presença de 

familiares ou responsáveis para autorizar a participação na pesquisa. Nesta 

primeira aula estiveram presente na turma 20 alun@s e tod@s aceitaram 

participar da intervenção.  

Alguns/algumas discentes questionaram sobre a significação da palavra 

gênero e do termo orientação sexual, que foi mencionado durante minha fala ao 

explicar a intervenção, conversei sobre essas questões e procurei esclarecer @s 

discentes. Entretanto, evitei muitas informações, pois ainda iria sondar as 

dúvidas e questionamentos que traziam para a proposta, objetivando adequar 

nossa proposta a esses questionamentos. 

Foi por isso que, em seguida, apresentei uma “caixinha de sugestões” e 

solicitei d@s discentes que escrevessem em um papel o que gostariam de 

estudar durante a intervenção, suas dúvidas e questionamentos: 

 

Figura 1: “Caixinha de sugestões”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Expliquei que essa ação objetivava conhecer o que @s mesm@s 
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desejariam estudar sobre corpo, gênero e sexualidade para que a proposta 

abarcasse essas intenções, pois não tínhamos a intenção de somente “levar” 

discussões para sala, mas gostaríamos de ouvir as ideias e os questionamentos 

de tod@s. Vale ressaltar que essa caixinha foi levada para todas as aulas para 

que @s discentes colocassem eventuais dúvidas surgidas durante o processo e 

que, eventualmente, não quisessem expor oralmente na presença da turma. 

Nesta aula também foi solicitado d@s discentes que respondessem a um 

questionário sobre a idade, o tempo de estudo, os motivos para estar na EJA, 

dentre outras questões. Este questionário está no apêndice D e foi por meio dele 

que apresentei a caracterização do meu público no capítulo 2. 

 

3.2.2. O segundo dia de aula – Os corpos são todos iguais? 

Esta aula aconteceu no dia 16/10/13 com duração de 1 h/aula e foi 

reservada para iniciar as discussões sobre corpo. Expomos para a turma 

imagens de diferentes corpos recortados de revistas e propomos aos(às) alun@s 

escolherem uma imagem que considerassem um corpo ideal. Dentre as 

imagens, havia representações de várias pessoas, inclusive aquelas que fogem 

aos padrões. Assim, havia exemplificação de pessoas de várias etnias, raças e 

idades, com piercing, tatuadas, gordas, magras, indígenas, dentre outras.  

Figura 2. Escolha de imagens pel@s discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Após a escolha, solicitei que @s discentes justificassem-na por meio de 

uma atividade escrita (Apêndice E) e, em seguida, foi aberto um diálogo com a 

turma onde discutimos e problematizamos os diferentes posicionamentos d@s 

discentes.   

3.2.3. O terceiro dia de aula – Discutindo imagens corporais 

No dia 21/10/13 tivemos a duração de 2 h/aula, e como a frequência foi 

maior que a aula anterior, comecei expondo novamente as imagens corporais 

para que @s discentes que não estavam presentes na aula anterior pudessem 

escolher as imagens e fazer a atividade. Enquanto isso coloquei no quadro 

cartazes de variados corpos e solicitei, por intermédio de uma atividade escrita 

(Apêndice F), que escrevessem as impressões tidas de cada imagem. Dei um 

tempo maior para a realização das atividades para @s discentes que realizariam 

as duas. 

Foram um total de seis cartazes expostos, cada um com imagens 

coloridas e ampliadas. Dentre os cartazes, havia imagens de corpos com 

piercing, corpos tatuados, corpos gordinhos, imagens de drag queens, corpos 

indígenas e de lésbicas “masculinizadas”. A intenção dessa atividade era 

problematizar as noções de corpo e desestabilizar estereótipos. O grupo 

observou as imagens e escreveu suas impressões. 

Em seguida, foi aberta uma ampla discussão sobre os padrões corporais e 

sobre a produção dos corpos. Fui questionando cada discente e colocando no 

quadro suas falas. À medida que iam se expressando fomos discutindo cada 

ideia e posicionamento. 

 

3.2.4. O quarto dia de aula - A produção dos corpos 

O quarto dia de aula aconteceu em 23/10/13 e teve a duração de 1 

h/aula. Nesta aula solicitamos que @s discentes se reunissem em grupos com 4 

ou 5 pessoas e distribuímos para cada grupo uma reportagem. A proposta era 

que el@s formassem quatro grupos e que cada um ficasse com uma reportagem 

diferente. As reportagens eram curtas e versavam sobre cirurgias de 
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lipoaspiração, cirurgia de silicone, uso de anabolizantes e sobre bulimia.  

Foram formados 2 grupos apenas, pois a frequência de alun@s nesta aula 

foi muito pequena. Então, um grupo ficou com uma reportagem sobre cirurgia 

de lipoaspiração intitulada: “Cirurgia plástica de lipoaspiração remove gordura 

localizada e define contornos de músculos do abdômen” e outro grupo ficou 

com a reportagem: “Bulimia pode causar parada cardíaca e levar a morte, alerta 

especialista”. Essas reportagens estão nos apêndices G e H. 

O objetivo dessa aula era que @s discentes debatessem sobre a produção 

dos corpos e suas reconfigurações para contemporaneidade e que depois, 

individualmente, cada estudante pudesse escrever sua opinião em uma 

atividade escrita sobre a reportagem (Apêndice I). Importante ressaltar que a 

intervenção também teve a intenção de estimular a leitura e a interpretação de 

texto aos(às) discentes da EJA, desestabilizando a ideia de que nessa 

modalidade de ensino não é possível trabalhar com esses recursos devido ao 

tempo restrito e à formação d@s discentes. 

Após a leitura e discussão em grupo, @s discentes responderam a uma 

atividade sobre as reportagens e iniciamos uma discussão sobre o conteúdo 

delas e os posicionamentos d@s discentes. Cada grupo discorreu sobre sua 

reportagem e, em seguida, fui questionando-@s sobre os possíveis motivos que 

levavam as pessoas a se submeterem a procedimentos cirúrgicos ou a deixar de 

se alimentar ocasionando doenças.  

 
Figura 3: Leitura e discussão de reportagens em grupo. 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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A discussão girou em torno da produção dos corpos mediante as normas 

e padrões de beleza que nos é imposto por uma sociedade que padroniza e 

valoriza modelos corporais e comportamentos em detrimento de outros. 

3.2.5. O quinto dia de aula – Iniciando a discussão sobre indivíduos intersex 

Esta aula aconteceu no dia 08/11/13 e nela iniciei uma problematização 

mais ampla sobre corpo, gênero e sexualidade com a exibição do Filme XXY, 

viabilizando as discussões sobre intersexualidade. Como era semana de prova 

na escola e a coordenação pedagógica destinava para cada disciplina um dia 

preestabelecido para a avaliação. O dia desta aula havia sido reservado para a 

avaliação de Ciências, mas como a turma estava submetida à proposta, ficou 

reservado os horários do dia para essa aula, onde exibi o filme.  

Então, por meio de um projetor multimídia, foi exibido na sala de aula o 

filme XXY durante 4 horários, onde @s discentes também responderam a uma 

atividade sobre o filme. O filme XXY foi escolhido para iniciar o trabalho sobre 

intersexualidade por descrever de forma aberta e ousada a história de Alex 

(Inés Efron) que representa um indivíduo intersex e vivencia dúvidas e 

angústias quanto ao seu corpo e a sua sexualidade durante a adolescência.  

O filme é uma produção argentina que foi escrito e dirigido por Lucía 

Puenzo e elenco de Ricardo Darín, com duração de 86 minutos. Destrinchando 

um pouco o seu enredo, Alex vive com seu pai Kraken (Ricardo Darín) e sua 

mãe Suli (Valéria Bertuccelli) em uma pequena cidade litorânea do Uruguai 

para “fugir dos olhares duvidosos” a respeito da sua sexualidade.  

O drama do/a personagem se intensifica com a chegada de uma família 

amiga do casal na casa, Ramiro (médico cirurgião) e Ericka com o filho Álvaro. 

Esse era um momento delicado para Alex, pois acabara de ter sua 

intersexualidade revelada a todos/as por Vando, um colega da escola a quem 

Alex tinha confidenciado sua sexualidade. 

Alex também vive uma constante problematização ao estudar biologia e 

ver que a representação cromossômica XX ou XY da espécie humana não a 

abarcava na categoria binária de sexo masculino versus feminino, o que a 

tornava um “corpo estranho”, um problema de formação genética. Para a 
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medicina, Alex se enquadrava como mulher e necessitava de “cirurgia de 

correção” genital para assumir sua identidade. A família de Alex opina por não 

autorizar a cirurgia, mas submetem-na a hormônios para a manutenção de um 

corpo “feminino”. 

Em meio a isso, o biólogo Kraken (pai de Alex) se envolve em uma briga 

com o pai de Vando na tentativa de defender sua filha dos comentários e das 

chacotas. Tendo presenciado a discussão, Álvaro vai se aproximando de Alex 

de forma descontraída, o que de certa forma destoa uma amizade entre os dois. 

Álvaro e Alex passam a conversar com frequência sobre o “universo 

adolescente”, desabafando problemas em torno do corpo, da sexualidade, da 

escola e da família, intensificando a aproximação entre os dois. 

Alex resolve parar de tomar os hormônios e Ramiro tenta convencer 

Kraken a fazer a cirurgia em Alex devido aos comentários da comunidade sobre 

sua intersexualidade. Enquanto isso, Álvaro e Alex estão em um diálogo na 

praia, onde Álvaro é convidado por Alex para “se deitar com ela/e”. Álvaro 

a/o questiona sobre o que a/o torna “diferente” e acabam discutindo. 

Nesta cena, Alex demonstra muita tristeza e sai correndo para um celeiro 

próximo a sua casa, Álvaro a/o segue e ao ver deitado/a com o semblante 

triste, o garoto se encosta levemente e, ao mesmo tempo, tenta se afastar. Alex 

convida Álvaro para sentar e o puxa beijando-o. Ao se tocarem, Alex afirma que 

“não tem nada”, então Álvaro começa a despir Alex e é surpreendido ao ser 

virado de costas e penetrado por Alex, o que o surpreende de início e vai se 

tornando muito prazeroso.  

Essa cena foi marcante no filme, pois demonstrou como o corpo intersex 

borra e perturba as categorias binárias de sexo, gênero, desejos e sexualidade ao 

mesmo tempo. Alex, assumindo uma dualidade por meio do próprio nome, 

carregava a ambiguidade no seu corpo, que é também enfatizada pelo 

temperamento agressivo e sarcástico, ora com vestimentas performativamente 

masculinas, ora com gestos e atitudes delicadas que demonstram fragilidade, o 

que torna dificulta uma categorização de gênero e de sexualidade pelo público. 

Nas palavras de Colling e Santos (2011, p. 244): 
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Ao penetrar Álvaro, Alex perturba toda categorização que necessita 
de formas binárias para se tornar aceitável. O espectador, que até o 
momento não tem muitas informações sobre as características físicas 
da personagem, é informado, naquele instante, que ela possui um 
pênis e, mesmo diante do que seria a evidência maior de uma possível 
“masculinidade”, se vê incerto, impossibilitado de afirmar, com 
certeza, se está diante de um homem ou de uma mulher. Alex é um 
“corpo estranho”, inclassificável em tais categorias queer.  
 

Evidencia-se que a cena de sexo é interrompida pelo pai de Alex que fica 

constrangido e preocupado com o que viu, saindo em seguida. Alex vai para a 

casa da colega Roberta com quem vive uma cena erótica e troca de olhares 

durante um banho entre as duas. Ao sair da casa de Roberta, segue caminhando 

pela praia sozinha e é abordada por um grupo de rapazes vindos de barco. 

Esses rapazes violentam Alex, tentando “ver o que tinha embaixo das pernas”, 

o que acaba sendo interrompido por Vando, seu colega. 

Essa cena de violência sofrida por Alex demonstra também como o corpo 

intersex provoca, ao mesmo tempo, repulsa, fascínio, curiosidade e desejo. Isso 

evidencia como a visão binária de gênero e a heteronormatividade acabam 

produzindo sujeitos anormais, “autorizando” situações de violência a corpos 

considerados abjetos, estranhos.  

Após a exibição do filme, @s discentes responderam os seguintes 

questionamentos por meio de uma atividade escrita: Como você define Alex? 

Na sua opinião, por que o pai de Alex ficou tão angustiado ao ver Alex tendo 

relações sexuais com Álvaro? Na sua opinião, por que Alex foi vítima de 

violência por três garotos na praia? O que você aprendeu com o filme? Essa 

atividade se encontra no apêndice J. Nessa aula não houve mais tempo para 

discussão, sendo esta desenvolvida na aula seguinte. 

 

3.2.6. O sexto dia de aula – Indivíduos intersex e biologia dos corpos 

Após a exibição do filme na aula anterior, o dia 13/11/13 foi reservado 

para a discussão sobre indivíduos intersex aproveitando a problematização 

abordada no filme. Iniciei a aula questionando sobre as impressões que tiveram 

e as dúvidas que foram geradas. Essa discussão foi muito polêmica na turma, 

gerando amplo debate entre @s discentes. Além dos indivíduos intersex, 
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discutimos também corpos tidos como femininos e masculinos, a fim de 

problematizar discursos e gerar reflexões. 

 
Figura 4: Discussão sobre o filme pel@s discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Em seguida, entreguei para @s alunos uma atividade que continha 

imagens de três corpos vazados denominados inicialmente corpo masculino, 

corpo feminino e corpo intersex, respectivamente (Apêndice L) e solicitei que 

desenhassem as características de cada corpo, evidenciando o que entendiam 

por essas representações. Ao término dessa atividade foi aberta uma grande 

discussão sobre a caracterização dos corpos. 

 

Figura 5: Realização de atividade sobre a biologia dos corpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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3.2.7. O sétimo dia de aula – A biologia dos corpos 

Diante das dúvidas e dos questionamentos da aula anterior sobre a 

anatomia interna e externa dos corpos intersex, na aula do dia 18/11/13 iniciei 

uma apresentação de slides sobre a anatomia corporal do homem, mulher e 

intersex para a turma. Associado a isso, levei para a sala de aula um modelo 

corporal para que @s discentes pudessem visualizar melhor uma representação 

corpórea e fazer reflexões. 

Figura 6: Apresentação multimídia sobre anatomia corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

As/os discentes perguntaram se o local por onde saía a urina era o 

mesmo que saía o bebê, questionaram sobre menstruação, período fértil da 

mulher, onde ficava o bebê no corpo da mulher e sobre o funcionamento dos 

órgãos internos. Essas questões foram discutidas em sala de aula. 

Figura 7: Exposição dialogada do modelo corporal para a turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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3.2.8. O oitavo dia de aula – Sexo e prazer 

Aproveitando as discussões anteriores feitas em sala sobre a biologia dos 

corpos, iniciamos as discussões sobre sexo e prazer na aula do dia 20/11/13. 

Expliquei, primeiramente, que falaríamos das chamadas “zonas erógenas” do 

corpo, sem desconsiderar as especificidades que cada pessoa apresenta quando 

falamos em prazer. Nesse contexto, aproveitei para falar também sobre 

masturbação e desejo sexual.  

 A primeira ação para trabalhar essa questão foi a realização de uma 

atividade que denominamos “escala do prazer”, a qual foi representada por 

uma reta com dois polos (positivo e negativo), no qual de um lado @s discentes 

escreveriam as regiões do corpo menos prazerosas e de outro lado s regiões 

mais prazerosas (Apêndice M). Nesta escala não havia marcas de gênero. 

 

Figura 8: Realização da escala do prazer pel@s alun@s. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Em seguida, questionei-@s sobre a masturbação e foram surgindo 

dúvidas, questionamentos e situações. Nesta aula também iniciei uma 

apresentação multimídia sobre possíveis zonas mais propícias e sensíveis ao 

prazer do corpo, expondo imagens da anatomia corporal interna e externa. 

Além disso, discutimos as conceituações das genitálias. 
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Figura 9: Exposição sobre prazer corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Falamos sobre o chamado “ponto G” masculino (região próximo da 

próstata) e feminino (entrada da vagina), sobre desejo sexual e sobre como o 

prazer corporal independe da identidade sexual. 

 

3.2.9. O nono dia de aula – Discutindo gênero 

A aula do dia 25/11/13 foi reservada para o início das discussões sobre 

gênero. Primeiramente, propus uma atividade escrita onde @s discentes 

escreveram suas opiniões. Essa atividade continha temas polêmicos em que @s 

alun@s se manifestavam. Essas situações estão expostas no apêndice N. 

Em seguida expus para a turma as seguintes situações para que 

discutíssemos em sala de aula. Questionei-@s dizendo: O que vocês pensam 

sobre um professor homem dando aula na educação infantil; Um pai 

presenteando o filho com uma boneca; Uma garota ficando com vários rapazes 

em uma festa de camisa; Um homem trabalhando de empregado doméstico 

para uma família com filhos; Uma mulher caminhoneira participando de uma 

competição de caminhões; Uma mulher trabalhando como mecânica em uma 

oficina de carros; Uma mãe deixando para o pai o cuidado e a guarda do filho. 
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Figura 10: Realização de atividades pel@s discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Houve um amplo debate e à medida que @s discentes iam expondo seus 

posicionamentos, colocava-os no quadro e abria a discussão. O objetivo dessa 

aula era problematizar as marcas de gênero em nossa sociedade. 

 

3.2.10. O décimo dia de aula – Demarcações de gênero 

Para sinalizar mais situações e ampliar reflexões sobre demarcações de 

gênero, nesta aula foi exibido o vídeo “Minha vida de João”, escolhido por 

retratar a trajetória de um garoto chamado João que vivencia situações de 

submissão a normatizações que acontecem cotidianamente em nossa sociedade. 

O vídeo é composto por duas partes, com duração total de 23 minutos. 

Foi produzido em uma parceria pelas ONGs Instituto Promundo (Rio de 

Janeiro), Instituto PAPAI (Recife), ECOS (São Paulo) e Salud y Género (México). 

Contando a trajetória de João com um caráter de desenho lúdico, 

animado e sem falas, o vídeo apresenta a vivência de um garoto submetido a 

condutas machistas e padrões rígidos de gênero, vivenciando a violência entre 

homens, a violência familiar, a homofobia, a gravidez na adolescência e a 

desinformação sobre doenças sexualmente transmissíveis. 

A vida de João é retratada desde a infância, trazendo a relação com mãe e 

pai durante a infância, sua vivência com os amigos, a primeira namorada, os 
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desejos, os conflitos, o desenrolar da primeira relação sexual, a sua atuação 

como pai e o seu dia-a-dia no trabalho. O vídeo traz as “influências” 

socioculturais por meio de um “lápis e uma borracha”, os quais estimulam ou 

coíbem situações. O vídeo também retratou questões de sexualidade, doenças e 

reprodução, violência e convivência, paternidade e cuidado, emoções e desejos. 

Figura 11: Exibição do vídeo “Minha vida de João”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

O vídeo foi exposto na “sala de vídeo” da escola, disponibilizada para o 

uso no decorrer da intervenção devido a uma manutenção das instalações na 

escola. A figura 11 acima demonstra o momento da exibição do vídeo para @s 

alun@s. 

Após a exibição do vídeo, solicitei que @s discentes se reunissem em 3 

grupos para que discutissem algumas situações do vídeo propostas em uma 

atividade escrita (Apêndice O) e essas situações foram diferenciadas para cada 

grupo. Cada grupo deveria discutir as situações e definir uma resposta que, 

posteriormente, seria exposta para a discussão. 
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Figura 12: Realização de atividade sobre o vídeo Minha vida de João na sala de vídeo da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Ao concluírem a atividade, os grupos foram expondo oralmente as 

questões e seus posicionamentos para a turma. Ao passo que iam se 

expressando, fomos discutindo os levantamentos e problematizando as 

situações. 

 

3.2.11. O décimo primeiro dia de aula – Falando sobre diversidade sexual 

Na aula do dia 02/12/13 iniciei a discussão sobre diversidade sexual 

propondo a turma que se posicionasse em uma atividade, na qual 

concordariam, discordariam ou concordariam parcialmente com situações 

vivenciadas cotidianamente por pessoas de variadas identificações sexuais 

(Apêndice P). 

Com o término da atividade, abrimos uma ampla discussão sobre as 

situações apresentadas e à medida que @s discentes iam se expressando, fomos 

discutindo suas ideias e questionamentos. Em seguida, iniciei uma exposição 

dialogada onde fui escrevendo no quadro, em diálogo com @s discentes, o 

significado das palavras heterossexual, homossexual, bissexual, travesti, 

transexual, gay e lésbica, pois alguns/algumas demonstraram dúvidas quanto à 

conceituação da diversidade de gênero e sexual no momento da discussão, 

solicitando esclarecimentos. 
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3.2.12. O décimo segundo dia de aula – O “universo trans” 

No dia 04/12/13 a aula foi reservada para discutir o “universo trans”, 

seus conflitos, dilemas e problemas. Então, solicitei que @s discentes fossem 

para a sala de vídeo da escola, onde assistiram a entrevista do homem-trans 

João Nery, gravada no programa de Jô Soares, da Rede Globo e exibida em 

30/04/12, com duração de 21 minutos e 43 segundos2.  

Nessa entrevista João Nery conta sua trajetória em meio aos conflitos que 

vivenciou por não se identificar com o corpo feminino. Nasceu em 1950 e é 

considerado o primeiro homem transexual operado no Brasil em 1977, quando 

ficou sem identificação por conta da falta de legislação, perdendo todos seus 

direitos sociais, profissionais e acadêmicos. 

Em meio a isso, João assumiu funções de pedreiro, vendedor, motorista 

de taxi, massagista e cortador de confecção de roupas para sobreviver. Hoje, 

conta sua história por meio de dois livros autobiográficos: “Erro de Pessoa - 

Joana ou João" (1984, Editora Record) e "Viagem Solitária - Memórias de um 

Transexual 30 anos depois" (2011, Editora Leya). 

Após a exibição dessa entrevista, @s discentes responderam a uma 

atividade sobre os dilemas vivenciados por transexuais, tais como João Nery, 

que decidiram fazer a cirurgia de mudança de sexo (Apêndice Q). Em seguida, 

@s discentes foram expondo os posicionamentos e dúvidas quanto à cirurgia 

para a mudança de sexo. Nessa aula discutimos também a relação entre 

identificação de gênero e sexo, problematizando discursos, certezas e incertezas.  

 

3.2.13. O décimo terceiro dia de aula – Falando sobre Riscos e 

Vulnerabilidades das DSTs/AIDS 

Na aula do dia 11/12/13 debatemos sobre os possíveis riscos e 

vulnerabilidades em adquirir doenças sexualmente transmissíveis por meio das 

mais variadas formas de prática sexual. Como não tinha a intenção de resumir o 

conteúdo à sintomatologia e ao medo do contágio, as discussões sobre as 

                                                           
2
 disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mdmLqLhjQUc. 

https://www.youtube.com/watch?v=mdmLqLhjQUc
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doenças partiram dos questionamentos d@s discentes, pois o objetivo da aula 

era estimular reflexões sobre os possíveis riscos e vulnerabilidades que 

todos/as temos em se tratando de adquirir doenças. 

Então, levei para a sala um grande recorte de tecido (TNT) e placas com 

nomes de diferentes formas de práticas sexuais e carícias durante o ato, as quais 

foram entregues aleatoriamente para que @s discentes as colassem neste cartaz 

(TNT), que expus no quadro com o título de Vulnerabilidades, seguido dos 

termos: alto risco, médio risco, baixo risco e nenhum risco de contrair 

DSTs/AIDS. Expliquei, então, que deveriam refletir e colar a placa (da 

respectiva forma de sexo) abaixo da intensidade de risco que considerassem 

mais vinculada à prática sexual que receberam nas plaquinhas. 

Dentre os termos que foram impressos nas plaquinhas e entregues para 

@s discentes procuramos abarcar todas as possíveis formas de toque corporal, 

para que houvesse uma reflexão sobre as vulnerabilidades e os riscos que 

todos/as nós assumimos durante a troca de prazeres. Os termos foram: sexo 

oral, sexo anal, sexo vaginal, abraço, beijo na boca, beijo no rosto, masturbação, 

coito interrompido, cunilingus, sexo nas coxas, aperto de mão, felação, cinco 

contra um. 

Antes que @s discentes começassem a posicionar as plaquinhas no 

cartaz, este ficou expresso conforme demonstra a figura 13 abaixo: 

Figura 13: Cartaz sobre riscos e vulnerabilidades antes d@s discentes colarem diferentes formas 

de práticas sexuais e afetos impressas em plaquinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Em seguida, @s discentes posicionaram os termos no cartaz abaixo do 

nível de risco que consideraram adequado. À medida que iam colando as 

plaquinhas, questionaram sobre alguns termos que desconheciam, assim fui 

tirando dúvidas quanto aos significados, entretanto, sem informar quanto aos 

riscos, pois essa era a atividade. 

Figura 14: Montagem das placas no cartaz pel@s discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Após colarem todas as placas, iniciamos uma ampla discussão sobre o 

posicionamento dos termos no cartaz. Fui questionando @s discentes sobre os 

possíveis riscos de cada uma das práticas sexuais e afetos e reposicionando os 

termos que foram necessários. Houve uma ampla problematização das 

diferentes formas de risco e vulnerabilidades das DSTs/AIDS, onde @s 

discentes também tiraram dúvidas quanto à forma de prevenção e sobre 

sintomas de doenças. 
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Figura 15: Discussão dos termos colocados no cartaz pel@s alun@s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Após ter posicionado todas as plaquinhas no nível de risco mais 

provável junto com @s discentes, inseri outra placa contendo os termos uso do 

preservativo e uso do gel lubrificante entre as placas de baixo nível e nenhum 

risco. Nesse momento, havia então mais uma informação no cartaz que não foi 

dada anteriormente, assim @s própri@s discentes foram sinalizando que todas 

as plaquinhas seriam redirecionadas para os níveis de baixo ou nenhum risco. 

Figura 16: Cartaz sobre os riscos e vulnerabilidades após ter inserido a plaquinha do uso do gel 

lubrificante e do preservativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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3.2.14. O décimo quarto dia de aula – Falando sobre homofobia 

Para sinalizar situações de homofobia e problematizar discursos, no dia 

12/12/13 solicitei que @s discentes fossem para a sala de vídeo e propus que 

assistissem a duas reportagens exibidas na mídia sobre violência homofóbica. 

Uma das reportagens versava sobre uma situação em que dois irmãos 

gêmeos foram agredidos na saída de uma festa na cidade de Camaçari (região 

metropolitana de Salvador-BA), reportagem divulgada em 08/07/12. Os 

gêmeos foram confundidos com um casal homossexual por terem dançado 

abraçados durante a festa em que estavam e terem andado também abraçados. 

No caminho de casa, foram surpreendidos por um grupo de oito jovens que os 

ofenderam com xingamentos, chamando-os de “mulherzinha” e agredindo-os 

com punhal, socos e pedradas, deixando claro que o ataque era devido ao 

preconceito contra homossexuais. Nessa situação, um dos gêmeos faleceu3. 

 

Figura 17: Discentes durante a exibição das reportagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

A segunda reportagem, exibida na mídia em 19/07/11, versava sobre 

uma situação em que pai e filho foram agredidos durante um show em uma 

Exposição Agropecuária em São João da Boa Vista (interior de São Paulo). Na 

                                                           
3
 Disponível em: http://noticias.r7.com/cidades/noticias/sobrevivente-de-suposto-ataque-

homofobico-fala-sobre-irmao-gemeo-assassinado-20120708.html. 

http://noticias.r7.com/cidades/noticias/sobrevivente-de-suposto-ataque-homofobico-fala-sobre-irmao-gemeo-assassinado-20120708.html
http://noticias.r7.com/cidades/noticias/sobrevivente-de-suposto-ataque-homofobico-fala-sobre-irmao-gemeo-assassinado-20120708.html
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situação, pai e filho estavam abraçados e foram surpreendidos por um grupo de 

jovens que os questionaram se eram gays. Mesmo afirmando que não eram, o 

pai teve uma orelha decepada por uma mordida e o filho espancado pelos 

agressores4. 

Após assistirem as reportagens, @s discentes escreveram o que acharam 

das situações exibidas em uma atividade escrita (Apêndice R). Em seguida, 

iniciamos uma ampla discussão sobre situações homofóbicas, agressões e 

violência. Questionei-@s se havia uma justificativa ou até mesmo autorização 

para que indivíduos violentassem outros em favor de gestos e comportamentos 

que demonstrem contato entre pessoas do mesmo sexo. Falamos sobre a 

heteronormatividade envolvida na cobrança social de coerência entre gênero e 

identidade sexual. 

 

3.2.15. O décimo quinto dia de aula – Assistindo a peça Teatral “The Célio 

Cruz Show” 

Conforme acordado com a professora e a coordenação pedagógica da 

escola durante as reuniões, pensamos em ações que proporcionassem à turma 

conhecer outros espaços e assim ampliar reflexões sobre as questões de corpo, 

gênero e sexualidade para além da sala de aula. Então, aproveitamos a exibição 

da peça teatral “The Célio Cruz Show” durante a programação do V Seminário 

do Dia Mundial da Luta contra a Homofobia que estava sendo realizado na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié, entre 

os dias 13 e 14/12/2013 e em parceria com a universidade, convidamos @s 

discentes a ir ao teatro para assistir a peça. 

O V Seminário do Dia Mundial da Luta contra a Homofobia foi realizado 

pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Sexualidade (coordenação Prof. 

Dr. Marcos Lopes de Souza) e pelo Grupo LGBTSOL (presidente: Pabulo 

Guimarães Mendes) em parceria com a UESB. O Seminário vem sendo 

realizado anualmente desde 2009 e o objetivo principal do evento é contribuir 

                                                           
4
 Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/07/pai-abraca-filho-e-e-agredido-

por-homofobicos-em-sp.html.  

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/07/pai-abraca-filho-e-e-agredido-por-homofobicos-em-sp.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/07/pai-abraca-filho-e-e-agredido-por-homofobicos-em-sp.html
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para a disseminação de informações sobre os índices de homofobia na região e 

no Brasil e favorecer a formação inicial e continuada para estudantes 

universitári@s e profissionais de diferentes áreas do conhecimento, fortalecendo 

o movimento social da região. 

 Em 2013, o seminário também teve o objetivo de ampliar a participação 

da comunidade externa visando intervir nos índices de agressões a gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais na região. E foi a partir 

disso que buscamos o apoio da universidade que nos cedeu um micro-ônibus 

para o transporte d@s alun@s. Neste dia, a escola autorizou a saída da turma 

para o teatro, liberando-@s das aulas das outras disciplinas, solicitando que 

também as/os professores/as e a vice-direção acompanhassem @s alun@s.  

A peça foi exibida no Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães de 

Jequié/BA no dia 13/12/13, das 19h30min às 22h. Foi realizada por 

licenciand@s do curso de Teatro da UESB sob a supervisão da professora Ms. 

Adriana Amorim. O enredo da peça levantou a problemática dos programas 

televisivos que, para terem audiência, expõem a vida e as situações cotidianas 

das pessoas. Célio Cruz é o apresentador e a homossexualidade foi o tema 

abordado, destacando como a mídia televisiva evidencia processos 

discriminatórios. Em seguida, foi aberta uma roda de conversa com os atores, 

atrizes e público. Neste dia, @s discentes foram avaliad@s pela presença e 

participação no evento. 

 

3.2.16. O décimo sexto dia de aula – Culminância da intervenção e aula na 

Universidade 

Em concordância com a professora regente e com a direção da escola, 

organizamos a culminância da intervenção levando @s discentes para uma aula 

na universidade. Vale ressaltar que essa aula foi solicitada por alguns/algumas 

alunos/alunas que diziam não conhecer a universidade, afinal a pesquisa era 

uma realização desta e alguns não conheciam o contexto universitário.  

Então, tendo a escola cedido um ônibus para o transporte d@s alun@s, no 

dia 16/12/13 foi realizada a aula de culminância na Universidade (UESB). 
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Neste dia, a escola cedeu a turma para a visita, tendo os horários do dia 

destinados para este fim. @s discentes saíram da escola no horário da primeira 

aula, sendo acompanhados pela regente e pela vice-diretora. 

Neste dia, em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero e 

Sexualidade, preparamos uma programação de atividades para @s discentes, de 

forma que el@s pudessem conhecer um pouco da universidade, mas que 

também concluíssemos nossas discussões, já que ainda restava o tema 

relacionamentos a ser trabalhado e algumas questões contidas na caixinha de 

sugestões para serem discutidas e não tínhamos mais horários na escola, pois a 

terceira unidade reservada para a intervenção já havia acabado. 

Sobre as perguntas da caixinha de sugestões, preparamos um grande 

cartaz e respondemos a todas as perguntas contidas na caixa. No cartaz, cada 

pergunta e resposta foram colocadas em um balão. Esse cartaz foi exposto na 

universidade e, posteriormente, levado para a escola. Fizemos também um 

pôster com fotos d@s discentes durante as aulas, que também foi exibido na 

UESB e levado para a escola. 

Para a temática relacionamentos, pensamos em discutir a configuração e 

a fluidez atual das relações, de forma a levá-l@s a problematizar ideias e valores 

no contato com o/a outro/a no que diz respeito ao “ficar”, namorar, casar, ter 

ou não filh@s, maternidade e paternidade. Então, colocamos em uma caixa 

situações-problemas (Apêndice S) que acontecem no cotidiano e a ideia foi fazer 

uma dinâmica com música, solicitando que a caixa passasse de mão em mão 

pel@s discentes, de forma que quando a música parasse, o/a estudante que 

estivesse com a caixa retirasse uma situação, lesse e se posicionasse abrindo a 

discussão. 

Quando @s discentes chegaram à universidade, foram conduzidos ao 

Laboratório de Ensino de Biologia (LEBIO). Lá chegando, encontraram o cartaz 

e o pôster exposto na sala. Em seguida, o Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza fez 

uma breve apresentação da universidade, falou sobre os módulos de aula, o 

módulo administrativo, os módulos de laboratórios, a forma de ingresso na 

instituição e estimulou-@s a prestar seleção e prosseguir os estudos na 

universidade. 
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Figura 18: Apresentação da universidade pelo Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 Para demonstrar um pouco da universidade, convidamos @s discentes a 

conhecer dois laboratórios da universidade (Laboratórios de Geologia e de 

Vertebrados). @s discentes foram recebid@s por responsáveis pelos laboratórios 

que apresentaram o espaço e tiraram dúvidas. 

 

Figura 19: Visita d@s discentes aos laboratórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

 Quando retornaram dos laboratórios, iniciamos no LEBIO a dinâmica 

dos relacionamentos.  
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Figura 20: Dinâmica dos relacionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Após essa dinâmica, solicitamos que @s discentes avaliassem a 

intervenção por meio de um questionário (Apêndice T). Nesse momento, 

alguns/algumas alunos/alunas expressaram oralmente avaliações e 

comentários sobre a proposta. Foi servido para @s discentes um pequeno lanche 

e logo após retornaram para a escola. O cartaz com as dúvidas d@s discentes foi 

deixado posteriormente na escola para ser exibido juntamente com o pôster dos 

registros fotográficos d@s alun@s. 

 

3.2.17. Finalizando: As entrevistas grupais 

Com o objetivo de fazer um levantamento mais detalhado das ideias d@s 

participantes depois de finalizada a intervenção, iniciei as entrevistas grupais 

com @s discentes. Fui para a escola nos dias posteriores à culminância da 

proposta na universidade e solicitei da direção e do corpo docente a autorização 

para convidar grupos com 3 ou 4 alun@s por vez para conversar um pouco 

sobre a proposta e assim realizar a entrevista. 

Foram realizadas 7 entrevistas no total e estas aconteceram na sala de 

vídeo da escola, local mais reservado no momento. Essas entrevistas 

aconteceram durante três dias consecutivos, conforme combinado com a 

direção e com os/as docentes. Foram realizadas no máximo 3 entrevistas por 

dia para que @s discentes não se ausentassem totalmente das aulas. Foi feita 
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também uma seleção prévia d@s alun@s que mais participaram das atividades e 

das discussões para realizar as entrevistas, o que possibilitou um 

posicionamento mais efetivo d@s mesm@s. O Roteiro da entrevista grupal 

realizada está no apêndice U. 

 

3.2.18. Resumindo 

Todas as ações desenvolvidas na escola estão resumidas na tabela 5 

abaixo. Como pode ser observado nessa tabela, os dias e os horários das aulas 

foram diversificados devido a atrasos no cronograma inicial. Esses atrasos 

aconteceram em virtude de feriados e paralisações das aulas nos dias pré-

estabelecidos para as aulas da intervenção. Sendo assim, as aulas que não 

puderam ser realizadas nos dias planejados, aconteceram em dias posteriores, 

inicialmente sem horários pré-definidos, pois aproveitei horários “vagos” na 

turma durante a ausência de professores/as das demais disciplinas. 

 
TABELA 5: Síntese da intervenção realizada com alun@s da Educação de Jovens e Adultos. 

 

DATA 

HORA/AULA 
ABORDAGEM/TEMÁTICA ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

08/10/13 

1 h/aula 

 

 Autorização para a participação da 

pesquisa; 

 Sondagem das temáticas de 

interesse dos discentes; 

 Sondagem do perfil dos estudantes. 

 Termo de Consentimento/Assentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A e B); 

 Termo de Autorização de Uso de Imagens e 

Depoimentos (Apêndice C). 

 Dinâmica da “caixinha”, onde os alunos explicitarão 

por escrito e sem identificação suas propostas de 

estudo para a temática. 

 Questões sobre o perfil dos estudantes (Apêndice D). 

16/10/13 

1 h/aula 
 Imagens Corporais 

 Exposição de imagens de diferentes corpos, solicitando 

dos alunos a escolha de uma delas e o registro escrito 

de suas opiniões sobre as imagens (Apêndice E). 

21/10/13 

2 h/aula 
 Imagens Corporais 

 Conclusão de escolha das imagens e atividades da aula 

anterior; 

 Trabalho com cartazes expostos no quadro e atividade 

escrita (Apêndice F); 

 Discussão. 

23/10/13 

1 h/aula 
 Produção dos Corpos 

 Leitura de Reportagens em grupo sobre uso de 

anabolizantes e bulemia (Apêndices G e H). 

 Atividade escrita sobre as reportagens (Apêndice I). 

 Exposição do conteúdo das reportagens e das opiniões 

pelos grupos para a turma 

08/11/13 

4 h/aula 

 

 Indivíduos Intersex 

 Exibição do filme XXY; 

 Questões para reflexão (Apêndice J). 
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Continuação da Tabela 5 

13/11/13 

2h/aula 
 Biologia dos Corpos 

 Discussão sobre o filme XXY; 

 Desenho da anatomia do corpo feminino, masculino e 

intersex (Apêndice L); 

 Discussão. 

18/11/13 

2h/aula 
 Biologia dos Corpos 

 Exposição dialogada sobre a biologia dos corpos 

(homem, mulher e intersex); 

 Apresentação de um modelo corporal; 

 Discussão. 

20/11/13 

3h/aula 

 

 Sexo e prazer 

 Atividade sobre possíveis regiões erógenas do corpo, 

denominada escala do prazer (Apêndice M); 

 Exposição dialogada sobre possíveis regiões erógenas 

do corpo; 

 Discussão sobre masturbação e desejo sexual. 

25/11/13 

3h/aula 

 

 Demarcações de gênero 

 Atividade com situações-problema para reflexão 

(Apêndice N); 

 Apresentação de outras situações-problema para a 

turma; 

 Discussão dialogada 

27/11/13 

3h/aula 

 Reflexão sobre a polaridade dos 

gêneros 

 Exibição do vídeo: Minha vida de João. 

 Questões para reflexão em grupo com registros escritos 

(Apêndice O). 

02/12/13 

1h/aula 
 Diversidade sexual 

 Proposição de situações-problema; 

 Atividade escrita (Apêndice P); 

 Discussão. 

04/12/13 

2h/aula 
 Universo “Trans” 

 Exibição de entrevista de um homem “transexual” – 

João Nery; 

 Questões para reflexão (Apêndice Q); 

 Discussão. 

11/12/13 

1h/aula 

 

 DSTs – riscos e vulnerabilidades 

 Montagem de cartaz coletivo com a turma sobre os 

riscos de contração de doenças através dos diferentes 

tipos de relação sexual; 

 Problematização do uso da camisinha e métodos 

contraceptivos; 

 Discussão. 

12/12/13 

2h/aula 
 Homofobia 

 Apresentação de Vídeos com situações homofóbicas; 

 Registro das opiniões dos discentes sobre cada vídeo 

(Apêndice R); 

 Discussão. 

13/12/13 

4h/aula 
 Ida ao Teatro  Peça teatral – “The Célio Cruz Show”. 

16/12/13 

4 h/aula 
 Aula na Universidade 

 Apresentação da Universidade; 

 Visita a laboratórios; 

 Dinâmica sobre relacionamentos utilizando caixinha 

com música para a apresentação de situações-

problema (apêndice S); 

 Discussão dialogada sobre o “ficar”, namorar, casar, 

ter filhos, maternidade, paternidade. 

 Avaliação escrita dos discentes sobre a intervenção 

(apêndice T); 

 Encerramento. 

17 a 19/12/13 
 Sondagem das ideias dos alunos a 

respeito da intervenção 
 Entrevista semiestruturada grupal (Apêndice U). 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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3.3 A Análise Textual Discursiva como ferramenta para produção dos dados 

Como referencial para análise dos dados foi utilizada a Análise Textual 

Discursiva proposta por Moraes e Galiazzi (2011), que tem sido amplamente 

utilizada por pesquisadores/as qualitativos no intuito de compreender e/ou 

reconstruir conhecimentos sobre os temas investigados. 

A análise textual discursiva constitui um processo auto-organizado e de 

cunho interpretativo e argumentativo que visa compreender fenômenos e 

discursos. Essa metodologia está situada ainda entre os extremos da Análise de 

Conteúdo (AC) e da Análise de Discurso (AD) (MORAES; GALIAZZI, 2011). A 

respeito dessa ferramenta de análise, Moraes (2003) explica que:  

 
 [...] pode ser compreendida como um processo auto-organizado de 
construção de compreensão em que novos entendimentos emergem 
de uma sequência recursiva de três componentes: desconstrução dos 
textos dos corpus, a unitarização, estabelecimento de relações entre os 
elementos unitários, a categorização, o captar do novo emergente em 
que a nova compreensão é comunicada e validada (MORAES, 2003, 
p. 192, grifo do autor).  
 

A Análise Textual Discursiva concentra-se nos diferentes significados 

que podem ser construídos a partir de um conjunto de textos, de mensagens, da 

linguagem, do discurso e outras representações simbólicas. Contribui, portanto, 

para analisar, compreender e fazer inferências sobre os limites e as 

possibilidades de um processo de intervenção, onde a temática corpo, gênero e 

sexualidade foi discutida sob o enfoque dos aspectos de cunho 

biológico/social/político/cultural/histórico. 

Utilizei, assim, conexões entre a AC para estabelecer ligações entre os 

níveis sintáticos e pragmáticos dos escritos d@s participantes para posterior 

criação de categorias de análise. Ao mesmo tempo, utilizei a AD procurando 

investigar como se produzem os diferentes discursos que foram expressos 

pel@s participantes em todos os registros e falas construídos. 

Torres e colaboradores (2008) explicitam na figura abaixo uma 

compreensão sistematizada de todo processo metodológico da Análise Textual 

Discursiva: 
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Figura 21: Sistematização do processo da Análise Textual Discursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Torres et al (2008, p. 4). 

Conforme descrito na Figura 21, proposta por Torres e colaboradores 

(2008), após a intervenção proposta por essa pesquisa, os registros obtidos por 

meio das produções escritas d@s alun@s, dos registros em diário de campo e 

das transcrições das falas gravadas em áudio (corpus) foram igualmente 

fragmentadas para originar as unidades de significado, as quais foram agrupadas 

por semelhanças semânticas para formar a categorização e o posterior metatexto. 

 Moraes e Galliazzi (2011) descrevem a comunicação como a etapa da 

elaboração dos textos descritivos, interpretativos e argumentativos que 

constituirão os metatextos. Por meio da unitarização e da categorização descritas 

acima, iniciou-se a construção do metatexto, onde a própria pesquisadora 

inferiu e teorizou os fenômenos investigados com base nos referenciais pós-

estruturalistas. Nesse sentido, a criação do metatexto vinculou-se mais à AD. 

Portanto, a ATD me possibilitou descrever e interpretar dados 

concebidos em conjunto e expressar uma compreensão a partir do exame 

empírico do fenômeno estudado. A AC me possibilitou uma compreensão 

categórica dos fatos, enquanto que a AD me permitiu fazer inferências e 

analisar discursos. Entretanto, ambas se complementaram para favorecer o 

entendimento dos fenômenos e da realidade (MORAES, 2003). 

Assim, finalizo este capítulo sinalizando que houve a criação de 

categorias de análise a priori e a posteriori, ou seja, algumas categorias de 
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análise foram geradas após a intervenção mediante a análise de discursos e 

ideias em comum ao longo das ações da intervenção. Outras categorias foram 

geradas a priori, como é o caso da análise feita sobre as discussões que 

envolvem a intersexualidade, uma das temáticas discutidas durante a 

intervenção. Diante das ideias, das falas e dos escritos d@s discentes, propomos 

categoria de análise que serão expressas nos subtópicos que perfazem o 

capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 

ANALISANDO OS DISCURSOS SOBRE CORPO, GÊNERO E 
SEXUALIDADE PRODUZIDOS NAS INTERVENÇÕES COM A 

EJA 
 

Neste capítulo apresento e discuto ideias, pensamentos e discursos d@s 

discentes da EJA durante a realização das ações da intervenção. Para isso, foram 

eleitas alguns dos registros e definidas algumas categorias de análise com base 

no referencial teórico e em ideias chaves emergidas da análise dos materiais 

(MORAES, 2003). As categorias eleitas não tiveram propósito de desvincular 

temáticas trabalhadas, nem demonstrar o isolamento da tríade corpo, gênero e 

sexualidade, mas evidenciar um aprofundamento das ideias e a correlação entre 

as mesmas. 

Sem deixar de lado os enlaces entre os discursos e as ideias sobre a 

temática como um todo, proponho a análise das ideias d@s discentes que foram 

produzidas por meio dos diferentes recursos que utilizei durante a intervenção, 

dentre eles as atividades escritas, o diário de campo e fragmentos da entrevista 

final.  

No decorrer de todos os elementos que seguem ao longo deste capítulo 

continuarei me referindo a tod@s @s discentes usando a expressão @, como fiz 

no texto até aqui. Quanto à menção de escritos de atividades e falas da 

entrevista final d@s discentes, utilizarei nomes fictícios e a idade, pois em 

algumas passagens a marca de gênero é presente e adentra a discussão. Em se 

tratando das citações das falas registradas no diário de campo não usarei 

nenhuma identificação para @s discentes, cuja identidade de gênero não foi 

registrada em muitos momentos.  

 

4.1. Debatendo sobre transgeneridade: corpos incompletos, vulgares e 

debochados. 

Trabalhar com a transgeneridade é problematizar os discursos às pessoas 

que rompem com a fronteira binária do corpo, gênero e da sexualidade. 

Segundo Meyer e Soares (2004) o corpo é imerso na cultura e na história sendo 
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afetado e (re) definido por artifícios de interferências que formatam a aparência 

e potencializam até mesmo a nossa noção de sujeito humano. Nesse sentido, 

travestis, transexuais e drag queens causam estranhamento ao borrar as 

fronteiras. É sobre essas ideias que tratarei nesta categoria, pois ao trabalhar em 

sala de aula sobre a vivência de travestis (item 3.2.11), transexuais (item 3.2.12) 

e drag queens (item 3.2.2) estes indivíduos foram evidenciados como exemplo da 

“ultrapassagem proibida” da fronteira do gênero e da sexualidade. 

Inicio falando sobre a discussão feita em relação às travestis. Discutimos 

sobre a complexidade em se conceituar a travestilidade, já que há múltiplas 

formas de sua vivência. O conceito travesti foi muito utilizado para as pessoas 

que questionavam as fronteiras e buscavam a identificação com o outro gênero. 

Atualmente, quem mais se identifica como travesti são as pessoas que 

apresentam o corpo biológico nomeado como masculino, mas se reconhecem 

como mulheres e, por isso, buscam modificá-lo conforme seus desejos, se 

autoidentificando como as travestis. Essa nomeação como travesti não deve ser, 

necessariamente, associada ao desejo/atração sexual por homens e nem a busca 

pela cirurgia de transgenitalização. Em meio a isso, um estudante disse: 

 “É uma evolução para travesti, primeiro ele começa como gay, 
quando ele não aguenta mais se assume e se veste de mulher”. 

Há uma ideia de “evolução” entre gays e travestis, como se todo travesti 

tivesse sido gay ou lésbica. Observei que a fronteira do gênero é algo tão 

presente que transcendê-la, em muitas situações, significa “ditar” a 

identificação de sexo e de desejo sexual do indivíduo. Isso é o que Butler (2012) 

chama de “performance” de gênero, onde a ação das normas regulatórias 

materializa no corpo a diferença sexual para consolidar o imperativo 

heterossexual. Essa exigência se torna algo tão forte que disciplina os corpos, os 

desejos e as práticas (MISKOLCI, 2009). 

O uso ou não do pênis pelas travestis durante o ato sexual também foi 

enfatizado durante a discussão, e nesse momento da aula houve, por minha 

parte, uma tentativa de desvinculação do eixo sexo/gênero/desejo/prática 

sexual (BUTLER, 2012), o que foi fortemente reprimido mediante uma fala: 
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 “Não importa se usa o pênis, mas não é homem”. 

Essa ideia demonstra como “a noção de sexo é até mesmo deduzida a 

partir da noção de gênero” (LE BRETON, 2014, p. 19). As demarcações de 

gênero são tão enrijecidas que chegam a construir a inteligibilidade do corpo, 

dos comportamentos e da identificação sexual. Ser homem ou mulher está 

aprisionado no sexo e, neste caso, por ultrapassar a fronteira e estar nesse lugar 

“incerto” uma travesti não é vista como mulher e nem como homem. 

O exercício de profissões também foi utilizado para reafirmar a 

“anormalidade” da vivência travesti, pois seria inadmissível que alguém que 

ultrapasse a fronteira do gênero exercesse profissões cuja convenção remete ao 

sentido de virilidade e força que, em contrapartida, são adjetivos consagrados 

ao masculino: 

 “Eu nunca vi um policial travesti, não tem, não existe”. 

Em contrapartida houve falas de discentes que questionaram os 

enquadramentos destacados por boa parte dos colegas, o que gerou amplo 

debate e embate em classe. A fala abaixo mostra isso: 

 “Nem tudo que tá na norma faz a gente feliz”. 

É interessante perceber como a abordagem sobre a norma vai além das 

convenções e desestabiliza enquadramentos. Percebi que aí houve a reflexão 

entre alguns/algumas discentes de como a normalização além de disciplinar os 

corpos, pode também nos aprisionar e nos fazer infelizes. 

Adentro agora a discussão sobre transexuais que foi feita com a exibição 

de uma entrevista de João Nery, um dos primeiros homens trans do Brasil. 

Durante a entrevista, João fala da sua trajetória, de suas dificuldades e do 

dilema entre o não reconhecimento de gênero com seu sexo biológico, 

sinalizando a necessidade em fazer a cirurgia de mudança de sexo. Durante a 

entrevista, antes de iniciarmos qualquer discussão na classe, @s alun@s já 

sinalizavam algumas ideias, tais como: 

 “Como é possível nascer barba em mulher?”. 
 “Ele continua com jeito de mulher, até na hora de falar”. 

Essas falas demonstram como as nomeadas diferenças biológicas 
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ancoram a divisão binária de gênero (NICHOLSON, 2000). Há questionamentos 

sobre as características anatômicas de João, sendo inadmissível haver traços de 

homem em um corpo tido como feminino. Segundo Le Breton (2014, p. 31) “os 

dados biológicos próprios às representações do corpo já são conotados por uma 

dimensão de gênero”.  

Segundo Almeida (2012), homens trans vivenciam conflitos outorgados 

pelo binarismo de gênero e ancorados na leitura da genitália. Para este autor, o 

conceito da transexualidade é também conflituoso, pois a experiência identitária 

individual se confronta com a definição médica de transtorno mental. Assim, 

homens trans vivenciam contextos de repúdio onde a subjetividade, o desejo e o 

contexto sociocultural são desconsiderados. Ainda durante a exibição do vídeo 

uma fala sobre a intervenção médica me chamou atenção: 

“O descarado foi o cientista que inventou isso”. 

Por que o profissional que fez a cirurgia foi tachado como “descarado”? 

Este termo remete a alguém que não possui vergonha, alguém sem escrúpulos, 

desavergonhado. Nesse sentido, a própria medicina foi questionada por 

amparar a possibilidade transex. Isso é uma forma de retaliação à (ao) 

profissional de saúde, pois, de certo modo, el@ propiciou o rompimento das 

convenções de gênero, que são consideradas intransponíveis e amparadas no 

biológico.  

Por outro lado, Bento e Pelúcio (2012) trazem uma discussão política 

sobre o discurso médico e psicológico a respeito da cirurgia para mudança de 

sexo afirmando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Associação de 

Psiquiatria Norte Americana (APA) ainda veem a vivência trans como 

transtorno de identidade de gênero. Tem-se, em sala de aula, uma crítica à 

medicina por possibilitar a transexualidade e, ao mesmo tempo, o próprio 

discurso médico encara esta vivência como uma anormalidade de saúde. 

Segundo essas autoras, é preciso problematizar o discurso médico, pois 

para este, as pessoas transexuais vivenciam uma relação de abjeção de longa 

duração com suas genitálias, apresentando uma “disforia de gênero”, cuja única 

saída é a intervenção cirúrgica. Nesse contexto, há uma defesa do dimorfismo e 
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da heteronormatividade em que as categorias médicas patologizam 

comportamentos e reafirmam uma linearidade sem fissuras entre sexo genital, 

gênero, desejo e práticas sexuais. Assim, as performances de gênero, 

sexualidade e subjetividade acabam sendo desconsideradas e silenciadas 

(BENTO; PELÚCIO, 2012). 

É interessante sinalizar o embate atual entre o movimento trans 

internacional e as políticas públicas de saúde. De um lado há a luta pela 

despatologização do gênero e de outro a sua manutenção, pois o sistema único 

de saúde (SUS) do nosso país só realiza a cirurgia porque a transexualidade é 

entendida como transtorno ou “disforia” de identidade de gênero. Vive-se hoje 

um dilema em torno da cirurgia, pois se houver a despatologização do gênero, 

corre-se o risco das políticas de saúde não garantirem mais a transgenitalização. 

Sobre esse embate Bento (2011b, p. 93) afirma que: 

Reivindicar uma identidade de gênero implica em construir um corpo 
e demonstrar que ele será o suporte dessa identidade. Qual a minha 
identidade de gênero? Como é possível construir uma plataforma 
política em torno de algo tão múltiplo e plural como o gênero? Não 
temos gênero, fazemos gênero, práticas são classificadas como 
“masculinas” ou “femininas”. A luta pelo reconhecimento da 
identidade de gênero levada a cabo pelos movimentos trans, em 
vários países, é uma forma não explícita, acanhada, de lutar pela 
autonomia do corpo (BENTO, 2011b, p, 93). 

Durante a entrevista, João Nery afirma que “não é um bilau que faz um 

homem”, sinalizando que era um homem sem pênis e que isso não fazia dele 

“menos homem” e que seu “sexo biológico” não coincidia com seu desejo social 

de gênero. Em meio a essa abordagem alguns/algumas discentes se 

incomodaram e mencionaram: 

“O que me faz é o meu pênis mesmo e pronto!”. 
“Ele é um homem incompleto!”. 

O olhar falocêntrico está fortemente presente nestas falas, pois aí a 

presença material e “original” do pênis configura a masculinidade, negando a 

possibilidade de transição de gênero (ALMEIDA, 2012). O sentimento de 

“incompletude” veiculado pela fala do discente acima demonstra como homens 

trans rompem com o binarismo masculino-feminino ancorado no sexo biológico 

e na satisfação sexual por meio da genitália. Sobre isso Le Breton (2014, p. 30) 
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afirma que: 

A materialidade do corpo não é uma biologia onde viria se encarnar a 
verdade de um sexo, ela é apenas um teste projetivo através do qual 
os indivíduos mantêm discursos e realizam as performances que os 
levam a ser organizados nessas categorias existentes ou a inventar 
outras. Ela é uma cristalização, ao mesmo tempo provisória e 
duradoura, de significados e valores, por um lado, para o indivíduo, 
e, por outro, para a trama social (LE BRETON, 2014, p. 30). 

Para Bento (2009), a necessidade e obrigatoriedade da presença do pênis 

ou vagina é fruto de uma concepção hegemônica a ser desestabilizada de que as 

pessoas transexuais têm a necessidade da mudança das genitálias para a 

satisfação sexual e por isso buscam cirurgias de transgenitalização. Para esta 

autora, o que existe, na verdade, é o desejo pelo reconhecimento de gênero e 

pela construção da sua identidade. 

Foucault (1988) enfatiza que a genitalização da sexualidade também está 

abarcada no “dispositivo da sexualidade”, pois ao corpo e as zonas erógenas 

são atribuídas funções assimétricas de poder entre os gêneros masculino e 

feminino. Por isso, @ discente afirmou que João Nery é um homem incompleto, 

pois para el@ a genitália determina a identificação do sexo e do gênero. 

Ao término da exibição da entrevista, me chamou a atenção a seguinte 

fala de um@ d@s alun@s: 

“Pode ter certeza que eu não vou deixar de ser homofóbico, deixar de 
bater nos homossexuais”. 

Esta fala me chocou, mas, ao mesmo tempo, revelou que os discursos 

estavam sendo perturbados, estavam sendo questionados. Segundo Miskolci 

(2013), travestis e transexuais são as vítimas de violência mais vulneráveis, pois 

a sociedade reage mais violentamente com relação às transgressões às normas 

de gênero do que com relação à orientação sexual. O desejo homoerótico é 

associado à abjeção e ao julgamento negativo pelo rompimento com os padrões 

heteronormativos, entretanto, isso se torna ainda mais drástico para travestis e 

transexuais, pois estes modificam seus corpos. 

Após a exibição da entrevista solicitei que @s discentes realizassem uma 

atividade escrita sobre o tema e iniciamos um diálogo sobre a entrevista de 

João. Questionei a turma sobre o que pensavam sobre transexualidade diante 
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do exemplo exibido. Neste sentido, muitos sinalizaram a importância da 

transexualidade nesses termos: 

“Eu penso que não é certo mas não tenho preconceito cada um faz da 
sua vida o que acha o melhor” (Carlos – 30 anos). 
“Penso que é uma coisa que tem que ser feita para a pessoa escolher o 
que vai ser homem ou mulher” (sic, Roberto – 23 anos). 
“Acho que o desejo dele é diferente e ela ou ele achão que presiza de 
uma mudança” (sic, Geraldo – 19 anos). 

Há uma perspectiva de anormalidade da transexualidade quando est@s 

afirmam que é uma escolha entre o masculino ou feminino e que isso é algo 

“diferente”, ou seja, destoante. Por isso a negação e a rejeição ainda são muito 

presentes. Isso demonstra como a transexualidade é uma objeção à naturalidade 

do sexo, uma contradição entre a anatomia e a identidade que contesta a 

polaridade do sexo (LE BRETON, 2014). 

Em seguida, questionei @s discentes sobre as possíveis razões pelas quais 

João Nery havia passado por tantos dilemas e dificuldades em sua trajetória. A 

maioria d@s discentes sinalizou como motivos o preconceito e a não aceitação 

da sociedade em relação aos/às transexuais, o que mais uma vez apontou para 

o “especial” e para o “diferente”: 

“Na minha opinião é por que o ser humano não sabe respeitar o 
especial de várias formas eu acho que é homofobia” (Carlos – 30 
anos). 
“Porque a sociedade forma um padrão de vida em que tudo é certo e 
o diferente é discriminado” (Geraldo – 19 anos). 
“Por que a pessoa nasce mulher e vira homem por isso as pessoas têm 
preconceito” (Lúcia – 20 anos). 

O corpo transexual é marcado como o diferente explicitando a 

instabilidade do gênero, dessa forma, a socialização se torna um processo de 

recusa, seja para identificações de gênero que escapam das normas, seja para as 

formas de desejo fora do modelo vigente (MISKOLCI, 2013). 

Entretanto, um contraponto merece menção aqui, pois durante a 

entrevista final realizada com discentes, a discussão sobre travestis e 

transexuais foi sinalizada como algo inovador e que possibilitou mudanças: 

 “Travesti... Eu nunca tinha visto aquilo não, mas... Gostei também... 
Caso chegar um desses perto de mim, né? Não vou tratar mais mal, 
vou tratar bem... (risos) É...” (Amanda – 18 anos). 
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“Eu aprendi assim... Mais sobre esse negócio de travesti, de transexo... 
Essas coisas assim que eu não tava muito por dentro disso, aí a 
senhora conseguiu passar isso pra gente...” (Ronaldo – 24 anos). 

A temática travesti/transexual foi vista como inovadora pela turma e, 

apesar das normatizações, algumas menções durante a entrevista final 

demonstraram a importância dessas discussões serem levadas para as aulas de 

Ciências. Entendo que, de alguma forma, os discursos foram perturbados e as 

normatizações levadas à discussão pela proposta. 

Quanto ao trabalho feito sobre as drag queens, durante uma exposição de 

cartazes com imagens (item 3.2.2), houve discentes que demonstraram forte 

aversão a essas vivências, enfatizando esses corpos como motivo até mesmo de 

chacotas: 

 “É uma vergonha”. 
“Acho muita palhaçada”. 
 

Essas falas colocam as drag quens no lugar das desviantes do binarismo 

de gênero e sexualidade. “Vergonha” conceitua o sem pudor e o sem decência, 

já a “palhaçada” sugere o deboche, a brincadeira e a chacota com a cara do 

outro. Assim, somente alguém “sem pudor”, “sem decência” e “debochado” 

poderia borrar a fronteira do gênero e da sexualidade.  

A discussão sobre drag queens também revelou a vinculação dessas 

pessoas à homossexualidade: 

“Totalmente contra, parece viado!”. 
 “Homicida, de dia é homem, de noite é Cida”. 

As imagens de drag queens causaram estranhamento por perturbarem as 

normatizações. Nesse sentido Butler (2012) discute como a manutenção de 

relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, desejo e prática sexual 

disciplina os corpos e naturaliza padrões. Quem foge a esse imperativo é visto 

como anormal e diferente, sofrendo críticas e preconceitos. 

As drag queens também foram vistas como símbolo de vulgarização e 

exagero, demonstrando que o fato de estas subverterem a coerência entre 

sexo/gênero/prática sexual também as tornam vulneráveis aos enfrentamentos, 

aos contrastes e ao conflito: 

“Se mostram demais”. 
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“Muito vulgar, não é bom não”. 

Sobre isso, Louro (2008) discute que a “imitação” do feminino feita por 

uma drag queen subverte e desafia a fronteira do gênero e da sexualidade 

apelando para o exagero e para a ironia, tornando evidente a arbitrariedade das 

divisões, dos limites e das separações. Como diz a autora: 

A drag escancara a construtividade dos gêneros. Perambulando por 
um território inabitável, confundindo e tumultuando, sua figura passa 
a indicar que a fronteira está muito perto e que pode ser visitada a 
qualquer momento. Ela assume a transitoriedade, ela se satisfaz com 
as justaposições inesperadas e com as misturas. A drag é mais de um. 
Mais de uma identidade, mais de um gênero, propositalmente 
ambígua em sua sexualidade e em seus afetos. Feita deliberadamente 
de excessos, ela encarna a proliferação e vive à deriva, como um 
viajante pós-moderno (LOURO, 2008, p. 20-21). 

Por outro lado, nesta discussão surgiram também ideias que embora não 

marginalizassem as drag queens, enfatizavam o caráter divertido e descontraído 

delas: 

“Não tenho preconceitos, são divertidos”. 
“Acho legal”. 
“Nada contra cada um tem seus estilos”. 
 “São escolhas feitas por cada um, eu aceito e não vejo como nada 
anormal”. 

Pelas drag quens serem divertidas, isso as torna aceitáveis, o que pode ser 

questionado, afinal uma característica como a diversão pode mascarar 

enquadramentos e normatizações. Exemplo disso ocorre no carnaval, quando 

há aceitação provisória das drags ou dos homens que se travestem 

“momentaneamente” para curtir a festa. 

Portanto, para finalizar este item, é importante sinalizar que as 

discussões sobre travestis, transexuais e drag queens destacaram corpos tidos 

como incompletos, vulgares e debochados, ou seja, corpos vistos como 

desviantes das convenções hegemônicas de gênero e sexualidade. Houve 

divergência de opiniões entre @s discentes e busca pelas normatizações em 

muitas situações, mas de qualquer maneira, o trabalho potencializou debates e 

estimulou reflexões. 
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4.2. “Foi ela que meteu, que loucura!” Discutindo intersexualidade, 

desvelando “aquilo”: pessoas “malditas” e “estranhas” e exaltando as 

ambiguidades. 

Com o intuito de levar para a sala de aula aspectos da biologia dos 

corpos que envolvem questões de corpo, gênero e sexualidade e que, 

geralmente, não são conteúdos trabalhados nas aulas de Ciências, propus 

problematizar perante os discentes a vivência intersex. Segundo Santos (2004), 

em muitas situações, a escola legitima determinados conhecimentos em 

detrimento de outros, a exemplo da omissão da discussão sobre intersex.  

Comumente, estas questões entram nas aulas de Ciências como sinônimo 

de aberração e anomalia, sendo reservado a esses indivíduos o espaço da 

patologização e da medicalização dos corpos, gerando muitas vezes o repúdio 

por parte d@s educandos. Isso denota o quanto a Biologia necessita ser 

problematizada na sala de aula (SANTOS, 2004).  A escolha em trabalhar com 

essa temática também se deu pelo fato de desafiar a dicotomia sexual tida como 

modelo, possibilitando ao alunado ampla reflexão a respeito das diferenças. 

Conforme descrito nos itens 3.2.5 e 3.2.6 do capítulo anterior, utilizei o 

filme XXY como proposta para iniciar as discussões. Este filme retrata a história 

de Alex, indivíduo intersex criado como uma garota, que durante a 

adolescência evidencia características nomeadas como masculinas. Diante disso, 

vivencia uma série de situações. O enredo revela a transição para a maturidade, 

a mudança no corpo, a rejeição social, os problemas de aceitação e convivência e 

o envolvimento afetivo e sexual de Alex.  

Após a exibição do filme, @s discentes responderam algumas questões e, 

posteriormente, realizamos uma discussão sobre os corpos tidos como de 

homens, de mulheres, de intersex e suas multiplicidades por meio de 

apresentação multimídia.  

Durante a exibição do filme, algumas/alguns discentes já expressaram 

certa surpresa e insinuações que reforçavam enquadramentos: 

“Aquilo é homem ou mulher?”. 
“A menina-homem”. 
“Essa menina parece é com pivete!”. 
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“Tá parecendo sapatão”. 

A identidade de gênero de Alex foi intensamente questionada, estando 

bem presente a noção do binarismo macho-fêmea e expressões homofóbicas. 

Muit@s discentes mal conseguiam pensar no assunto sem inferir julgamentos 

do tipo “sapatão”, “menina-homem”. Para Louro (1997), é preciso desconstruir 

essa rígida polaridade e oposição entre os gêneros, não sendo fácil sua 

problematização. 

Além disso, a associação de Alex aos termos pivete e sapatão denota 

outros discursos. Por exemplo, o que significa o termo pivete? Seria o homem 

largado, de rua, evidenciando indivíduos marginalizados, habitantes de favelas 

ou órfãos de decadência social? E o termo sapatão? Acredito que ao dizer isso 

@s discentes vincularam Alex às lésbicas masculinizadas. Portanto, mesmo 

antes de ser solicitada alguma impressão por meio de atividade, durante a 

exibição do filme @s discentes já ressaltavam enquadramentos sobre Alex que 

@s provocavam, sobretudo referente às ambiguidades.  

Foi marcante a expressão e as falas durante uma cena em que Alex faz 

sexo anal com Álvaro, penetrando-o. Nesse momento, a fala abaixo foi 

marcante: 

“Foi ela que meteu, que loucura! “A nega que meteu... É um homem 
ou uma mulher, macho ou fêmea?”. 

Aqui, a loucura também foi utilizada para justificar atitudes de 

indivíduos que subvertem normas e padrões. O fato de Alex penetrar Álvaro 

analmente saiu da normalidade, “tirou as coisas do lugar”, mexeu com a 

cabeça, revirou as ideias. Sendo intersex, “Alex perturba toda categorização que 

necessita de formas binárias para se tornar aceitável” (COLLING; SANTOS, 

2011, p. 244). Entendo que a curiosidade e a estranheza d@s discentes em 

relação à intersexualidade estão vinculadas ao padrão sexista, pois para el@s é o 

homem quem deve penetrar e, neste caso, Alex foi vista de início como mulher 

e esta não penetra, mas é passiva e penetrada. Outra ideia também surgiu 

durante a exibição, por exemplo: 

“Que filme esculhambado é esse, professora?”. 
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Por que o filme foi nomeado de “esculhambado”?  Esse discurso vincula 

o enredo do longa-metragem como bagunça e desorganização. Associando 

essas significações ao filme, para alguns discentes, este estava mostrando “coisa 

proibida” para a sala de aula, estava “bagunçando” as coisas, evidenciando “o 

que não se pode fazer”.  Sendo o espaço da sala de aula geralmente concebido 

como normatizador e disciplinador, a problematização trazida pelo filme foi 

encarada com “estranheza”. 

Após a exibição do filme, @s discentes demonstraram muita curiosidade 

em saber qual era, “de fato”, o sexo de Alex, se homem ou mulher. Mesmo em 

meio a situações ambíguas como a de Alex, alguns não imaginaram a situação 

intersex, demonstrando o desconhecimento da temática. A partir disso, solicitei 

que respondessem a uma atividade escrita sobre o filme (apêndice J) e, 

posteriormente, após expor que se tratava de uma pessoa intersex, pedi que 

demonstrassem por meio de desenho o que entendiam como característica de 

um corpo de homem, de mulher e intersex (apêndice L).  

Ao término dessas atividades, iniciei a apresentação multimídia sobre a 

biologia dos corpos. Durante essa explanação algumas/alguns discentes 

demonstraram dúvidas e espanto quanto à situação de Alex. Mesmo diante dos 

apontamentos, muit@s ainda tentaram encontrar “justificativas” alheias para a 

intersexualidade. Alguns se expressaram assim durante a exposição: 

“Tive curiosidade de saber o que ela tinha debaixo das pernas”. 
“Ela era hermafrodita, a maldita”. 
“Mulher com nome de homem?”. 
“Alex é um ser estranho, diferente e esquisito”. 
“Ela é estranha, tinha a buceta, a vagina, tinha os dois sexos”. 
“Genética é um defeito que a pessoa nasce”. 
 “Ela brigava com os meninos por queria ser homem”. 

Estranheza, curiosidade e abjeção estão presentes nas falas d@s discentes 

acima, mostrando que o fato de Alex ter os “dois sexos” faz del@ uma pessoa 

“estranha”, “diferente”, “esquisita”. Interessante observar que há uma fala que 

ressalta Alex como maldição, cujo termo é, geralmente, associado à desgraça, 

coisa ruim, infelicidade. Foucault (1988) discute que a ação dos poderes 

repressivos promove a formação de seres anormais, ancorados em processos de 

reiteração, persistência e instabilidade. 
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Outra noção relevante mencionada durante a explanação foi: 

 “Ela nasceu com os dois negócios, que onda”. 

Na cultura local, o termo “que onda” significa o “inusitado”, o 

“inesperado”. Há também a utilização do termo popular “negócio” para 

nomear os órgãos genitais de Alex, cujo sentido demonstra silenciamento do 

pênis e da vagina. Assim, o fato de Alex ter os dois sexos foi visto como 

“surpresa” e “silenciamento” ao mesmo tempo. Durante a exposição outros 

“modos de falar regionais” também foram evidenciados pel@s discentes para 

denominar os órgãos genitais “ditos” masculinos e femininos de Alex: 

“O Y é o pauzinho do cara”. 
“No lugar do pinguelo nasceu o pênis”. 
“O bilau nasceu no lugar do clitóris”. 

Falar do pênis ou da vagina utilizando termos como “pauzinho”, 

“pinguelo” e “bilau” demonstrou uma tentativa dos discentes em construir 

“modos de falar” para sinalizar palavras que não devem ser mencionadas, que 

não podem ser ditas, que devem ser silenciadas. É um discurso que, segundo 

Foucault (1988), visa a “ocultação” e o “mascaramento”. Assim, os poderes 

repressivos agem no sentido de “afirmar que não é permitido, impedir que se 

diga, negar que exista” (FOUCAULT, 1988, p. 94).  

Mesmo evidenciando que o corpo de Alex refletia algo que acontece com 

as pessoas e que a “padronização dos corpos” partia da nossa sociedade, que 

comumente enquadra as pessoas e as colaca em locais fixos e estáveis, muit@s 

discentes não desvincularam o corpo intersex do corpo masculino ou do 

feminino, procurando fazer correlações. Com isso, “a experiência intersex 

mostra em níveis extremados a normalização compulsória dos corpos e das 

identidades” (PINO, 2007, p. 152). 

Em meio a essa discussão, alguns discentes fizeram ainda outras 

interpretações para reiterar a anormalidade e negativizar a vivência de Alex, 

afirmando assim: 

“O cara que ficou com a mulher é viado e a mulher que ficou com o 
cara é homem”. 
“Em vez de Alex ser comida, quem comeu foi ela”. 
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Essas falas demonstram como alguns discentes não conseguiram 

conceber a ideia de que uma “mulher” podia “comer” um homem, pois Alex 

desafia as leis de gênero e embaralha o dualismo masculino-feminino. Segundo 

Le Breton (2014), hermafroditas e intersexuados subvertem radicalmente as leis 

de gênero, possuem os atributos dos dois sexos misturados demais para 

garantir uma atribuição precisa, o que embaralha radicalmente as categorias 

socialmente em uso. 

O filme também gerou desdobramentos, onde discentes cogitaram 

situações, simularam vivências e fizeram suposições para falar da 

intersexualidade:  

“Já pensou você abraçar uma mulher e ela pular para trás de você?”. 
 “A partir de agora, toda vez que eu for transar, vou passar a mão 
para ver se tem uma vagina ou um pênis, ou então os dois porque 
meu negócio é só vagina, eu sou homem!”. 
 “Já pensou você ficar com uma mulher e ela com um trem duro 
embaixo das pernas?”. 
“Por isso que eu já fiquei com uma nega e ela não quis me dar, será 
que foi por isso, pró?”. 

Essas falas demonstram como a discussão sobre intersexualidade 

também gerou certo “medo” e “repulsa”, principalmente entre os rapazes em se 

depararem com alguma situação de intersexualidade em suas vivências. Isso 

revela a forte abjeção sofrida por Alex, pois “o abjeto é algo que alguém sente 

horror ou repulsa como se fosse poluidor ou impuro, a ponto de ser o contato 

com isso temido como contaminador e nauseante” (MISKOLCI, 2013, p. 43). 

Dessa forma, indivíduos intersex, de fato, revelam paradoxos identitários 

invisíveis e associados a significados sociais e políticos que normatizam e 

controlam a construção dos corpos (PINO, 2007). 

Em meio a esse contexto, partimos para a discussão das questões da 

atividade escrita respondidas pelos discentes. Sobre a primeira questão que foi: 

Como você define Alex? As respostas d@s discentes coadunaram com as ideias 

expressas acima no que diz respeito à conceituação de Alex como ser anormal, 

diferente e estranho. Em contrapartida, alguns escritos trouxeram Alex como 

homem: 

“Alex é um homem” (Márcia – 21 anos). 
“Um menino muito na dele ele gosta de ler e fica sozinho para pensar 
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um pouco” (Amanda – 18 anos). 

Essas ideias demonstram como o corpo intersex causa conflito e confusão 

por borrar a fronteira do gênero e da sexualidade. Não conseguindo se esquivar 

do enquadramento de gênero, alguns discentes viram Alex ora como homem, 

ora como mulher. Evidenciando um lugar marginal, transgressor, Alex expõe 

práticas, desejos e corpos desviantes (COLLING; SANTOS, 2011). 

Quanto ao segundo questionamento da atividade escrita, que fez menção 

ao fato do pai de Alex ter ficado surpreso ao presenciar a transa entre Alex e 

Álvaro, os escritos d@s discentes estiveram entre quatro noções principais: A 

decepção do pai por Alex fugir aos padrões do feminino, penetrando Álvaro; 

Alex era enfatizada como gay, bissexual e transexual; a intersexualidade de 

Alex foi vista como doença; e a transa de Alex foi encarada como uma 

“perdição”. 

Algumas ideias ressaltaram Alex assumindo uma “função” errada 

durante a transa com Álvaro, tornando este o motivo da preocupação do pai. 

Nesse sentido, os discentes escreveram: 

“Por que ele queria que Alex fosse mulher mais ele é homem” (Lúcia – 
20 anos). 
“Nunca vi mulher comendo homem” (Evandro – 21 anos). 
 “Por que estava com um homem” (Suzana – 19 anos). 
“Por que ele se assustou por ver da por cima de Álvaro” (sic, Roberto 
– 23 anos). 
“Por que ela se comportava como homem” (Antônio – 19 anos). 

No momento da transa, Alex escancara ainda mais as normatizações e 

questiona a noção de que somente o homem deve penetrar a mulher, pois 

entende-se que o pênis tem essa função. Segundo Foucault (1988), o pênis é 

uma marca biológica de poder atribuído ao masculino. Logo, Alex perturba as 

ideias do seu pai, pois naquele momento ele não podia mais desconsiderar a 

ambiguidade em Alex.  

Além disso, alguns discentes ainda viram Alex como “viado”, como 

bissexual ou como transexual: 

“Por que nenhum pai quer encontra um filho sendo viado” (sic, 
Geraldo – 21 anos). 
“Por que ele não sabia que ela era transexual. O pai ficou muito 
xocado” (sic, Karina – 18 anos). 
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“Porque ele não sabia que Alex era bissexual e por isso figou bastante 
angustiado ao saber das relações” (sic, Amanda – 18 anos).  

Há nessas falas uma mistura de conceitos em relação à identificação 

sexual e de gênero e esse embaralhamento revela uma tensão entre a noção de 

gênero, de sexo e de sexualidade. Isso me reporta a discussão de Butler (2012) 

quando afirma que sexo e gênero são vistos como uma única coisa numa ordem 

biológica incontestável. Em meio a isso, evidencia-se a “fuga” de Alex do que é 

considerado “normal”.  

Ser nomead@ “viado”, “transexual” e “bissexual” também demonstra 

abjeção, pois Alex está fora das categorias inteligíveis criadas socialmente, não 

mantendo relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática 

sexual e desejo. Assim, “tanto pessoas homossexuais, bissexuais, quanto 

intersexuais, travestis, transexuais e todas aquelas que quebram essa 

pressuposta continuidade podem ser consideradas abjetas” (LEITE JUNIOR, 

2012, p. 561). 

Além disso, como Alex carrega em si marcas da ambiguidade, uma 

categorização pareceu impossível para @s discentes seja para uma definição de 

gênero ou mesmo para uma possível identificação do desejo ou da atração 

sexual. Nas palavras de Colling e Santos (2011, p. 244): 

Alex, além da dualidade do seu nome, usado tanto para 
homens como mulheres, carrega a marca da ambiguidade no seu 
corpo. Categorizá-la como fêmea ou macho parece impossível, assim 
como definir precisamente o seu gênero. A performatividade de 
gênero de Alex é bastante fluída durante o filme. Seu temperamento 
agressivo e sarcástico e suas roupas discretas aproximam-na/o de 
uma performatividade masculina, no entanto, em outros momentos, 
sua fragilidade explícita e gestos delicados, fazem-no/a próxima/o do 
que é entendido como pertencente ao “universo feminino”. Diante 
disso, como ousar definir sua sexualidade, como classificar os seus 
desejos? 

Outras ideias interessantes estiveram vinculadas à noção de 

intersexualidade como doença e do sexo como “perdição”: 

“Por causa da doença de Alex” (Osvaldo – 19 anos). 
“Porque ele viu que ela era uma menina tão jovem e que acabou se 
perdendo rapidamente” (Evandro – 21 anos). 
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Segundo Foucault (1988) a função sexual foi historicamente encarada 

como um mal e como doença por meio da implementação do domínio médico-

psicológico das perversões a partir do final do século XVIII. A sexualidade 

também foi vinculada à reprodução por meio exclusivo da vivência 

heterossexual e matrimonial. Portanto, essas questões estão bem presentes no 

imaginário dos discentes e se intensificaram ainda mais para caracterizar os 

indivíduos intersex.  

A ideia de “perdição” também foi sinalizada, demonstrando como a 

relação amorosa entre Álvaro e Alex fugiu do “caminho certo”. Foi uma 

perdição porque uma pessoa aparentemente mulher penetra um homem, sendo 

que este foi passivo na relação sexual. Portanto, a “perdição” foi estabelecida 

pelo fato da relação não estar na norma heterossexual, pois desde que nascemos 

“somos apresentados uma única possibilidade de construirmos sentidos 

identitários para nossas sexualidades e gêneros. Há um controle minucioso na 

produção da heterossexualidade” (BENTO, 2011a, p. 552). 

Em relação ao terceiro questionamento da atividade escrita, que se 

referiu ao motivo pelo qual Alex teria sido vítima de violência na praia por três 

colegas da escola, @s discentes justificaram o ataque ao fato de Alex ser 

considerad@ “diferente”: 

 “Por ela ter órgãos genitais, masculino e feminino, e ser diferente das 
outras pessoas, puro preconceito” (Simone – 21 anos). 
 “Por que eles ficarão curiosos para saber o que ela tinha de tão 
diferente” (sic/Amanda – 19 anos). 
 “Porque, em questão de dúvida, violenta-la era intenção deles mas 
ela é bissexual e ficarão chocados com o que virão” (sic/Karina – 18 
anos). 

Essas falas d@s discentes expressam a intensa naturalização dessa 

dicotomia, e pelo fato de Alex estar fora dela, seus colegas foram autorizados e 

justificados por esse conceito de “diferença”, para invadir sua privacidade e 

agir com violência. Assim, vivemos em uma sociedade que torna as pessoas 

fora das normas como não sujeitos. Nesse sentido, a intersexualidade 

“evidencia a restrição das identidades de gênero ao binarismo homem-mulher e 

a das identidades sexuais a uma suposta coerência necessária entre corpo 

sexuado, práticas e desejos” (PINO, 2007, p. 152). 
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Por outro lado, para um discente, a violência sofrida por Alex também 

foi justificada pelo fato de a mulher não poder andar sozinha vinculado-a a 

fragilidade e a vulnerabilidade, fruto de um histórico de submissão ao 

masculino, o que destaca ainda mais as marcas dicotômicas de gênero: 

“Porque ela é uma mulher andando sozinha” (Roberto – 23 anos). 

Louro (1997) discute como as mulheres foram historicamente 

invisibilizadas por meio de opressões sociais, políticas, econômicas e jurídicas, 

ocupando espaços domésticos vinculados ao cuidado e a assistência. Assim, em 

virtude de alguns/algumas discentes considerarem Alex uma mulher e “andar 

sozinha”, a violência que sofreu, na visão acima, esteve relacionada à sua saída 

do espaço doméstico, local ainda consagrado como feminino. 

 O último questionamento da atividade investigou o aprendizado e as 

impressões d@s discentes após ter assistido ao filme. Nesse momento foi 

ressaltada a reflexão dos preconceitos em duas visões interessantes sobre o “ser 

normal” e o “ser diferente”. Por exemplo, nessas falas abaixo há uma visão do 

“diferente” como o anormal: 

“Eu aprendi que as pessoas tem que respeitar as pessoas diferente e 
não tem que ter preconseito” (sic, Lúcia – 20 anos). 
“Que existe varios tipos de pessoa diferente e que soufre pelo que 
aconteceu em sua vida” (sic, Fabrício – 25 anos). 
 “Que não é por quê somos normais que devemos ter preconceito com 
os outros” (sic, Amanda – 19 anos).  

Há nesses escritos uma noção do “diferente” como o outro que está fixo e 

distanciado do “normal”, sendo este comparado a si, o outro é quem está em 

uma posição de anormalidade. Dessa forma, Alex é “diferente”, está à margem, 

por isso devo respeitá-la. Essa “diferença”, entretanto, não foi entendida como 

uma construção ou possibilidade dos corpos, mas como algo que é dado e 

distanciado, e por isso merece respeito. Essas ideias dos discentes revelam como 

nossa sociedade enquadra as pessoas em limites de “normalidade”. 

Em contrapartida, outros escritos destacaram noções mais amplas do 

conceito de “diferença”, incluindo reflexões sobre si em meio ao 

reconhecimento da “diferença” no outro: 

“Que todos nós temos direito de ser felizes não importa o que temos 
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ou o que somos” (Roberto – 23 anos). 
“Que cada um deve aceitar o outro do jeito que ela é, sem 
preconceitos, sem críticas, cada um é de um jeito e apenas devemos 
aceita-la” (Simone – 21 anos) (Grifo meu). 
“Que a pessoa tem seu direito próprio de fazer o que querer” (Evaldo 
–  20 anos). 
“Que nós jovens devemos tomar muitos cuidados com a violência e 
também evitala e tratar as pessoas como elas são” (sic, Juciara - 19 
anos). 

Nessas ideias o conceito de “diferença” vinculada à anormalidade foi 

“quebrada”. Aí, a noção de que “cada um é de um jeito” e que a “diferença” é 

uma criação nossa foi demonstrada. A vivência abjeta de Alex e o seu lugar 

transgressor favoreceu a reflexão sobre como os enquadramentos são capazes 

de nos tornar vítimas e culpados ao mesmo tempo. Pelo fato de Alex carregar 

uma ambivalência fica a mercê da discriminação e do preconceito, do 

entendimento como “erro” e como “anormal”. É cobrada por estar fora do que 

se entende como certo ou como esperado. 

Adentro agora as ideias sobre intersexualidade enfatizadas pel@s 

discentes durante a entrevista grupal final. Analisando o material, observou-se 

que a aprendizagem sobre indivíduos intersex foi sinalizada como um ponto de 

relevância da proposta, pois algumas/alguns discentes afirmaram nunca terem 

ouvido falar sobre esse assunto nas aulas de Ciências: 

Que eu nunca ia saber que existia um bocado de gente estranha, né? 
Hermafrodita, e não sei o quê mais lá... Oh meu Deus do céu... 
(Fabrício – 25 anos). 

Apesar de Alex ainda ser vist@ como “estranha” por uma parte da 

turma, trazer as discussões sobre intersexualidade movimentou o pensamento 

del@s. Trabalhar a intersexualidade significou romper com idealizações e 

questionar normalizações da própria disciplina de Ciências, onde esses 

indivíduos são invisibilizados ou quando mencionados, comumente associados 

à anomalia e à doença.  

Essa ausência do trabalho com a intersexualidade na escola pode estar 

vinculada também ao desconhecimento da discussão sobre a diversidade de 

gênero e sexual por parte d@s professor@s, o que acaba exaltando ideais 

heteronormativos, reforçando de maneira muito sutil sexismos, discriminações 

e estereótipos. Para Meyer, Klein e Andrade (2007, p. 229): 
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Ao entendermos a instituição escolar como uma instância 

envolvida na produção de identidades sexuais e de gênero, bem como 
com a validação de determinadas formas de viver as masculinidades, 
as feminilidades e as sexualidades, torna-se importante focalizarmos 
os processos escolares envolvidos com a naturalização de diferenças e 
desigualdades sociais, nesses domínios. Podemos pensar que o 
“natural”, no caso de homens e mulheres, se refere às características, 
atributos, funções, comportamentos e sentimentos considerados 
inerentes, comuns e universais, tomando dados biológicos como 
referência dessas construções. Certamente, essa compreensão de 
“natural”, muitas vezes compartilhada na escola, exclui o caráter de 
construção das identidades sociais, da multiplicidade, da 
provisoriedade e da contingência do humano, bem como dos aspectos 
históricos, sociais, culturais e políticos que envolvem a produção dos 
discursos em educação. 

 Sobre o que @s discentes teriam achado novidade e mais interessante na 

proposta, o conhecimento sobre indivíduos intersex foi fortemente sinalizado: 

Os dois sexos, o que eu achei mais interessante foi isso aí... O que eu 
não sabia muito (risos)... Não sabia nem que existia isso aí, né? 
(Vanessa – 19 anos). 
Daquele negócio de intersex... É... Nunca vi aquilo na minha vida... 
(Amanda – 19 anos). 
Os hermafroditas... É... Né? Os dois sexos... (Osvaldo – 19 anos). 
O que mais me chamou atenção foi o assunto dos intersexuais, por 
que... Pra ser sincero eu não sabia que tinha dois sexos não... (Roberto 
– 23 anos). 
“Sobre hermafrodira... Eu não sabia que a pessoa podia ter os dois 
órgãos, né? Aí, o que mais me chamou atenção foi isso... E... Foi 
interessante saber e discutir sobre aquilo... Que eu não sabia não... 
Gostei também de ter entendido e de ter tido aula sobre aquilo...” 
(Andréia – 17 anos). 
Pra mim foi uma surpresa... rsrs (Evandro – 21 anos). 
Hermafrodita... Eu achei muito interessante, eu aprendi coisas que eu 
nunca vi e nem sabia como era...  (Suzana – 19 anos). 
Foi o hermafrodita... A gente nem sabia... Não sabia que existia 
aquilo... Foi bem interessante... (Ronaldo – 24 anos). 

 

Para @s discentes, a discussão sobre intersexualidade foi algo tão 

inovador que chegou a ser uma surpresa, pois de alguma forma rompeu com as 

idealizações e normatizações no próprio contexto do ensino de Ciências, o qual 

precisa ser repensado, pois tem produzido um modelo de corpo específico, com 

marcas e valores definidos. Para Silva (2011, p. 62), “o conhecimento biológico 

cria mundos, inventa o organismo vivo, inventa o corpo”. Então, o ensino do 

corpo se torna, muitas vezes, mecânico, dicotômico e molecularizado, deixando 

de lado expressões do prazer, do desejo, do devir, da sexualidade e do próprio 

corpo. 
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Por outro lado, algumas falas demonstram como a intersexualidade foi 

vinculada a termos como “aquilo”, “isso aí”, “negócio”. Isso demonstra que, 

apesar d@s discentes demonstrarem surpresa e inovação pela discussão, a 

intersexualidade ainda é nomeada, ou seja, é encarada como a “outra coisa”. 

Como o próprio corpo intersex impõe uma desvinculação sexo-gênero, o uso 

dos termos pel@s discentes evidenciam o lugar transgressor, o lugar anormal de 

Alex. 

Outra menção durante a entrevista chamou bastante atenção, pois 

revelou um contraponto interessante: 

Oh, eu gostei da parte de descobrir que uma mulher ou um homem, 
ou uma pessoa pode nascer com um bilau e com uma vagina ao 
mesmo tempo... E que ela pode desfrutar disso... Só isso que eu achei 
super interessante! (Fabrício – 25 anos). 

Há nesta fala a ideia de “desfrutar” dos dois sexos, o que evidencia um 

entendimento diferenciado e “vantajoso” para a intersexualidade. Desfrutar 

significa usufruir, fazer uso de vantagens, benefícios, possuir alguma coisa. 

Neste sentido, concordo com o que Leite Junior (2012, p. 562) quando afirma 

que quem está fora da norma “é também fascínio, encanto, dúvida, fonte de 

curiosidade e desejo”. Portanto, pode haver fascínio pela quebra das normas 

conhecidas, encanto pela transgressão, sedução e curiosidade pelo quase 

desconhecido.  

Portanto, a reflexão sobre Alex e sua abjeção revelou como encaramos as 

vivências com “linearidade” e “estabilidade”. Essa discussão com @s discentes 

revelou também como nós, professor@s de Ciências, precisamos buscar a 

educação das “possibilidades”, pois se as práticas não são “lineares”, mas 

singulares, então todas as possibilidades são possíveis. Nesse sentido, os 

enquadramentos não têm nos ajudado, têm mais nos aprisionado, nos 

conduzido à dor, a discriminação, a morte e ao sofrimento, como o próprio 

filme relatou. 

 

4.3. Sexualidade e prazer: as ambiguidades nos desejos das mulheres e as 

perturbações às masculinidades hegemônicas e à heterossexualidade. 
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 O trabalho com o desejo e o prazer em sala de aula ressaltou o 

silenciamento e a negação dos prazeres das mulheres, colocou em xeque as 

masculinidades hegemônicas e questionou a heterossexualidade como a única 

forma de vivência legítima da sexualidade. Segundo Hooks (2000, p. 80), “nós, 

professores e professoras raramente falamos do prazer de eros ou do erótico em 

nossas salas de aula”. Então, o objetivo principal dessa discussão foi justamente 

revisitar as ideias sobre desejo e prazer e problematizar os discursos sobre o 

corpo e suas sensações, o que, geralmente, não é feito nas aulas de Ciências.  

Nas palavras de Meyer, Klein e Andrade (2007) o tratamento do prazer 

na escola se dá da seguinte forma: 

O que se enfatiza, todo o tempo, é a relação entre sexualidade e 
perigo, entre sexualidade e doença, entre sexualidade e pecado ou 
culpa, e a única solução que apresentamos a eles/as, em tom 
normativo e categórico, é a mesma desde que a infecção ao HIV/AIDS 
se tornou um problema de saúde pública: “Só faça sexo com a ‘pessoa 
certa’, no ‘momento certo’ e, independentemente de que seja com a 
‘pessoa certa’ ou não, use preservativo, sempre, em todas as suas 

relações sexuais (genitais, anais e orais)” (MEYER, KLEIN E 
ANDRADE, 2007, p. 228). 

Tendo conhecimento dessa realidade do contexto escolar, iniciei as 

discussões sinalizando que os pontos erógenos são individuais e subjetivos e 

que não podemos generalizar. Também procurei desvincular o prazer de um 

histórico de repressão e associação ao medo e às doenças.  

Ao falar sobre as mulheres e a sexualidade, percebi que os discentes se 

expressavam mais que as discentes e ideias como a retração sexual da mulher, a 

submissão e a fidelidade do feminino ao masculino e o estupro foram surgindo.  

O discurso de a mulher ser considerada o sexo “frágil” é muito insistente 

ao ponto de ter falas que questionaram a pouca abertura ao prazer sexual pela 

mulher e falas que defenderam e reafirmaram esta fragilidade, a fidelidade e a 

estigmatização das mulheres em relação aos homens. Essas ideias foram 

evidenciadas assim: 

 “A mulher é o sexo frágil”. 
“Lugar de mulher é em casa mesmo”. 
“Mulher não pode trair o homem não”. 

Figueiró (2010) aborda que o século XIX foi palco de grande repressão 
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sexual em que a mulher se tornou símbolo de reprodução e de submissão ao 

masculino. Esse trabalho de normatização e controle emergiu em um período 

de transformações políticas, econômicas e sociais que atendeu as exigências da 

sociedade industrial-capitalista: 

 A mulher passou a ser, com mais ênfase, considerada frágil, 
afetiva, feita para amar e não inteligente, ao passo que ele passou a ser 
considerado forte, inteligente e responsável pelo sustento da casa. 
Para contornar os problemas advindos desta diferenciação, a higiene 
identificou masculinidade com paternidade e feminilidade com 
maternidade, reduzindo a figura sentimental do primeiro ao 
personagem pai, e a da segunda, à personagem mãe (FIGUEIRÓ, 2010, 
p. 67). 

A conduta sexual da mulher é, ainda, estigmatizada e regulada. Sobre 

isso, Scott (1995) discute como historicamente a fonte de subordinação entre o 

masculino e o feminino foi justificada pelo potencial reprodutivo das mulheres, 

o que levou a desconsideração dos prazeres femininos. Já Foucault (2002) 

enfatiza que os prazeres e a conduta sexual foram utilizados a partir dos séculos 

XVII e XVIII como forma coercitiva contra punições e doenças. A monogamia 

conjugal, portanto, seria reafirmada juntamente com a dominação masculina do 

lar e da esposa.  

Outro discurso produzido nas falas d@s discentes, sobretudo, dos 

rapazes e visto como naturalizado é o de que a mulher tem pouco desejo sexual. 

“Por que a mulher se priva mais que o homem?”. 
“Se a mulher se soltasse mais com o homem o sexo seria mais 
gostoso”. 
“Professora, por que mulher não se dá com muita pica?”. 
 “É mais fácil um homem estuprar um travesti, do que uma mulher 
estuprar um homem”. 
“Professora, por que não existe mulher estupradora?”. 

A retração sexual da mulher foi enfatizada como privação, algo ruim e de 

difícil rompimento. Isso foi tão intenso que até mesmo um exemplo de estupro 

de uma travesti foi cogitado como “mais provável” que a abertura da mulher ao 

sexo. Alguns discentes cogitaram que essa retração sexual da mulher se dá 

como forma de prevenção às doenças e à gravidez. Expliquei, neste momento, 

que as mulheres viveram um passado histórico de estigmatização do seu prazer 

sexual e que isto ainda é algo difícil de ser quebrado. 



116 

 

Houve outro discurso, especialmente por parte dos garotos, de que pelo 

fato de a mulher ter menos desejo sexual do que o homem não haveria mulher 

estupradora. Aqui se produz um discurso de que o estupro acontece porque o 

homem tem um “desejo excessivo pelo sexo” o que seria supostamente 

diferente para a mulher, algo a ser desestabilizado, mesmo porque passa a 

justificar o estupro ao invés de questioná-lo. 

Nos embates outro discurso aparece contestando aquele em que a 

mulher teria menor desejo sexual e afirmando que a mulher se “bota” demais 

para o homem, lhe dá “ousadia”, ou seja, o seduz. Isso, de alguma forma, 

legitima também o estupro por parte dos homens, como se os “autorizasse” a 

violentá-las. 

 “Homem estupra porque tem muito desejo e a mulher dá muita 
ousadia”. 
“Sexo é da natureza do homem professora, quando vê mulher gostosa 
dá vontade”. 
“O estupro é porque a maior parte das mulheres ficam se botando. 
Elas querem”. 

Essas noções d@s discentes sobre o estupro possibilitou a percepção de 

um discurso muito expressivo entre os homens: a associação do masculino com 

o portador do prazer, o pênis, que é o local do gozo; e o feminino com a ideia de 

castração e de impossibilidade de completude, impossibilidade de prazer e 

objeto da sexualidade. Para Machado (2004, p. 41), “o lugar do masculino na 

relação heterossexual é pensado como único que se apodera porque é o único 

que penetra”. 

Machado (2004) realizou um estudo sobre as justificativas e motivações 

do masculino em realizar o estupro e sinalizou que esse ato está geralmente 

vinculado ao imaginário erótico cultural ocidental que ressalta a iniciativa 

sexual ao masculino, sendo o feminino objeto de desejo por excelência. Dessa 

forma, a mulher sempre quer o ato sexual, mesmo que diga não, ou seja, está 

“naturalmente” direcionada à sensualidade. Nas palavras da autora:  

No campo do imaginário da sexualidade ocidental, o homem 
se apodera e tem a iniciativa, encontrando a mulher, una e 
indiferenciada, que se esquiva para seduzir e seduz para se esquivar. 
O erotismo ocidental constrói a passividade feminina e a 
agressividade masculina, e faz borrar as diferenças entre ato sexual e 
estupro (MACHADO, 2004, p. 46). 
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Portanto, a ideia do homem como possuidor do prazer, sendo a mulher 

incapaz de promovê-lo, está presente no imaginário d@s discentes. A mulher, 

além de ser vista como frágil e com menor abertura ao prazer, também é tida 

como sedutora e o homem como “naturalmente” destinado ao sexo e ao prazer, 

pois este “tem muito desejo e a mulher dá muita ousadia”. Essas ideias 

demarcam e problematizam ainda mais o gênero, evidenciando como essas 

questões carecem de discussões no contexto escolar. 

Dando prosseguimento à discussão do prazer da mulher, o enfoque do 

possível ponto “G” feminino se localizar logo no início da vagina evidenciou 

uma desestabilização da ideia de que é o tamanho do pênis que dá mais ou 

menos prazer à mulher. Sobre isso alguns discentes fizeram alguns 

posicionamentos: 

“Ponto G é um ponto desgramado”. 
“Meu pênis é médio e dá para satisfazer”. 
“O importante é fazer gostoso”. 

O ponto “G” da mulher foi visto pelos rapazes como algo “desgramado”, 

ou seja, de difícil alcance, algo individual e diferenciado para cada mulher. Não 

houve nenhum questionamento quanto ao tamanho do pênis, nem pelas 

mulheres nem pelos homens. Todavia, é interessante destacar que durante toda 

a discussão sobre o prazer, as mulheres se mantiveram silenciadas e os homens 

praticamente “tomaram” a discussão, o que evidencia boa parte das falas acima 

citadas serem deles. 

Esse dado demonstra que, apesar da autonomia sexual das mulheres ter 

aumentado recentemente, principalmente em virtude da invenção da pílula 

anticoncepcional, dos novos arranjos familiares e do uso disseminado dos 

preservativos, “mecanismos legais e culturais de subordinação das mulheres 

continuam vigentes” (BALIEIRO; RISK, 2014). Isso evidencia como ainda é 

muito presente a subversão do prazer feminino ao masculino. 

 Dando continuidade a discussão, passei a falar sobre masturbação, 

momento em que alguns/algumas discentes questionaram se era correto ou não 

se masturbar. Quando perguntei o que achavam dessa prática, alguns 

afirmaram assim: 
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“Masturbação é um jeito de sentir prazer”. 
“Dá fraqueza”. 
“É um passa tempo”. 
“Siririca, é masturbação com o dedo”. 
“Eu sou casado e ainda bato uma, não vou mentir”. 
“É algo normal professora”. 
“Tem que se masturbar para jogar o esperma velho fora”. 

Durante a aula, @s discentes questionaram se a masturbação 

representava algum risco à saúde e se praticá-la era “certo” ou “errado”. Essa 

questão também esteve presente nas dúvidas colocadas na caixa de sugestões 

escritas pel@s discentes no primeiro dia de aula. Neste momento, os homens 

mais uma vez expressaram mais falas e dúvidas do que as mulheres. 

Essas falas e questionamentos evidenciaram que existe uma prática da 

masturbação, entretanto, isso também causa certa “preocupação”, tendo em 

vista que é geralmente reprimida. Essa repressão se evidenciou ainda mais 

intensa para as mulheres, pois boa parte delas se mantiveram silenciada 

durante este debate. Em meio à discussão, expliquei que a masturbação era uma 

questão de desejo individual e que a decisão de praticá-la deveria partir da 

própria pessoa, sendo que sua prática não representava nenhum risco à saúde. 

Então, diante de toda essa menção sobre as mulheres e o prazer sexual 

cabe perguntar: por que as mulheres se mantiveram silenciadas durante toda a 

discussão sobre prazer e masturbação? Esse fato sinalizou que, apesar dos 

avanços feministas atuais, configurações sociais ainda atuam na sexualidade da 

mulher de maneira muito intensa, vinculando-a ao masculino. Isso demonstra, 

portanto, a importância de questionar essas normatizações no contexto da sala 

de aula. Sobre isso Balieiro e Risk (2014, p. 178) abordam que: 

Atualmente, as forças sociais perfazem uma longa e profunda 
revolução nos parâmetros da vida sexual e íntima. Desde a década de 
1990, verificam-se mudanças dramáticas na família e na vida conjugal, 
no erotismo, nas identidades sexuais, nas relações entre homens e 
mulheres, homens e homens e mulheres e mulheres. Estas 
transformações ocorrem de forma desigual nos países, pois dependem 
de configurações sociais específicas e da condição histórica e cultural 
de cada um. Mas é preciso ressaltar que as referidas modificações se 
deram sem o questionamento das normas que reconhecem certas 
experiências, identidades e formas de organizar a vida afetiva como 
superiores a outras. 

Em relação aos pontos eróticos dos homens foi falado sobre diferentes 
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áreas corporais, dentre elas a região genital e anal. Nessa oportunidade, 

mencionamos como o possível ponto “G” masculino a região localizada entre o 

ânus e a próstata, utilizando-se também de uma imagem explicativa. 

Este momento foi crítico na aula. A maioria dos homens não encarou essa 

discussão como algo passível de reflexão, mas como uma afronta à 

masculinidade e uma evidência de homossexualidade e/ou bissexualidade, 

repreendendo de forma intensa a discussão. As falas abaixo representam isso: 

“Região que dá prazer para o homem lá, para mim não”. 
“Essa região só serve para defecar”. 
“Para um homem a bunda não foi feita para dar”. 
 “O homem já tem o pênis. Se gosta de oferecer a bunda, já não é mais 
homem. Não é homem não!”. 

Para @s discentes, sobretudo os garotos,  a “bunda” não foi feita para 

“dar”, é um local que não deve ser “tocado” para um homem “de verdade”. É 

contra a natureza, evidência de homossexualidade e de rompimento das leis 

heteronormativas e biológicas (PELÚCIO, 2014). Dessa forma, há uma lógica 

pênis-homem-masculinidade que não deve ser rompida, pois enfatiza a 

heterossexualidade como natural e verdadeira, sendo o sexo anal uma afronta, 

uma lei antinatural. É interessante perceber que esse questionamento é feito no 

caso do homem, como disse um dos discentes: “Para um homem a bunda não 

foi feita para dar”. 

A abordagem sobre o prazer pelo sexo anal em uma relação homossexual 

ou bissexual demonstrou um pensamento associado à manutenção do eixo 

sexo-gênero, ressaltado por Butler (2012). Para os discentes, o sexo anal anula a 

masculinidade reafirmada pela heteronormatividade (HARAWAY, 2004). 

Então, o prazer é rejeitado quando se põe em xeque a coerência gênero, sexo e 

prática sexual, que se misturam para (re) afirmar e destacar a verdade de si. 

Logo, ter prazer no ânus foi caracterizado como símbolo da 

homossexualidade e questionamento da masculinidade, evidenciando que 

quem o pratica deixa de ser homem e passa a ser gay: 

  “O homem que faz sexo anal é viado!”. 
 “Imagine um homem comendo uma mulher pela frente e sendo 
comido por trás... Não é homem, para a natureza ele já virou boiola”. 
“Pode sentir prazer por lá por trás, mas não vai ser mais homem de 
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jeito nenhum”. 
“Pode passar anos e anos, mas a senhora não vai conseguir colocar na 
minha cabeça que homem pode sentir prazer por trás”.  
“Meu pai me falou: “Meu filho, quando você nasceu o médico falou 
para mim, é homem! Ele falou que eu era homem e não viado!”. 

A marca de gênero trazida pelo sexo anal é tão forte que @s discentes 

cogitaram até mesmo algumas cenas sexuais. Segundo Weeks (2000), a partir do 

século XIX o termo homossexual foi literalmente “produzido” para identificar 

sentimentos sexuais contrários ao heterossexual. Antes desse período, todas as 

formas de atividade sexual que não fossem procriativas eram veementes 

reprimidas, sendo consideradas pecaminosas. Nesse sentido, houve uma 

transformação na vida familiar, com claras distinções de papéis sociais e sexuais 

masculinos e femininos, com o objetivo de estigmatizar comportamentos de 

homens que não se conformassem com os papéis dele esperados. 

Aqueles que rompessem com as expectativas sociais do que era 
considerado ser um homem eram categorizados como não sendo 
homens de verdade, o que Mareei Proust, no início do século XX, 
chamou de homme-femme ("homem-mulher"). As atitudes em relação 
às mulheres eram significativamente diferentes, refletindo a sua 
subordinação social e sexual e a expectativa de que elas não poderiam 
ser autonomamente sexuais (WEEKS, 2000, p. 48). 

Logo, @s discentes encararam o sexo anal como uma prática que não 

condiz com a masculinidade, que rompe com as expectativas sociais esperadas 

para um homem de verdade. Isso tem raízes históricas fortemente marcadas 

pelo cristianismo e por outras instituições de poder como a psicologia, a ciência 

e a medicina. 

Em meio a essa forte repressão do sexo anal para o homem e para a 

masculinidade hegemônica, houve a comparação do ânus como o “inferno”: 

“Depois que o cara mete o dedo nos infernos do cara lá, o cara fica é 
impotente”. 
“Não é certo sentir prazer pelos infernos”. 

Assim, questiono: Por que o ânus é o inferno? O termo inferno remete a 

ideia de pecado, de castigo e de local de tormento, evidenciando um ambiente 

que deve ser evitado, que é associado a algo ruim. Logo, para o masculino, o 

ânus representa um local “intocável”, um local de mazela, um local que 

evidencia a transgressão e a desconstrução de uma identidade fixa e dominante. 
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O discurso se intensifica quando se associa o prazer no ânus com a impotência 

sexual ou com um desejo errado. 

A discussão sobre sexo anal também permitiu outros desdobramentos 

pel@s discentes, indicando uma negação intensificada dessa prática sexual:  

 “Se eu fosse assaltado e me falassem ou dá ou morre, eu preferia 
morrer!”. 
“Se o meu pênis não subir mais é capaz de eu chegar até a ponte do 
Mandacaru e me jogar”. 

A ponte do Mandacaru mencionada na fala é muito conhecida na cidade 

de Jequié, pois faz a ligação entre dois bairros da cidade que são separados pelo 

Rio Jequiezinho. Revelando a “escolha pela morte” e pelo suicídio, essas falas 

ressaltam um aprisionamento muito forte do masculino às normas e padrões. 

Estando “presos” aos limites do gênero e da sexualidade, o homem não 

visualiza a possibilidade do prazer, não se permite experimentar. Para Louro 

(2008, p. 23), “essas são dimensões tidas como “essenciais”, “seguras” e 

“universais” – que, supostamente, não podem/não devem ser afetadas ou 

alteradas”. Assim, o dispositivo de sexualidade não somente se reproduz, mas 

se prolifera e penetra os corpos de maneira profunda e detalhada, de forma a 

ditar comportamentos e ações (FOUCAULT, 1988). 

Em meio a esse debate cogitei uma incoerência entre gênero e 

identificação sexual, ou seja, uma desvinculação da trama 

sexo/gênero/desejo/prática sexual ressaltado por Butler (2012). Diante disso, 

os discentes sinalizaram três noções interessantes: a exemplificadora, a 

repressora e a promíscua. As falas que destacaram situações exemplificadoras 

de vivências são as seguintes: 

“Meu tio é sargento e é viado”. 
“Tenho um tio que é casado com uma travesti”. 

Há nessas falas uma exibição de vivências advindas do próprio contexto 

familiar d@s discentes, o que soou como uma exemplificação das variadas 

vivências e desejos, contrariando o que estava sendo tão reprimido na aula. 

Afinal, em uma visão normalizadora, como pode um “sargento”, figura 

máscula, ser viado? Como pode um “homem” conviver com uma travesti? 
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Nesse momento da aula, essas ideias desestabilizaram o caráter imutável, a-

histórico e binário do gênero e da sexualidade. Entretanto, a noção repressora 

foi trazida para contradizer e reprimir essas vivências que estavam sendo 

“exemplificadas” e “afirmadas” como realidade: 

“Viado pode até tá vestido igual a nós, mas quando é viado, é viado 
mesmo!”. 
“Eu não vou aceitar que um viado queira ser homem, viver como 
homem”. 

Com essas falas, alguns discentes ressaltaram intensamente uma “marca” 

distintiva entre homem e viado, evidenciando uma barreira na compreensão 

dessas vivências. O ser homem significa ser heterossexual, ou seja, gostar de 

mulher. Quando isso não ocorre, há um escape da suposta coerência entre 

sexo/gênero/desejo sexual criando outra categoria, o viado que não é visto 

como homem por gostar de outro homem e, muitas vezes, por ter prazer no 

ânus. É nesse sentido que Butler (2012) afirma que a ação de normas 

regulatórias do “sexo” trabalha performaticamente para materializar no corpo a 

diferença sexual, consolidando o imperativo heterossexual.  

O discurso da perversão e da promiscuidade também foi utilizado para 

justificar enquadramentos: 

“Se um viado me ver nu, ele vai me olhar com outras intenções”. 

Há aqui a associação do “ser viado” ao “ser promíscuo”, ao “ser imoral”. 

Segundo Natividade (2006), essas ideias se fundamentam no discurso da 

transgressão religiosa e reprodutiva vinculada à prática antinatural e errônea 

em que os “viados” estão submetidos, o que corrobora para a formação de uma 

imagem negativa em torno deles. Assim, os homossexuais são tidos como 

“pedófilos, abusadores, tendem ao crime, ao excesso sexual, são dados à 

promiscuidade e, sobretudo, espalham doenças” (NATIVIDADE, 2006, p. 121).   

Além disso, a possibilidade de “serem cantados” por um viado gera 

“repulsa” entre os homens, pois para eles questiona a masculinidade, põe em 

xeque a postura heterossexual e abre brecha para dúvidas e insinuações. 

Portanto, a discussão sobre o prazer anal foi algo extremamente 

reprimido pelos homens, demonstrando como o regime heterossexual busca 
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inúmeras formas de regular os sexos, os gêneros e os desejos (SILVA, 2014). 

Essa repressão feita pelos homens também foi demonstrada durante a 

entrevista final. Segue abaixo uma discussão interessante entre eu, duas 

discentes e um discente quando questionei sobre o que incomodou durante a 

intervenção. Achei interessante mencionar esse diálogo aqui: 

“Teve alguma coisa que incomodou vocês durante as aulas que vocês 
não gostaram durante as aulas? E aí Amanda?” (Professora – 27 anos). 
“E você Ronaldo, o que você não gostou?” (Professora – 27 anos). 
“De nada... Gostei de tudo... (Risos)” (Ronaldo – 24 anos). 
“Pode falar... Fica à vontade...” (Professora – 27 anos). 
“Não... Com licença aqui que eu vou contar esse segredo... Não venha 
não! Que você ficava reclamando lá quando começava a falar dos 
pontos eróticos dos homens, do ponto G mesmo do homem... Foi... Ele 
não gostou não, professora...” (Amanda – 19 anos). 
“Não aceitou lá porque lá naquele lugar, não...” (Andreia – 17 anos). 
“No sexo anal...?” (Professora – 27 anos). 
“Foi... Incomodou muito eles...” (Andreia – 17 anos). 
“Foi... Foi demais...” (Ronaldo – 24 anos). 
“Eles não querem acreditar... Nem querem imaginar que ali...” 
(Andreia – 17 anos). 
“Acham que vão deixar de ser homem, né?” (Professora – 27 anos). 
“É... sendo que o homem tem prazer alí, né?” (Andreia – 17 anos). 
“Não... Nem todos...” (Ronaldo – 24 anos). 
“Oxente, nem todos? Mas alguns têm, né professora?” (Andreia – 17 
anos). 
“Cada um tem seu prazer, né?” (Professora – 27 anos). 
“Eu tinha uma colega que... Ela fazia no marido dela...” (Andreia – 17 
anos). 
“E se eles gostavam... Qual o problema?” (Professora – 27 anos). 
“Então, esses meninos ficam debatendo isso, gente... Se gosta? Não é 
não professora?” (Andreia – 17 anos). 
“Eu que não gosto...” (Ronaldo – 24 anos). 
“Tu não, mas tem gente que tá lá no bem bom... Tá lá... Tá fazendo... 
Tá gostando... Vai... Quando passa a mão... Vê! Gostou! Pronto! Né 
não professora?” (Andreia – 17 anos). 
“Agora imagine no momento assim? Cruza naquele momento ali tal 
coisa e lá... Pá pá... Aí o cara fala mete o dedo no... (risos) Maluquice... 
Que situação...” (Ronaldo – 24 anos). 
“Sim... Agora imagine nesse momento e a pessoa tiver um prazer 
muito grande?” (Professora – 27 anos). 
“Não precisa nem mandar... Quando tiver a mão nas costas, vai 
descendo, e aí...” (Andreia – 17 anos). 
“Tu é doida! Aí eu dou um tapão! E falo, tira o dedo daí...” (Ronaldo – 
24 anos) 
“Tá vendo professora...?” (Risos) (Andreia – 17 anos). 

 

É interessante perceber como o prazer anal foi abertamente dialogado 

pelas discentes, reafirmando que esta discussão sofreu intensa repressão entre 

os homens para além das discussões feitas nas aulas de Ciências. Isso foi tão 
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pulsante que duas discentes chegaram a “contar o segredo” durante a 

entrevista. Nessa passagem o discente chega a nomear o prazer anal no homem 

como “maluquice” e afirma que daria um “tapão” caso alguma mulher 

cogitasse tocá-lo. 

Segundo Miskolci (2013), a violência é dirigida a tod@s que ousem burlar 

as normas heterossexuais, é o que este autor denomina de “terrorismo cultural”. 

Para ele, esta é a maneira como opera socialmente o heterossexismo, “fazendo 

do medo da violência a forma mais eficiente de imposição da 

heterossexualidade compulsória” (p. 34). Essa passagem da entrevista 

demonstra como as mulheres, apesar das normatizações que se impõem a 

tod@s, se “arriscam” mais e se permitem dialogar mais que os homens.  

Ao final desta aula, senti-me literalmente problematizando e trazendo 

outros olhares sobre corpo, gênero e sexualidade para sala de aula. Em meio a 

isso, observei que alguns/algumas discentes refletiram, outros não aceitaram e 

demonstraram claramente rejeição e repressão. Entretanto, tod@s ficaram 

“mexid@s” de alguma forma com a proposta, evidenciando o seu 

envolvimento.  

 

4.4 Dialogando sobre gays e lésbicas: padronizando e vinculando à 

homossexualidade como “escolha”, “doença” e “cachorrada”. 

Neste item trago as discussões sobre gays e lésbicas feitas em classe, 

conforme descrito no item 3.2.11 do capítulo anterior. Essas discussões 

aconteceram em meio à significação dos diferentes termos que geralmente são 

utilizados para caracterizar a diversidade sexual, o que evidenciou como a 

homossexualidade foi vista pel@s discentes como opção, escolha e perversão. 

Esse trabalho também demonstrou como foram ressaltados “modelos” de gays 

e lésbicas que podem ser “mais aceitos” pela sociedade do que outros.  

Achei conveniente discutir aqui também os posicionamentos d@s 

discentes sobre discursos presentes no cotidiano em relação às vivências gay e 

lésbica sinalizados numa atividade escrita (Apêndice P). Serão analisadas e 

problematizadas aqui as seguintes situações que foram propostas @s discentes 
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nesta atividade: a adoção de crianças por casais gays; a estigmatização social do 

gay; a probabilidade ou não de uma criança se tornar homossexual quando 

criadas por casais homossexuais; o direito à união civil por gays e lésbicas e o 

entendimento do ser lésbica como advindo da ausência do prazer sexual com 

homem. Além disso, coube incluir nesta parte a discussão sobre a imagem da 

artista Tammy (item 3.2.3), que desvelou ideias e discursos interessantes sobre a 

vivência lésbica, e algumas falas sobre essas vivências mencionadas durante a 

entrevista final. 

O trabalho com a diversidade sexual foi feito para que houvesse maior 

reflexão sobre as identificações na turma sem, entretanto, entender os conceitos 

como fechados em si mesmos, mas fluidos e não-lineares. Sobre isso, Miskolci 

(2011) discute que no Brasil a conceituação da diversidade sexual e das 

homossexualidades configura-se mais como uma questão política e 

mercadológica do que como estímulo ao respeito às identificações. Para este 

autor, a perspectiva política impõe hierarquias e tendem a privilegiar as 

identidades socialmente aceitas, normalizando e aprisionando identificações: 

Na caso das homossexualidades, é temeroso ignorar que o próprio 
binário hetero-homo é, por si mesmo, uma jaula de ferro a partir da 
qual somos impelidos para jogos de poder fadados a impedir 
qualquer libertação. Uma política mais arguta com relação à forma 
sofisticada e insidiosa como as relações de poder se dão em nossa 
sociedade parte de uma crítica da identidade, o questionamento do 
que dizem que somos e a reflexão sobre o que podemos querer 
(MISKOLCI, 2011, p. 52-53).  

Assim, embasada em uma perspectiva queer, as discussões feitas em sala 

objetivaram sinalizar caracterizações das homossexualidades sem, entretanto, 

evidenciar modelos “fixos”, ressaltando os embates e as possibilidades das 

identificações na luta pela igualdade de direitos. Ao iniciar a discussão, fiz uma 

exposição dialogada sobre nossa descendência judaico-cristã e como a mesma 

influencia em nossas ideias e pensamentos em relação à sexualidade. Falei-lhes 

também sobre a cultura grega, sobre a diferenciação entre os termos opção e 

orientação sexual, sobre as identificações e sobre o nome social.  

Sobre a discussão em relação à homossexualidade, refletimos sobre a 

diferenciação dos termos opção/identificação sexual. Nesse momento, houve 
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um debate interessante em sala de aula. Segue algumas falas d@s discentes: 

“É opção, o cara escolhe ser viado”. 
“É uma doença”. 
 “Por que antigamente não existiam essas coisas e agora virou moda? 
Evoluiu tanto que hoje em dia existe até carnaval dos gays”. 
“A partir do momento que passa pela mente do homem, ele já era. 
Não é mais homem”. 
“Eu acho que é uma doença, vem de dentro, a pessoa já nasce assim”. 

A ideia de que a homossexualidade é uma opção, uma escolha, é um 

discurso muito presente entre @s discentes. A questão a ser problematizada 

aqui é que embora a homossexualidade seja entendida, muitas vezes, como 

opção, a heterossexualidade é tida como dada, intrínseca, uma norma implícita 

e não uma escolha. Ninguém diz eu optei pela heterossexualidade. 

Além disso, foi evidenciado algo que ainda não tinha sido sinalizado 

durante as outras discussões e atividades: a vinculação da homossexualidade à 

doença, trazendo o discurso da perversão enfatizado por Foucault (1998). 

Segundo este autor, conjuntos estratégicos de saber-poder colocaram o instinto 

sexual como fator biológico e psíquico, onde o prazer se tornou algo perverso, 

implementando o capital patológico do sexo.  

Segundo Fry e MacRae (1985), o discurso médico contribuiu de maneira 

decisiva para a construção da homossexualidade como doença. Ser 

homossexual até o final do século XIX era visto como crime, sem-vergonhice e 

“pecado hediondo”, provocador da ira de Deus. O próprio termo homossexual 

foi inventado por um médico e usado pela primeira vez em 1869 quando 

buscava a cura dessa “doença”, cogitando a homossexualidade como a uma 

patologia congênita, anomalia psíquica ou erro de ordem biológica ou social. 

 A partir daí a medicina vinculou o controle da sexualidade à saúde e 

passou a ser agente de transformação da homossexualidade em doença, 

considerando os instintos libidinosos entre duas pessoas do mesmo sexo 

danificadores da saúde e destruidor das fontes vida, exaltando a 

heterossexualidade como normal e natural: 

[...] a "ciência médica" teve um papel político fundamental num nível 
mais sutil e profundo, pois ela é em grande parte responsável pelas 
noções que as classes médias urbanas têm a respeito da 
homossexualidade e a heterossexualidade como sendo dois campos 
"naturalmente" distintos. Ao falar da homossexualidade e da 
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heterossexualidade, dos homossexuais e dos heterossexuais, a ciência 
médica faz com que se acredite que o mundo é de fato dividido entre 
uma categoria e outra (FRY; MACRAE, 1985, p. 78).  
 

O “homossexualismo” passou a existir pela primeira vez como patologia 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na Classificação Internacional de 

Doenças (CID) em 1948 (na 6ª revisão), na categoria 320 – personalidade 

patológica e na subcategoria 320.6 – desvio sexual (LAURENTI, 1984). A 

homossexualidade foi vista como doença até 17 de maio de 1990 quando a 

assembleia da OMS aprovou sua retirada do CID e a nova classificação foi 

publicada em 1993. (MOTT, 2006). Em virtude dessa vitória dos movimentos 

sociais, o dia 17 de maio é considerado o Dia internacional de combate à 

homofobia. 

Em meio a essas ideias sobre a homossexualidade, falei-lhes da 

subjetividade, da atração, do desejo e da fluidez das relações. Discutimos 

também sobre como ao longo da história a sexualidade foi reduzida a sua 

função reprodutora, heterossexual e matrimonial por meio da perspectiva 

médica e cristã. Diante disso, alguns se posicionaram assim: 

“Não passa pelo meu desejo uma porra dessas” (Grifo meu). 
“Tudo é o desejo, fica colocando a culpa de tudo no desejo” (Grifo 
meu). 
“Homem que é homem não sente desejo por outro homem”. 

A “porra” conceitua algo que não é bom, algo que não pode ser desejado, 

algo que é tão ruim que nem mesmo se nomeia. Para alguns/algumas discentes, 

a reflexão sobre o desejo homossexual é inconcebível, é inatingível. Portanto, há 

um ocultamento até mesmo no momento da pronuncia, o que evidencia a 

heterossexualidade como naturalizada e inquestionável. Ao mesmo tempo, o 

desejo questionando com o propósito de ser regulado e controlado, 

especialmente o desejo de um homem por outro. 

Iniciei, então, a discussão sobre a vivência de gays questionando @s 

discentes sobre o que pensavam sobre essa vivência, quais suas dúvidas e 

posicionamentos. Em meio a isso, alguns/algumas afirmaram assim: 

“Se tivesse mulher “boa”, os viados não existiam”. 
“Durante a relação sexual de um casal gay os dois dão?”. 
 “Se um dia eu tiver um namorado e ele me trair com outro homem, 
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ele é um homem morto, porque eu mato ele”. 
“Esse negócio de gay tá brabo...” (Grifo meu). 

Há nessas falas dúvidas quanto à vivência gay, repressão à discussão e 

reafirmação da heterossexualidade. Quando @ discente afirma que “esse 

negócio de gay tá brabo...”, essa fala tenta reprimir a discussão sobre gays e a 

evidencia como algo difícil, complicada e que não precisaria estar existindo no 

contexto da sala de aula. Há na primeira fala acima a ideia de que é gay porque 

ainda não experimentou uma “mulher boa”, o que demonstra como a 

heteronormatividade promove hierarquia e exclusão, negando vivências e 

reiterando a anormalidade homossexual (BENTO, 2011b). 

Durante essa discussão, a seguinte situação trazida por uma discente me 

chamou bastante atenção: 

“Minha tia tem um marido que, segundo ela, só goza quando ela enfia 
o dedo no ânus dele. E aí professora ela fica em dúvida se ele é 
viado”. 

Neste momento da aula expliquei como nossos desejos e prazeres não 

estavam “limitados” pelo biológico e pelos papéis de gênero, desfazendo a 

trama sexo/gênero/desejo/prática sexual sinalizada por Butler (2012). Ter 

prazer no ânus não é algo da mulher e do gay, mesmo porque muitas mulheres 

e gays não têm prazer anal. Qualquer pessoa pode ter ou não prazer no ânus. 

Entretanto, essa fala evidenciou como o prazer é regulado e vigiado, todavia “a 

diferença dos sexos não é uma lei da natureza, mas muito mais uma construção 

social e cultural fundada sobre o gênero” (LE BRETON, 2014, p. 29). 

Nesta aula, outras ideias interessantes sobre a vivência gay foram 

sinalizadas na atividade escrita, quando solicitei que @s discentes se 

posicionassem sobre alguns discursos presentes no cotidiano. Por exemplo, na 

seguinte situação: Não suporto ficar perto de um gay por causa daquelas 

viadagens. As/os estudantes que concordaram escreveram assim: 

 
“Porque gosta muito de se amostrar, na frente das pessoas” (Carlos – 30 
anos). 
“Por que fica pegando na pessoa com um abuso. Não gosto” (Guilherme – 
21 anos). 
 “Porque é muita putaria” (Lúcia – 20 anos). 
 “Porque só fala o que não presta” (Osvaldo - 19 anos). 
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Estas falas demonstram que existe uma forte estigmatização social do 

comportamento “extrovertido” de muitos gays, pois essas atitudes revelam o 

escape e a fuga dos padrões heteronormativos, gerando aversão e forte 

repressão a essa vivência. O gay é vinculado à “putaria”, ao que “gosta de se 

amostrar”, ao que “só fala o que não presta”. Esta aversão interfere na relação, 

gerando um contexto de intensa discriminação, onde essas pessoas são 

consideradas desviantes, pervertidos e enquadradas em locais de repúdio e de 

afastamento social.  

Em relação @s discente que discordaram da afirmação houve uma 

idealização de modelos impostos a essa vivência para que eles possam ser 

“aceitos”: 

“Depende: porque muitos gays são muita baixaria, eu acho desnecessário 
esse tipo de atitude, mas por outro lado tem gay que sabe se comportar” 
(Amanda – 19 anos). 
 “Depende do gay, se for um gay que não incomoda, não tem problema” 
(Antônio – 19 anos). 

Essas ideias demonstram que o rompimento dos padrões normativos 

gera um julgamento negativo do desejo homoerótico, reiterando a necessidade 

de certa “descrição” nas atitudes de gays e que não haja um deslocamento dos 

gêneros e nem a modificação dos corpos. Sobre isso Miskolci (2013, p. 45) 

afirma que, na atualidade, até se admite que pessoas do mesmo sexo se 

relacionem, entretanto, “a sociedade ainda exige o cumprimento das 

expectativas com relação ao gênero e a um estilo de vida que mantém a 

heterossexualidade como um modelo inquestionável para todos/as”. 

Em relação ao casamento homossexual, @s discentes opinaram sobre a 

seguinte afirmação: Gays e lésbicas têm direito ao casamento da mesma forma 

que os heterossexuais. As/os discentes que discordaram desta situação 

escreveram assim: 

“Tem que ser homem e mulher” (Geraldo – 19 anos). 
“Não por que o casamento é pra homem e mulher” (Roberto – 23 anos). 
“Falta de respeito” (Fabrício – 25 anos). 

A heterossexualidade é ressaltada como única forma de vivência 

“correta” da sexualidade. Aqui, a fuga do padrão de casamento heterossexual 

significa “falta de respeito”, ou seja, afronta ao que é considerado “natural”. 
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Neste sentido, o casamento gay ou lésbico se configura como uma ameaça à 

ordem social, às hierarquias de gênero e às práticas sexuais convencionais.  

Desta forma, a negação do casamento gay “serve de exemplo contemporâneo 

da forma como nossa sociedade renegocia padrões normativos e práticas 

sexuais na moeda do controle social” (MISKOLCI, 2007, p. 101). 

Quanto @s discentes que afirmaram não ver nenhum problema com o 

casamento homossexual houve a sinalização do desejo homoerótico como 

escolha, como opção: 

 “Sim, por que são casais e foram escolhas sexuais de ambos. Os direitos devem ser 
iguais” (Simone – 21 anos). 
“Sim, porque cada um tem sua escolha” (Antônio – 19 anos). 
“Sim, da mesma forma que um casal normal eles também tem direito da sua escolha” 
(Andreia – 17 anos) (Grifo meu). 

 

Apesar de estas falas sinalizarem concordância com o casamento gay, a 

orientação sexual mais uma vez foi enfocada como uma escolha pessoal, como 

uma opção. Além disso, quando a discente afirma que “da mesma forma que 

um casal normal eles também tem direito...” acaba por deixar escapar um 

discurso de anormalidade da relação homossexual e do casamento gay ou 

lésbico. 

Sobre a adoção de crianças por casais gays, a seguinte afirmação gerou 

ideias de concordância e discordância pel@s alun@s: Um casal gay não tem 

condições psicológicas de adotar uma criança. Algumas falas concordantes 

foram: 

“Isso não tem lógica” (Roberto – 23 anos). 
“Para não bater, maltratar” (Ronaldo – 24 anos). 
“Eles são homens” (Fabrício – 26 anos). 

Há nestas falas a ideia de que “não tem lógica”, sem razão. Nesse sentido 

um casal gay não poderia adotar uma criança, pois isto foge ao modelo de 

família heterossexual socialmente aceita. Existe também um discurso muito 

forte de que apenas homens não podem criar uma criança e, além disso, a 

aversão aos homossexuais gera a ideia de que estes vão “bater”, “maltratar” ou 

até violentar as crianças. Segundo Araújo (2007, p. 99): 

No que tange à adoção de crianças por pares homoafetivos, 
comumente percebem-se obstáculos na sociedade contemporânea, 
tendo a premissa de que o homossexual é uma pessoa perversa, 
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incapaz de dar afeto para uma criança assim como de receber afeto 
desta. Tal fato provavelmente deve-se aos fatores sócio-históricos da 
construção e representação da homossexualidade ao longo dos 
tempos. 

Quanto às falas que sinalizaram uma discordância da afirmação de que 

casais gays não têm condições psicológicas de adotar uma criança, segue abaixo 

alguns posicionamentos d@s discentes: 

“Por que o direito são de todos” (Evaldo – 20 anos). 
“Eles é gente” (Amanda – 18 anos). 

Aqui a aceitação da adoção por casais gays é justificada pelo fato de eles 

serem “gente”, ao fato de que tod@s têm o mesmo “direito”. Essas ideias 

escapam ao que está sendo imposto nas falas de discordância acima, o que 

demonstra que apesar das normatizações impostas, @s discentes estavam 

refletindo sobre as vivências e não apenas imprimindo discursos sobre elas. 

Em meio a este contexto, @s discentes se posicionaram também em 

relação a seguinte afirmação: Crianças criadas por casais gays têm mais 

probabilidade de se tornarem homossexuais. Sobre isso alguns/ algumas se 

posicionaram assim: 

“Quando ele crescer vai ser um homossexual” (Fabrício 25 anos). 
“Por que se ele ser criados com gays ele pode se tornar gays” (sic, 
Lúcia – 20 anos). 

 Essas ideias d@s discentes reafirmam a “norma” de que um casal gay 

pode “influenciar” uma criança, o que evidencia a homossexualidade como 

algo contagioso, que se ensina, deixando de lado os desejos e o devir da 

orientação sexual. Assim, posso questionar: porque não a heterossexualidade 

também não é encarada como opção ou escolha? Porque somente a 

homossexualidade é vista como ameaçadora? “Fala-se tanto de orientação 

sexual, opção sexual, mas ninguém ainda pensa na heterossexualidade como 

algo opcional” (MISKOLCI, 2013, p. 14). 

Em relação aos/às discentes que discordaram da afirmação temos: 

“Acho que isso não influencia em nada não, vai do desejo. A pessoa 
escolhe” (Amanda – 19 anos). 
“Porque cada um é um, vai da escolha” (Antônio – 19 anos). 

Aqui mais uma vez a ideia de “escolha” em ser homossexual é muito 



132 

 

intensa, mesmo para @s discentes que afirmam discordar de discursos 

normalizadores. Em contrapartida, noções que escapam aos enquadramentos 

também foram enfatizadas numa fala, demonstrando a diversidade sexual 

como resultado de desejo. Essas ideias também estiveram presentes durante as 

discussões em sala, fato que tornou a aula bastante instigante e despertou 

grande debate e discussão entre @s discentes. 

Ao final desta aula, me recordo de um episódio em que um discente 

chega até a mim na saída da escola e diz: 

 

 “Professora, por que a senhora só fica falando de viado, não tem 

outros assuntos mais interessantes não?” (Antônio – 19 anos). 
 

Como diz Foucault (1988), a sexualidade é cercada de poderes 

repressivos e interdições que visam “afirmar que não é permitido, impedir que 

se diga, negar que exista” (FOUCAULT, 1988, p. 94). De um lado o discurso do 

aluno busca cercear o trabalho docente e de outro evidencia que a ação o tem 

provocado. 

Quanto à discussão sobre lésbicas, é interessante trazer o debate feito em 

sala de aula por meio da imagem da artista Tammy (item 3.2.3). Quando 

questionei @s discentes sobre o que pensavam da vivência de lésbicas por meio 

desta imagem, @s discentes revelaram ideias tais como: 

“É uma cachorrada”. 
“Feio demais”. 
“Tipo: pelo fato de eu ser mulher, eu acho um pouco feio... não sei se 
isso é por que sou do mesmo sexo, mas não acho legal não”. 
“É um desperdício. Mulher deveria correr atrás de homem”. 

“Cachorrada” significa safadeza, pouca vergonha, bandalheira. Então, a 

mulher que gosta de outra e apresenta traços de “masculinidade”, como é o 

caso da artista Tammy, é vinculada a algo ruim e vergonhoso por subverter a 

normalidade e questionar padrões de gênero e sexualidade. Associo essas ideias 

d@s discentes ao que Butler (2012) chama de performance de gênero, pois a 

reiteração repetida das normas contribui para manter a estrutura binária e 

heterossexual, com forte repressão e estigmatização dos que ousam 

“atravessar”  as normas. 

Por outro lado, houve ainda @s que afirmaram ser indiferentes: 
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“É escolha delas e eu não sou nem contra nem a favor” (Alun@ a). 
 “Massa, uma coisa diferente, mas maneira” (Alun@ s). 
“Não tenho nada contra, tenho até amigas que são masculinizadas” 
(Alun@ e). 

Mesmo afirmando essa indiferença, o “ser lésbica” é também destacado 

pel@s discentes como escolha, como “coisa diferente”. Com isso, fica evidente 

nessas falas que existe um “escape” do que é considerado normal, existe “o 

diferente”, “o excêntrico”, o que foge a “única forma sadia e normal de 

sexualidade, a heterossexualidade” (LOURO, 2008, p. 45). Por outro lado, 

alguns/algumas têm amigas lésbicas e destaca-se a ideia do ser lésbica como 

“maneiro”, algo legal ou interessante.  

Durante esta discussão em classe, surgiram falas que revelaram mais 

discursos. 

“É sapatona!” (Alun@ e). 
“Nada contra essas doidas não” (Alun@ m) (Grifo meu). 

Para Butler (2000), a construção de gênero propicia a formação de 

pessoas abjetas quando, por meio de um conjunto de exclusões e apagamentos, 

há a impossibilidade de articulação cultural, reservando para estes indivíduos 

penalidades sanções, reformas e exclusões.  

Apesar de existir uma ideia de “neutralidade”, o termo “doidas” reitera o 

discurso da anormalidade. Afinal, o que se entende por “doida”? É alguém que 

está fora do seu juízo “normal”, comportando-se de maneira insana com 

indícios de loucura. Mais uma vez associam-se os indivíduos que subvertem as 

regras de gênero e sexualidade à loucura. Logo, as lésbicas que são 

“masculinizadas” marcam a fronteira e o limite de um espaço que não deve ser 

atravessado: a heterossexualidade compulsória e naturalizada (LOURO, 2008). 

Nas falas d@s discentes também houve noções de enquadramento, por 

exemplo: 

 “Roupa de homem é só para homem e de mulher é só para mulher” 
(Alun@ h). 
“Nada contra, mas que é feio é” (Alun@ c). 
“Nada contra, mais não me vestiria como eles” (Alun@ p). 
“Desperdício” (Alun@ i). 
“É muita ousadia” (Alun@ a). 

No discurso d@s alun@s é inadmissível que uma mulher vista roupa de 
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homem, isso “é muita ousadia” e significa afrontar e transgredir a visão binária 

de gênero e evidenciar a homossexualidade. Além disso, observar uma mulher 

lésbica evidenciou uma sensação de “desperdício”, deixando clara a ideia de 

que somente é possível vivenciar a sexualidade se esta for associada à 

heterossexualidade. Então, a norma heterossexual se perpetua na vigilância e na 

censura a indivíduos que não se “encaixam” a essas normas (LOURO, 1997). 

Essa ideia de “desperdício” também esteve presente nos escritos d@s discentes. 

Ainda durante a discussão houve falas que compreenderam a vivência 

das lésbicas como possibilidade e não como anormalidade, buscando a 

“justificativa” para esse fato na ideia de que a mulher apresenta “maior 

sensibilidade” para carícias e toques, por isso há um maior entendimento entre 

elas: 

“A mulher tem mais pegada, por isso se entende” (Alun@ d). 
“Os homens perdem para as mulheres” (Alun@ r). 

Com estas ideias é interessante voltar ao último discurso proposto aos 

discentes para posicionamento por meio da atividade escrita, cabendo 

mencionar aqui as noções sobre a vivência lésbica: Mulheres são lésbicas 

porque nunca experimentaram um homem de verdade. Sobre este discurso, a 

maioria d@s discentes discordou: 

“Não, por que já existem muitas mulheres vividas e casada que tinham um casamento 
bem sucedido e feliz, que larga seu companheiro pra viver com mulher” (sic - Simone – 
21 anos). 
“Acho que elas se tornam lésbicas não por que elas não acharam um homem de 
verdade mas sim porque elas sentem desejo” (Amanda – 19 anos). 

 

Neste caso, o discurso do homem como o “possuidor” do prazer e 

responsável pela experiência lésbica não teve força, pois boa parte d@s 

discentes afirmou que ser lésbica está relacionada ao desejo da mulher em si e 

não de uma possível infelicidade com os homens. Uma discente cita o fato de 

mulheres deixarem a convivência com homens para estar com outras mulheres, 

sendo o desejo também visto como algo motivador. Sendo assim, apesar dos 

embates e enfrentamentos, esses posicionamentos demonstraram reflexão e 

questionamento das normatizações.  

Com a entrevista final percebeu-se as multiplicidades de discursos, 
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alguns normatizadores outros desestabilizadores. Segue abaixo algumas falas 

que demonstraram repúdio quanto à discussão sobre diversidade sexual 

quando questionei o teria incomodado durante as aulas: 

 “Em ter que escutar todo dia falar de homossexual... E se tornou 

chato sabe velho? Durante o período todo só escutar isso aí velho... 

Queria que a senhora mudasse, não falasse de negócio de sexo... Podia 

ensinar várias outras coisas... Pô, porque me incomoda... Porque eu 

não vou aceitar isso sabe velho? Se um dia eu tiver um filho, nossa... 

Vou cuidar dele com maior carinho, se eu saber que ele é homossexual 

eu jamais vou tirar o meu amor paterno de pai por ele, mas só que 

tipo assim... Eu não vou aceitar... Ele com o passar do tempo ele vai 

ter que arrumar uma situação para viver a vida dele, por causa que... 

Ele vai ser meu filho... Mas, porra velho, vai ser como se ele tivesse 

nascido com defeito, caralho! Entendeu? Para mim ele vai ter um 

defeito velho! E eu jamais vou aceitar ir na casa dele e ver ele com 

outro homem... É uma situação chata...” (Fabrício – 25 anos). 
“O homossexual... Tem que aceitar, né? Que eles são assim... Nasceu 
com o defeitozinho deles...” (Risos) (Osvaldo – 19 anos) 

O depoimento de Fabrício me pareceu muito interessante, pois ele 

demonstra claramente sua angústia, o quanto o incomoda, o quanto o perturba 

o fato de imaginar ter um filho gay. Este discente evidenciou um misto de 

carinho e rejeição, um ódio que interferirá na relação dele com um “possível” 

filho gay a ponto dele não visitá-lo. Este é um exemplo muito forte de como as 

normatizações nos imprimem um misto de amor e ódio, de como muitos pais 

podem se ver ao vivenciar uma situação de escape às normatizações na família. 

Essas falas durante a entrevista também trouxeram novamente o 

discurso da homossexualidade como defeito, algo que “saiu errado”, uma 

anomalia. Em meio a essa situação, muit@s revelaram ficar “angustiad@s” com 

as aulas, pois eu “falava muito de gays”, o que demonstra como el@s buscavam 

o “lugar da norma”. 

Pode parecer comum o fato de alguns alun@s rejeitarem a discussão 

sobre diversidade sexual, entretanto visualizei por meio desse incômodo, bem 

sinalizado nas falas da entrevista acima, que a proposta estava 

desestabilizando, tirando as pessoas do lugar, fazendo as pensar sobre si 

mesmas. Isso foi também evidenciado em outras passagens da entrevista 

quando questionei-@s sobre as contribuições da proposta. Em meio a isso 

alguns/algumas discentes demonstraram que a discussão sobre diversidade 
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sexual @s ajudou a refletir sobre preconceitos e discriminações: 

“Sobre homossexual... Essas coisas assim que... Eu aprendi mais a 
respeitar... Assim... a lidar com isso... Foi bom...” (Roberto – 23 anos) 
“Aprendi a respeitar os homossexuais também... Porque eu 
respeitava, né? Mas, não muito... Aí... Aprendi a respeitar mais...” 
(Guilherme – 21 anos) 
“Respeito professora os gays, né? Porque hoje eu tenho um filho... 
Aprendi isso... Que eu não gostava... Não posso criticar mais porque 
hoje eu tenho um filho... E se eu for falar deles, caso meu filho lá na 
frente possa ser...” (Andreia – 17 anos). 
“Oh no meu caso, a questão do preconceito... Eu não tinha 
preconceito, mas aí acho que abriu mais minha mente, entendeu? Para 
mim ver mais... Eu não tinha nenhum tipo de preconceito, nenhum... 
Mas abriu mais minha mente para mim saber que aquilo ali não é 
porque a pessoa quer, não é ela que escolhe ser assim... É aquilo que 
vem dela... E respeitar mais também... Porque tipo, sempre rola umas 
piadinhas, umas brincadeirinhas e por mais que a gente não tenha 
preconceito, muitas vezes a gente até, né?” (Simone – 21 anos). 
“Deixa eu falar... Oh... É tipo assim oh, não vou mentir não que eu 
tinha um pouquinho de preconceito a gays e a lésbicas e tal... Tinha... 
Mais aí a senhora foi explicando pra gente e tal, daí eu já mudei de 
ideia em relação a isso... Aí isso eu acho que eu vou levar pra minha 
vida...” (Amanda – 19 anos). 

Essas falas demonstram como @s discentes assumiram os estereótipos 

que carregavam consigo evidenciando o quanto as ações “mexeram” com eles e 

o quanto isso foi desconstruído com a proposta desenvolvida. Mesmo diante 

dos enquadramentos e normatizações, @s discentes sinalizaram reflexões e 

demonstraram que se envolveram e foram envolvidos com a intervenção. 

Portanto, o trabalho sobre vivência gay e lésbica promoveu grande 

embate de ideias e discussões em classe. A maioria dos homens, de início, foi 

veemente contra a discussão, o que demonstra como a nossa sociedade impõe 

modelos heteronormativos e regras a serem seguidas. Quanto às mulheres, 

percebi que houve maior abertura à discussão. À medida que fomos 

problematizando os discursos, muit@s se abriram à reflexão de ideias e saíram 

da intervenção de outra forma como apontado em seus depoimentos na 

entrevista final. 

 
4.5 – Será que Deus é homofóbico? O discurso religioso cristão como barreira 

(in)transponível 

A presença do discurso religioso foi amplamente cogitada pel@s 
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discentes para justificar enquadramentos e normatizações. Em alguns 

momentos, se caracterizou como um respaldo inquestionável, como uma 

barreira intransponível e como uma “amarra” à reflexão. Foucault (1988) diz 

que a história da sexualidade ocidental foi marcada por esses poderes 

repressivos e dispositivos de persuasão que teve a Igreja como um dos 

principais instrumentos para sanear nossa sexualidade. Assim, desde o século 

XVII sofremos a ação desses poderes que encaram o sexo como algo sujo e uma 

afronta às leis divinas. 

O discurso religioso cristão influenciou o pensamento ocidental como 

um todo e fundamenta-se em verdades transcendentes e sobrenaturais que se 

articulam na memória cristã, onde a divindade é concebida como a totalidade 

de tudo o que existe, sendo esta onipotente, onisciente e onipresente (TORRES, 

2006). Além disso, a religião é uma instância de controle que fornece sentido à 

ação social, influenciando as formas de ver, aprender e entender o mundo, 

sendo essencial compreender seus valores para o “desvelar das lógicas culturais 

que informam a experiência e a ação social” (NATIVIDADE, 2006, p. 117). 

Nesta categoria trago os muitos dizeres d@s discentes em que foram 

utilizados respaldos religiosos para justificar enquadramentos no decorrer das 

temáticas trabalhadas ao longo de todo processo interventivo. Ressalta-se que o 

trabalho com o prazer, com a diversidade sexual e com indivíduos intersex 

foram os que mais perturbaram o discurso religioso cristão. Utilizarei aqui as 

falas registradas no diário de campo e transcritas da entrevista final grupal. 

Inicio abordando as ideias que surgiram durante a discussão sobre drag 

queens e lésbicas: 

“Não é de Deus, é do diabo” (Grifo meu). 
“Isso é fim dos tempos” (Grifo meu). 
“Não é de Deus, as pessoas estão modificando”. 

Há uma negativação dessas vivências. A ultrapassagem da fronteira do 

gênero e da sexualidade foi considerada como o “fim dos tempos”. Isso 

expressa o apocalipse, o “mal total” sobre a terra, o fim de todas as coisas. 

Durante a discussão, estas vivências também foram vinculadas a uma 

desconsideração das leis de Deus e deixou n@s discentes uma sensação de 

“mazela total”, de desorganização e de destruição que tende ao fim e ao caos.  
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A expressão da vivência das drag queens como algo demoníaco também 

foi algo marcante, ou seja, “não é de Deus, é do diabo...”, como o diabo é 

sinônimo de maldito, indesejável, horrível, ser drag queen é visto dessa maneira. 

Este fato remete a ideia de que a violação da fronteira do gênero e da 

sexualidade é algo de motivação espiritual, algo que escapa ao mundo físico e 

entra na esfera do espírito. Neste sentido, @s discentes se apoiaram no discurso 

religioso cristão para reafirmar enquadramentos, pois este remete a “uma 

complexa cadeia de significados cosmológicos que recorre à teologia da batalha 

espiritual ao considerar a atuação de demônios sobre a esfera da sexualidade 

dos indivíduos” (NATIVIDADE, 2006, p. 119). 

Há, portanto, demonstrações homofóbicas que reiteram a anormalidade 

e sinalizam a heteronormatividade compulsória, destacando a condenação da 

diversidade sexual. Sobre isso Natividade e Oliveira (2009, p. 130) afirmam que: 

A reiteração da heterossexualidade compulsória em discursos 
religiosos pode se manifestar de maneiras e graus distintos, variando 
desde o total silêncio acerca da diversidade sexual e de gênero até a 
produção de estereótipos que operam por uma franca estigmatização 
de pessoas LGBT. O confronto de sujeitos que aderem a perspectivas 
conservadoras com a visibilidade e a articulação política de minorias 
sexuais enseja justificações religiosas que podem comparecer como 
fonte de legitimidade para estes juízos qualificáveis como 
homofóbicos, extraindo sua força de cosmologias, crenças e práticas 
cristãs. A homofobia religiosa, contudo, não se restringe ao plano das 
interações e aos manuais de cuidado pastoral. Formas de repúdio 
muito mais explícitas que a estratégia de acolhimento podem se 
configurar, atravessando a esfera privada e emergindo no espaço 
público. Ao apresentarem o homossexualismo como prática 
contingente e moralmente condenável, os discursos sustentados por 
segmentos religiosos conservadores mais radicais subtraem a 
legitimidade às identidades LGBT e às reivindicações por cidadania 
correlatas. 

  A partir do final do século XIX o discurso religioso cristão ganhou 

respaldo do discurso médico-higienista e ambos foram utilizados para controlar 

e ditar regras sobre a vida dos indivíduos. A política médica da higiene passou 

a exercer forte controle e regulação dos corpos, propondo assegurar vigor físico 

e moral. Havia a busca de uma sexualidade regrada (entre casais monogâmicos 

heterossexuais) e o que fugisse as “outras” vivências eram condenadas por 

serem encaradas como fonte de doença e perigo, podendo levar a chamada 

degeneração física e mental (FIGUEIRÓ, 2010). 
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Nesta mesma aula discutimos também imagens de pessoas com piercing, 

tatuadas, indígenas e pessoas gordas, entretanto, houve mais menção das 

idealizações religiosas para drag queens e lésbicas do que para as outras 

imagens. Nesse discurso religioso, elas estariam transgredindo as leis divinas. 

Em relação à vivência de gays e lésbicas, houve a imposição do discurso 

religioso cristão para reafirmar normatizações, enquadrar estas pessoas no local 

de abjeto e discriminá-las. A ideia de pecado também foi fortemente 

relacionada a essas vivências: 

“Eu acho que ser gay já é um pecado e um pecado grande, mas 
discriminar um gay já é um pecado menor” (Grifo meu). 

Aqui a vivência gay foi encarada como pecado “superior” à ideia do 

pecado por discriminação. Esse fato remete a noção de sodomia, vista como o 

pecado nefando, onde a prática do sexo anal entre homens era tida como o 

pecado mais torpe, o mais sujo, o mais desonesto, o que mais aborrecia a Deus e 

o mundo, pois se caracterizava como desrespeito mortal à fé e à natureza 

divina, endossando condenações pela Santa Inquisição no período colonial 

brasileiro. Essa rejeição é ainda mais intensa para os homens do que para 

mulheres, e tem raízes no Judaísmo. Sobre isso Mott (2001, p. 41) diz que: 

[...] nossa intolerância anti-homossexual tem suas raízes na tradição 
judaico-cristã, que desde cedo percebeu o caráter ameaçador, político 
e revolucionário da homossexualidade, daí transformar o sexo e amor 
entre pessoas do mesmo gênero em crime abominável e o mais 
detestável de todos os pecados. Hoje, quando se ouve de norte a sul 
do Brasil esta sentença de morte: “Veado tem mais é que morrer!”, 
inconscientemente, está-se repetindo um veredicto que foi atribuído à 
própria vontade divina, imaginando-se assim evitar, através da 
repressão e aniquilação dos praticantes do “amor que não ousa dizer o 
nome”, a destruição da própria humanidade. 

É nesse sentido que um discente afirmou que “discriminar um gay é um 

pecado menor”. Esse mesmo discente me questionou também sobre qual a 

religião que aceitava gays. Respondi que o candomblé e a umbanda não 

encaram a diversidade sexual como pecado e há relatos de tribos indígenas que 

não entendem a homossexualidade como abominação. Diante disso ele 

exclamou: 

 “O candomblé também aceita tudo, viu!”. 
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Isso demonstra como as religiões de matriz africana também são 

questionadas por estarem “desvinculadas” das normatizações assumidas pelo 

cristianismo. Assim, o tratamento da diversidade sexual envolve uma série de 

preconceitos jurídicos, morais e educacionais, além de uma série de normas 

religiosas que fazem indivíduos com identidades não heterossexuais serem 

considerados anormais e desviantes, o que os torna vítimas de preconceitos e 

atitudes de intolerância na própria escola (LOURO, 2007). 

Em meio à discussão sobre diversidade sexual, o posicionamento de um 

discente sobre o casamento gay em uma atividade escrita também sinalou 

respaldo no discurso religioso para negar esta possibilidade: 

“A coisa mais errada do mundo é o casamento gay, é uma falta de 
respeito. Deus criou o homem e a mulher” (Ronaldo – 24 anos). 

O casamento homossexual foi visto como “falta de respeito” pelo fato de 

contradizer a ideia do casamento heterossexual, monogâmico, reprodutivo e 

naturalizado, ressaltado pelo discurso religioso cristão. Nesse sentido, o que 

escapa à normatização, está errado, está equivocado. Logo, a homossexualidade 

e a união entre pessoas do mesmo sexo são uma afronta às leis de Deus, um 

questionamento das leis heteronormativas. Natividade (2006, p. 120) discute 

isso: 

Define-se o lícito e o ilícito para o sexo a partir de uma 
equação em que um comportamento normal e sadio é aquele que se 
orienta pelas determinações de Deus, que estariam expressas no texto 
bíblico. As sexualidades não-heterossexuais são, portanto, contrárias à 
Palavra e, nesse sentido, uma “anormalidade”, “aberração” e 
comportamento que “irrita a Deus”. 

Em relação à discussão sobre as pessoas intersex foi interessante perceber 

como a ideia de “castigo de Deus” foi vinculada a esta vivência. Em meio a isso, 

o discurso da correção por meio da cirurgia para a adequação às normas 

também foi utilizado: 

“Graças a Deus que ele me fez homem”. 
“Se meu filho nascer assim, eu peço até pelo amor de Deus para o 
médico arrancar o pinto”. 

Segundo Colling e Santos (2011), o corpo intersex perturba e desafia as 

categorias binárias de gênero, sexo, sexualidade e desejos, borram o que pode 
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ser considerado homem ou mulher. Nesse sentido, considerá-los castigo divino 

constitui uma estratégia d@s discentes em dar resposta ou resolução a algo que 

está errado, que não tem explicação e que está fora da norma. Além disso, por 

desafiar a dicotomia sexual tida como norma, aos indivíduos intersex é 

reservado a patologização e a medicalização de seus corpos, deslocando o 

discurso da diversidade e incentivando as cirurgias de correção (MACHADO, 

2012).  

Durante a explanação sobre prazer anal, muitos homens reprimiram a 

discussão utilizando-se do discurso religioso: 

 “Deus fez um gato e uma gata, fez um boi e fez uma vaca, Deus fez 
um homem e uma mulher”. 
“Deus fez a mulher para gerar e o homem para procriar”. 

Há entre @s discentes o pensamento de que Deus criou o homem para a 

mulher e vice-versa para ambos reproduzirem, como para os outros animais. 

Logo, qualquer desejo ou atração que escape disso não seria divino, devendo 

ser reprimido. Além disso, na segunda fala há uma atribuição de papéis para o 

homem e para a mulher teoricamente atribuída por Deus, ou seja, se o homem 

não procriar é questionado e se a mulher não gerar também é reprimida. 

Foucault (1998) destaca que no decorrer do século XVII o sexo foi literalmente 

reduzido à função reprodutiva, heterossexual e adulta, sendo a perspectiva 

religiosa cristã uma das principais formas de legitimar a esquiva do corpo 

vinculada a grandes proibições, contenção e pudores. Essas ideias ainda estão 

presentes nos pensamentos d@s discentes e perfazem justificativas para os 

enquadramentos e normatizações. 

Durante a entrevista final, quando questionei sobre o que teria 

incomodado durante a intervenção, um discente se ancorou no discurso 

religioso cristão para negar a vivência gay e o prazer anal pelo homem, 

afirmando mais uma vez a ideia de que Deus “fez o homem e a mulher” e que a 

sexualidade correta é aquela vinculada à reprodução: 

“Não, eu não concordo por causa que... Tipo assim... Porra velho, 
Deus fez o homem... Deus fez a mulher... Eu acho que devia ser 
assim... Mas, né velho... Ninguém vai proibir a vontade de ninguém, 
né? Por causa que tem vários motivos na vida do ser humano...” 



142 

 
“Deus fez nós homens... Se a gente tem o pênis... Deus deu o pênis 
para a gente reproduzir... Então nós... Nós já diz tudo... É com ele que 
a gente faz um filho... Então... Nós é homem... Então, como é que a 
gente vai chegar e dar lá atrás... Que sem noção...” Eu acho que Deus 
fez o ânus meu amor para a pessoa cagar... (Fabrício – 25 anos). 

Há na fala desse discente uma intensa reafirmação do sexo para 

reprodução, com negação até mesmo do prazer que escape a isso. O pênis 

serviria “apenas” para reprodução e o ânus “apenas” como órgão excretor. 

Essas falas denotam como o discurso religioso é uma ancoragem segura para 

manter a norma, demonstrando a existência de um conjunto de poderes 

repressivos e de interdições que visam negar o prazer e exaltar ideais 

normativos (FOUCAULT, 1988). 

Essa ideia de que o pênis tem serventia somente para a reprodução foi 

muito forte, principalmente entre @s discentes que rejeitam a discussão sobre 

prazer anal. Nesse sentido, o discurso religioso amparou firmemente a noção de 

que há um modo de vida “correto” e que a vivência não heterossexual 

transgride as leis divinas. Nas palavras de Natividade (2006), essa 

expressividade do respaldo religioso em exaltar a prática sexual 

especificamente para a reprodução fica bem demarcado: 

Um princípio estrutural hierárquico apresenta-se, ressaltando 
que há “um lugar para cada coisa”: o pênis, que produz esperma, não 
foi criado por Deus para o prazer individual (fora do casamento 
cristão), mas para a reprodução da espécie humana, para ser 
depositado em um vaso natural (a vagina), também criado por Deus. 
Transgredir essa ordem é abandonar um modo natural de vida 
(NATIVIDADE, 2006, p. 120). 

Além disso, Torres (2006) também discute que a concepção cristã de que 

o sexo deve ser voltado exclusivamente para a reprodução é herdada do 

Helenismo e do Judaísmo. Com base nessas raízes “o sexo passa a ser 

compreendido apenas como forma de procriação, negando sua dimensão de 

prazer” (TORRES, 2006, p. 146). Essa concepção fundamenta-se na ideia de que 

Deus criou homem e mulher apenas para povoar a terra, sendo pecado contra a 

vida atos sexuais entre homens. 

Portanto, o discurso religioso cristão foi utilizado pel@s discentes para 

afirmar a heterossexualidade como única e legítima forma de praticar o desejo e 
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o prazer. Logo, a naturalização do eixo sexo/gênero/desejo/práticas 

heterossexuais ganha força na religião e destina a margem aos que fogem a esta 

norma.  Sendo assim, “confere-se inteligibilidade, importância e materialidade 

ao “sexo” biológico, tomando diferenças de gênero e subordinações 

culturalmente constituídas como se fossem “naturais”” (NATIVIDADE; 

OLIVEIRA, 2009, p. 125). 

Em contrapartida, a fala de um discente em meio à discussão sobre a 

vivência homossexual demonstrou um escape às ideias anteriormente 

sinalizadas pela maioria d@s discentes: 

“Quem tem o direito de nos julgar é Deus”. 

Esta fala demonstra uma ambiguidade, pois de um lado Deus é usado 

para reafirmar a norma e de outro é visto como o único que pode fazer 

julgamento, ou seja, nós não podemos julgar outras pessoas. Neste caso, embora 

não haja uma desconstrução da norma, também não há uma associação da 

homossexualidade como algo demoníaco, ideia presente em outros momentos. 

Diante desta fala, é interessante mencionar aqui como atualmente tem 

crescido no Brasil correntes religiosas evangélicas pentecostais que veem 

propondo a inclusão de pessoas homossexuais no meio religioso, o que 

contrasta às regulações cristãs. Possibilitando uma conciliação entre 

cristianismo e as formas de exercício da sexualidade, essas denominações 

acabam sendo dissonantes da norma heterossexual. Essas denominações 

religiosas propagam “o evangelho inclusivo” por meio da ideia de orientação 

sexual como bênção e da existência de uma base bíblica para a aceitação da 

homossexualidade pelo cristianismo (NATIVIDADE, 2010). 

Isso demonstra que apesar da ocorrência de discursos religiosos 

expressivos contra a homossexualidade, algumas igrejas têm contestado isso em 

meio a um momento de efervescência política dos movimentos LGBT em busca 

de reconhecimento das minorias sexuais. Entretanto, mesmo para essas 

iniciativas, há a implementação de “modelos” e normas a serem seguidas, 

sinalizando o cultivo de uma “homossexualidade santificada”, defendendo 

relacionamentos duradouros e respeitosos com repressão à “promiscuidade”: 
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É possível assim observar que mesmo a inclusão obedece a 

regras, do mesmo modo que todo processo social. "Incluir" ou 
"acolher" algo ou alguém é obrigatoriamente reforçar as fronteiras 
entre o dentro e o fora, entre quem são os sujeitos que estão 
habilitados a esse novo lugar e quais deverão ser resgatados, ou se 
transformar em objeto de regulação e rituais de agregação. O modelo 
de conduta idealizado contém os pressupostos da construção social da 
homossexualidade nesse contexto. O "gay cristão", ou o "homossexual 
inclusivo", é virtualmente definido em termos da responsabilidade, da 
consciência de cidadania, da discrição/contenção, da não 
"promiscuidade" e da busca pela santidade (NATIVIDADE, 2010, p. 
113-114). 

Assim, concluo este item sinalizando que o discurso religioso percorreu 

as discussões durante toda a intervenção como uma “ancoragem” muito segura 

para reafirmar processos normativos e normalizadores dos corpos, gêneros e 

sexualidades. Apesar de, na atualidade, haver novos discursos em torno da 

religião e da sexualidade, a heteronormatividade ainda é muito presente e o 

discurso religioso cristão se caracteriza, de fato, como um dispositivo de 

persuasão bastante intenso, inquestionável e (in)transponível. Termino, 

perguntando então: Será que Deus é homofóbico? 

 

4.6 - Percursos e instabilidades: provocações, conflitos, perturbações e 

prazeres do fazer-se professora-pesquisadora na EJA 

 

Nesta categoria trago à tona as provocações, os conflitos, as perturbações 

e os prazeres do meu fazer docente durante a intervenção. Sinalizarei os 

questionamentos e as impressões deixadas pel@s discentes, bem como discutirei 

meus próprios posicionamentos perante a turma diante de diferentes questões 

surgidas no percurso. Para isso, utilizarei os dizeres d@s discentes registrados 

no diário de campo e algumas falas expressas na entrevista final em que 

solicitei d@s discentes uma análise de minha prática. 

Inicialmente, é preciso dizer que o fato de eu ser uma professora jovem e 

heterossexual e de se enquadrar nos padrões de beleza ressaltados pela 

sociedade favoreceu a aceitação e a abertura da turma para a discussão, 

especialmente para os homens. Entretanto, isso também gerou outros 

questionamentos, pois o trabalho numa perspectiva pós-estruturalista e 

problematizadora, colocando os sujeitos para lidar com os seus desejos, 
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despertou em alguns a ideia de “defesa” de sexualidades não hegemônicas e 

“questionamentos” da minha própria identidade de gênero, sexual e docente. 

 Os primeiros questionamentos sobre minha prática surgidos em classe 

aconteceram no momento da discussão sobre prazer anal no homem. Nessa 

aula, alguns/algumas discentes começaram a questionar minha própria 

sexualidade. Um aluno me perguntou se eu era lésbica porque estava falando 

tão abertamente sobre o assunto. O fato de ser uma professora foi também 

abordado pelos rapazes como motivo para participação nas minhas aulas. 

“Professora, a senhora gosta de homem ou de mulher?” (Fabrício). 
“Professora, a senhora é louca, né? Queria que fosse homem, aí eu 
queria ver se a senhora estava falando essas coisas” (Roberto). 
“Quieta com esse papo professora, esse negócio aí tá mal” (Carlos – 30 
anos). 

Percebi aí que eu estava questionando normas e também sendo 

questionada, influenciando e também sendo influenciada. Essa situação 

despertou em mim desestabilizações, pois acabei me surpreendendo com os 

próprios questionamentos d@s discentes. Respondi a pergunta afirmando que 

naquele momento me sentia atraída por homens, mas que isso poderia mudar, 

pois encarava a sexualidade como um processo fluido e passível de 

transformações. 

Em meio a isso, percebi que estava diante de “processos de vigilância”, 

pois minha própria identidade de gênero e sexualidade estava sendo 

questionada e vigiada por discutir questões da biologia dos corpos, por debater 

o prazer sem ter em mente padrões sociais e culturais de reforço da 

heterossexualidade, como comumente é feito por muit@s professor@s.  

O fato de ser uma professora heterossexual também pode ter 

possibilitado dúvidas n@s discentes, afinal, por que motivo uma professora 

heterossexual estaria discutindo sobre o prazer anal do homem e questionando 

masculinidades? Por que motivo uma professora que, teoricamente, condizia 

com a sua identidade de gênero e sexual estaria indo de encontro às 

normatizações? Não estaria ela em uma situação de conforto diante dos 

enquadramentos? Por que motivo estaria problematizando normatizações? 

Em meio à aula, precisava ressaltar, muitas vezes, que não estava 
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obrigando-@s a mudar seus desejos ou práticas sexuais, mas discutindo as 

múltiplas possibilidades dos corpos, dos gêneros e das sexualidades das 

pessoas e que todas, sem distinção, precisam ser reconhecidas nas suas 

singularidades, independente de nossa aceitação ou não. Isso foi gerando pouco 

a pouco mais reflexão e liberdade de expressão pel@s discentes. 

Com isso percebi que meu próprio fazer docente foi colocado em xeque, 

era como se o fato de ter uma “identidade sexual” ou outra, ou o de me 

enquadrar em um gênero ou outro me tornasse mais ou menos capaz de 

abordar essas questões; autorizasse-me ou não a falar sobre isso. Por isso fui 

chamada de louca pel@s estudantes por dialogar sobre os gêneros e as 

sexualidades não hegemônicas. 

 Talvez esses sejam alguns dos motivos pelos quais @s professor@s têm 

dificuldade em trabalhar a temática em sala de aula: lidar com sua própria 

sexualidade perante @s discentes. Isso nos leva a perceber que ao discutir a 

temática de maneira aberta em sala de aula, @s professor@s ficam submetidos a 

olhares de escrutínio e são avaliad@s em suas próprias individualidades e 

identidades. Este posicionamento da turma pode gerar receios ou dúvidas n@ 

professor@, dificultando com que ele ou ela trate destas questões.  

Questionar minha prática e solicitar que eu parasse de falar sobre essas 

questões apareceram em alguns momentos da intervenção. Entendo que essas 

discussões decorrem de uma história de controle em relação ao que se diz sobre 

sexualidade, sem contar que ainda são escassos os espaços formativos 

preocupados com essas discussões, tornando-as “bichos-de-sete-cabeças”. 

Dessa forma, essas conversas “perturbam, incomodam, importunam, causam 

preocupação, aborrecimentos, desgostos, irritação, exasperam a paz social, 

cultural e política” (FURLANI, 2007, p. 283). 

Sobre este aspecto, Hooks (2000) discute que no mundo público da 

aprendizagem institucional, o corpo tem de ser anulado e/ou passar 

despercebido. “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 

(Hooks, 2000, p. 113)”. Isso pode explicar porque a proposta gerou “suspeitas” 

por parte d@s discentes. 
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Outra situação interessante também cabe menção aqui. Em meio à 

discussão sobre homossexualidade e a vivência de gays/lésbicas, outra fala 

sobre minha prática docente foi mencionada durante a aula: 

 “Professora, se a senhora fosse homossexual eu não assistia suas 
aulas” (Fabrício – 25 anos). 

Diante dessa situação, posso apresentar os seguintes questionamentos: 

Por que meu desejo sexual é questionado? E se eu fosse lésbica ou bissexual 

será que a turma me rejeitaria e não aceitaria discutir? E se no caso fosse um 

professor gay ou professor/a trans? Diante disso, posso afirmar que nossa 

cultura normatiza e enquadra tudo o tempo todo, e se algo escapa, somos 

cobrados e questionados. Portanto, o fato de discutir a diversidade sexual sem 

“rédias” e enquadramentos levou o alunado a “vigiar” e “questionar” minha 

sexualidade, vinculando-a a minha atuação como docente. 

Para Foucault (1988, p. 116-117) o “dispositivo de sexualidade tem, como 

razão de ser, não o de reproduzir, mas proliferar, inovar, anexar, inventar, 

penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada”. Portanto, o próprio 

sexo revela a verdade dos corpos e os torna vulneráveis aos julgamentos, às 

punições e às normatizações. Logo, fui “vigiada” por estar nas normatizações e 

questioná-las. 

Na entrevista final quando questionei-@s sobre o que tinham achado 

mais interessante durante a intervenção, um discente se expressou assim: 

“Sinceramente? Eu achei interessante assim... O jeito da senhora tratar 

os gays... O jeito da senhora tratar, da senhora conversar... Da senhora 

se expressar... A senhora convenceu muita gente, não me convenceu, 

mas convenceu a metade da turma... E isso eu achei muito bacana... 

Acho que a senhora queria muito defender demais e acabou 

convencendo metade da turma e metade não...” (Ronaldo – 24 anos). 

A ideia de que eu “defendi” as sexualidades dissidentes foi muito 

presente entre os homens. Isso demonstra como essa discussão foi vista como 

inovadora e também fortemente reprimida. Essa ideia de “defesa” demonstra 

como as noções pós-estruturalistas problematizaram as vivências, 

desestabilizando as ideias d@s discentes e também minha própria prática 

docente. Portanto, o fato de trazer as vivências para a discussão em classe me 
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colocou em uma “posição de defesa” das identidades não hegemônicas. Mas, 

conforme Ronaldo nem todos foram “convencidos” e ele foi um desses. 

Essas ideias também estiveram presentes quando questionei um discente 

sobre o aprendizado de novidades durante a intervenção: 

“Eu nunca pensei que a professora ia defender tanto o homossexual... 
Eu achei que a senhora quis explicar para a gente que eles também são 
gente, né velho? Pode viver uma vida normal na sociedade sem ser 
discriminados, mas tipo... Pela minha livre vontade eu não ia aceitar... 
Só isso só... Foi interessante... Isso foi novo, sabe velho... Saber que 
muita gente na sociedade também tem um bom coração em defender 
os homossexual, os transexual e muitas outras pessoas, né?  Porque 
são mal vistos, né? Onde passam, uns chamam de gays, outros de 
viado... Ah viado... Ah não sei o quê... São mal vistos, mas tem muitas 
pessoas também que defendem, isso é bom, foi isso que eu aprendi...” 
(Fabrício – 25 anos).  

Esse discente questiona porque eu, sendo heterossexual, estaria 

“defendendo” gays e lésbicas? A justificativa encontrada pelo aluno acima foi o 

fato de eu ter “um bom coração”, pois essas pessoas também “são gente”. 

Portanto, se as normatizações enquadram a tudo e a todos, com minha prática 

docente não foi diferente, fui questionada e cerceada. Por outro lado, o 

estudante aceitou o convite em pensar sobre si e suas ideias e atitudes, pois ele 

relatou: “Pela minha livre vontade eu não ia aceitar”. 

Segundo Meyer e Soares (2004), espaços e processos pedagógicos estão 

atravessados por estratégias e mecanismos de vigilância, controle, correção e 

moldagem dos corpos dos indivíduos que constituem as instituições escolares. 

Logo, minha atuação escapou desse modelo, causou estranheza e impactou 

muit@s discentes, desestabilizando-@s. A fala do discente também coaduna 

com essa ideia quando o questionei sobre o que teria “incomodado” durante a 

intervenção: 

 “A senhora falando de gay direto... É gay pra lá, é gay pra cá e o 

homem não sei o que mais lá... Eu acho que aquilo incomoda a gente 

pelo fato da gente ser homem, sabe velho? E tá escutando isso direto... 

Que o homem pode sentir prazer lá atrás... Eu acho pela minha 

vontade que não... Que o homem não deveria fazer isso... Que o 

homem que é homem, ele... Além dele se respeitar por si próprio, ele 

já diz tudo, ele é homem... É tanto que você vê a nossa voz, sabe? 

Nosso jeito, nossa mão... O jeito da gente pegar... Nós somos grosso... 

Nós somos homens... Já diz tudo o homem... Então, o homem não 
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pode... Por mais que ele sabe que sente prazer lá atrás, ele não pode 

dar atrás... Por causa que é um vínculo entre nós... Nossa velho, já 

pensou? Chegar numa roda e comentar isso... (Fabrício – 25 anos). 

Aqui, fica evidenciada a desestabilização do discente e sua busca pela 

normatização perante as discussões. A masculinidade deste aluno foi tão 

perturbada pelas discussões que ele chega a mencionar que há um “vínculo” 

entre os homens e que o prazer anal no homem quebra esse vínculo, pois há 

uma regra implícita. Inclusive mesmo que ele saiba que o ânus é uma região 

erógena, ele não pode “dar a bunda”. Isso demonstra como é forte a atuação do 

“dispositivo da sexualidade”, exercendo uma rede de controle e manipulação 

sobre o prazer sexual, desvelando a verdade dos corpos e manipulando-os 

(FOUCAULT, 1979). 

Em contrapartida, muitos dizeres d@s discentes também demonstraram 

como a intervenção favoreceu reflexões, problematizou vivências e possibilitou 

a desestabilização de normatizações. Por exemplo, algumas situações 

interessantes foram mencionadas quando questionei-@s sobre o aprendizado de 

novidades durante a proposta e que interferiram em suas vidas: 

 “Eu aprendi que, tipo assim... Eu fiquei mais cauteloso, né? Sobre 
preconceito também, né? Que.. Tipo... Eu tenho um colega que tem 
uma filha que é lésbica, aí ele fica criticando lá no trabalho... Rapaz 
minha filha não sei o que... Aí hoje em dia eu converso com ele e falo 
rapaz... Não é assim não... Eu tomei umas aulas lá com a professora... 
Porque você não tomou, né?... Mas não... Que muitas vez é o jeito 
dela... Ela quer ser assim... Conversando com ele, né? Aí hoje em dia... 
Hoje mesmo eu conversei com ele... Aí, ele não, mas... Mas eu vou 
convencer ele... Que ele vai começar a entender a filha dele melhor, né 
não? É isso... Eu entendi, né?...Eu hoje em dia eu tenho uma filha, vai 
vir outra filha agora, né? E ninguém sabe o dia de amanhã... Ninguém 
sabe, né? Aí, fazer o quê, né? Tem que saber respeitar, né?” (Carlos – 
30 anos). 
“Achei interessante, né professora... Coisas novas, a gente aprendeu 
coisas novas... Coisas que a gente vai levar para o resto da vida... 
Que... Nunca tinha tomado aula assim... Sobre homossexual... Essas 
coisas assim que... Eu aprendi mais a respeitar... Assim... a lidar com 
isso... Foi bom...” (Roberto – 23 anos). 
“Acho que a questão de respeitar os homossexuais, professora... É... 
Eu já respeitava, só que eu aprendi a respeitar mais... E cada um tem 
sua escolha de vida, o que a pessoa quer... Eu acho que foi isso 
professora...” (Antônio – 19 anos). 
“O que eu vou levar para sempre é o preconceito, né? Não ser uma 
pessoa preconceituosa... Se não vai pesar muito...” (Guilherme – 21 
anos). 
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A primeira fala de Carlos acima é muito interessante, pois além de rever 

seus preconceitos, este discente conseguiu expandir suas reflexões, 

desdobrando ações em seu ambiente de trabalho e na família. Essa reflexão 

promovida pela intervenção é importante porque especialmente na família os 

casos de rejeição são muito intensos e, muitas vezes, acrescidos de violência e 

exclusão de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. 

De maneira geral, nestas falas @s discentes apontaram como marcante da 

proposta reflexões sobre os próprios preconceitos, enfatizando a contribuição 

no sentido de ter mais respeito às pessoas em suas variadas identificações. 

Quando um discente afirma que “nunca tinha tomado aula assim”, isso pode 

estar vinculado ao possível silenciamento da escola frente ao tratamento das 

sexualidades e das situações problemáticas e discriminatórias. Ressalta-se que 

muitos rapazes da turma também se modificaram, embora outros ainda tenham 

uma visão normativa e normalizadora. Outra coisa importante foi o pensar 

sobre si, sair de si para voltar de outra forma. Na fala do Guilherme isso se 

expressa, pois ele diz a importância de desconstruir esses olhares porque, “... 

senão vai pesar muito”. 

Parto agora para os dizeres d@s discentes em relação à minha prática. 

Quando solicitei, durante a entrevista, que @s discentes fizessem uma avaliação 

minha como docente, três diferentes questões foram mencionadas: a forma de 

ensinar e a abertura para discutir a temática; a beleza; e questionamento da 

prática de outr@s professor@s. Quanto à forma de ensinar alguns/algumas 

discentes se expressaram assim:  

 “Achei perfeito professora... O jeito de lidar com a gente que nem 
todas professoras tinha de lidar com a gente igual a senhora lidou 
com a gente... Então, eu acho que o jeito da senhora ensinar a gente 
que foi o diferente de tudo... Parecia que... Tinha hora que parecia que 
a professora não era nossa professora, parecia que a professora era 
mais de que uma professora para gente, sabe? Assim, tipo como se 
fosse uma aluna, ali que a gente já conhecia há um bom tempo quem 
foi a senhora... Gente da gente... Eu gostei demais das suas aulas... Foi 
interessante...” (Antônio – 19 anos). 
 “Não tinha mal dia pra senhora... Era sempre bom dia pra senhora... 
Sempre... Na boa... Se todas professoras fossem assim... (Guilherme – 
21 anos). 
“Aulas divertidas... É... A senhora... Ao mesmo tempo que a senhora 
tava falando sério, tava ensinando, tava brincando, tava divertindo a 
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gente, descontraindo, né? Tinha gente que não gostava de vir para o 
colégio, mas vinha para dar risada, brincar com todo mundo...” 
(Karina – 18 anos). 
“Eu acho mais assim a senhora mais segura pra falar do que os outros 
professores, mais séria, mais segura, sabe falar na hora certa... Sabe 
falar alto na hora certa... Falar baixo na hora certa... A senhora é 10! Eu 
acho que quando a pessoa nasce, Deus dá um dom, e Deus lhe deu 
esse dom de ser professora... De saber ensinar, de saber conversar, de 
saber se expressar...” (Ronaldo – 24 anos). 
“Tipo assim... Eu gostei muito... A senhora tem muito potencial... 
Ensinou muito bem a gente... Foi muito bom as aulas... Extrovertida... 
Que pena que acabou, né?” (Carlos – 30 anos). 

 

Analisando os depoimentos vi que a minha forma de falar e de 

conversar, a presença de posicionamentos e diálogo aberto, a atenção dada aos 

questionamentos foram fatores relevantes para uma avaliação positiva da 

minha prática pel@s discentes. Nesta fala “não tinha mal dia pra senhora... Era 

sempre bom dia pra senhora...”, o discente demonstra que minha prática 

evidenciou receptividade com a turma, alegria, sem receio ou rejeição. A ideia 

de ter segurança para falar das questões de corpo, gênero e sexualidade 

também foi enfatizada. Isso destacou outra questão importante: Será que existe 

um perfil de professor (a) que consegue discutir com maior ou menor 

intensidade a temática? Ou será que existe uma perspectiva teórica e 

metodológica que permita maior ou menor expressão de vivências pelos 

alun@s, principalmente, quando se trata das discussões sobre sexualidade? 

Nesse sentido é relevante destacar a importância do processo dialógico 

embasado em Paulo Freire, que norteou a forma de “lidar” com os discentes 

durante a intervenção. Levar em consideração os questionamentos dos mesmos, 

dar “espaço” para o surgimento das dúvidas e problematizá-las sem esquivas, 

talvez tenha contribuído para que a proposta fosse avaliada como “diferente”.  

Por exemplo, nessa fala: “professora parecia uma aluna, gente da gente”, 

isso revela que a proposta pedagógica utilizada pode ter favorecido uma 

aproximação às experiências diárias, uma aproximação às construções 

cotidianas dos sujeitos. É o que Freire (1982) discute quando diz que uma 

prática pedagógica precisa estar vinculada a realidade dos educandos, 

promovendo uma visão questionadora de sua realidade, ressignificando 

experiências e desvendando redes de poderes, saberes e fazeres das quais 
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participam. 

A perspectiva pós-estruturalista também pode ser citada, pois a não 

imposição de ideias e o questionamento dos olhares pré-estabelecidos em meio 

aos debates sobre o caráter histórico/político/social/cultural que envolve a 

temática também possibilitou que @s discentes refletissem sobre suas próprias 

situações cotidianas, tendo a sensação de que a professora esteve “mais 

próxima de suas vivências”. Afinal, o objetivo da proposta não foi o de fazer 

com que @s discentes fossem adestrad@s ou buscassem “a resposta ou atitude 

certa”, mas trazê-l@s para a discussão. 

Portanto, uma proposta dialógica e pós-estruturalista pode favorecer as 

discussões sobre corpo, gênero e sexualidade nas aulas de Ciências, entretanto, 

professores e professoras precisam de mais espaços formativos que possibilitem 

a problematização de práticas normativas, essencialistas e hierárquicas. Isso 

pode contribuir para que docentes também saibam “lidar” com 

enquadramentos que podem partir d@s própri@s alun@s. 

No que diz respeito às comparações da minha prática com a de 

outros/as professores/as, é interessante perceber como @s discentes 

apresentam a falta de um trabalho mais eficiente sobre a temática em meio à 

recusa e ao silenciamento de professor@s perante as questões de sexualidade: 

 “A senhora é atenciosa... Sabe explicar... A senhora não tem 

ignorância, né? Se não souber ali e lhe pedir pra explicar de novo a 

senhora explica... Conversava, interagia assim, né? Brincava mais com 

os alunos... Que os outros professores é muito fechado... Tem uns lá 

que fala... Que só é abre o livro aí... Ah faz a atividade aí e acabou... 

Nem na sala fica, viu? Vou nem falar o nome...” (Evandro – 21 anos). 

“Os outros professores, professora... Tipo não tem aquela paciência de 

explicar... Só é botou um dever ali... Falou um pouquinho e sentou... E 

a senhora não... Além de explicar, a senhora reexplica... Além de 

explicar, o que nós falava a senhora ía lá no quadro e colocava... E 

depois vinha com os papelzinho... Ah eu quero que vocês faz isso... E 

tipo, com os outros professores... A maioria dos meninos sai... E com a 

senhora não... Os meninos tudo ficava... Porque a senhora sabe... É 

carinhosa...” (sic - Amanda – 18 anos). 

“Foi bom professora... A senhora explicou tudo direitinho... Não ficou 

com vergonha, né? De querer explicar... Explicou tudo o que a gente 

pediu... Eu gostei muito... Foi bom professora, o que a gente pedia a 

senhora trazia para mostrar... Para explicar... Tem muitos professores 

que não gostam de explicar, nem de falar porque... Ah se for falar...” 
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(Andreia – 17 anos). 

 

O fato de “ter paciência para explicar”, dar atenção aos discentes, tratá-

los com respeito, “prender a atenção da turma” e explicar tudo o que era 

solicitado foram fatores bastante ressaltados pel@s discentes em meio à 

comparação com outros/as professores/as. Foi cogitada também a ideia de que 

eu não fiquei com “vergonha” para discutir as temáticas. Essas respostas d@s 

discentes podem estar vinculadas ao fato de não ocorrer um trabalho efetivo 

das questões de corpo, gênero e sexualidades na escola e nas aulas de Ciências, 

onde @s discentes não têm tido espaço para tirar suas dúvidas e 

questionamentos. As falas “explicou tudo o que a gente pediu” ou “tem 

professor aí que se esconde” revelam que existem normas de conduta e atitudes 

relacionadas aos saberes sobre sexualidade.  

Essas falas acima acabam pondo em xeque o trabalho de professores e 

professoras, destacando a necessidade de reflexão sobre a formação familiar, 

religiosa, educacional e acadêmica anti-sexual que esses/essas educadores/as 

tiveram (SILVA; CARVALHO, 2005). É nesse sentido que Foucault (1988) 

enfoca que a sexualidade é saturada de poder, onde o sexo é literalmente 

produzido por meio da regulação e do controle social que oculta e unifica uma 

série de funções sexuais diferentes e não relacionadas. Então, assim como a 

formação de profissionais perpassa por poderes repressivos, a formação do 

alunado também vem sendo construída por esses mecanismos. 

Outro fator interessante destacado por um aluno foi a beleza da 

professora. Durante a entrevista, este disse assim: 

A beleza... A senhora é muito linda pró... Achei a senhora linda, 

maravilhosa... Que a senhora continue sendo essa pessoa que a 

senhora é... Poxa... Eu acho que... Não posso descrever... Se eu pegar 

um caderno eu não posso escrever tudo o que a senhora fez, né? Pró, 

para dizer a verdade... Foi massa professora! Tá ligado? Estudar com a 

senhora, lhe conhecer... Sabe? Ainda mais que mandaram uma 

professora bonita, para falar sobre sexo... Melhor ainda com a gente, 

né? E eu aprendi muita coisa... A respeitar o ser humano como ele é, 

sabe? Independendo da situação que ele vai nascer, ou que ele deixe 

de ser lá na frente... A sua postura foi demais... Nossa! Trouxe doce 

para a gente, coisa que nenhuma outra professora fez... Isso a gente 

não pode, sabe velho? Nunca esquecer... Então, foi demais velho... A 

senhora foi dez, dez não, foi mil... Na atuação... Eu acho o jeito, sabe? 
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Da senhora conversar com a gente, sabe? De se interagir... Tipo que 

nem uma amiga... Não só que nem uma professora, mas que nem uma 

amiga, sabe? E sempre mantendo aquele respeito que a senhora 

sempre teve pela gente, então foi ótimo! Mais o quê meu anjo a 

senhora quer que eu fale? A senhora quer que eu escreva nas estrelas? 

(risos) (sic - Fabrício – 25 anos). 

Esta fala sinaliza que a “beleza” e o meu perfil pode ter despertado 

“desejo” e “atração sexual” em alguns rapazes e isso também pode ter 

influenciado e interferido na aceitação da proposta. Como o próprio aluno diz 

“... mandaram uma professora bonita, para falar de sexo...”. Isso demonstra que 

o “eros” está bem presente na sala de aula e que isso muitas vezes é 

desconsiderado e silenciado no contexto da escola. Como sabemos 

historicamente a escola foi pensada para conter nossos desejos, para negar o 

corpo, para silenciar possíveis atrações, principalmente por parte dos/as 

professores/as que se veem na obrigação de apenas estar na sala de aula para 

“ensinar conteúdos”.  

Em meio às insinuações de atração e desejo por parte de alguns 

discentes, me sentia meio “desconcertada” e procurava mostrar para eles que 

estava ali para realizar as discussões, para aprendermos um pouco mais sobre 

as questões de corpo, gênero e sexualidade. Sobre esse “desconforto”, Hooks 

(2000) discute que o espaço da sala de aula é, de fato, um espaço onde somente 

a mente precisa estar presente, onde os desejos e o sentir do próprio corpo 

precisam ser desconsiderados.  

Lidar com o desejo dos discentes foi para mim um dos desafios 

enfrentados durante a proposta, o que demonstra como essa questão deve ser 

reconhecida pel@s docentes, a fim de que seja discutida e problematizada 

durante a formação docente e no contexto das aulas com @s própri@s discentes. 

Entretanto, não há como negar que esse fator foi um aspecto que “motivou” 

alguns dos discentes a uma maior abertura às discussões.  

Portanto, apesar de em alguns momentos me sentir como se estivesse sob 

um “fio de malabarismo” em sala de aula por ter a minha própria sexualidade 

questionada em meio à discussão, tendo também que lidar com os “desejos” de 

alguns discentes, percebi o quanto a perspectiva desestabilizadora e não 

normativa foi importante nessa trajetória. Com a liberdade de expressão dada 
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aos (às) discentes por meio dessa perspectiva teórico-metodológica discuti 

ideias evitando a imposição de mais modelos, normas e enquadramentos. 

Enquanto professora e pesquisadora, também me coloquei diante de 

meus próprios conceitos perante @s discentes, pois em todos os momentos eram 

abertos processos dialógicos em que nos colocávamos diante das situações para 

discutir e problematizar as temáticas trabalhadas. Talvez tenha sido por este 

motivo que alguns/algumas discentes me situaram como “gente da gente”. 

Logo, a pesquisa de intervenção se revelou uma “via de mão dupla”, onde 

influenciei e fui influenciada, questionei e fui questionada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A abordagem das questões de corpo, gênero e sexualidade em uma 

turma de Educação de Jovens e Adultos permitiu identificar avanços e 

empecilhos, limites e possibilidades em relação a essas discussões. Avanços no 

sentido de que a proposta permitiu ampliar a aprendizagem e a discussão da 

temática em sala de aula de Ciências, questionando normas e padrões e 

colocando discentes diante de situações problemáticas vivenciadas no 

cotidiano. 

Assim, posso citar o trabalho com a intersexualidade, por exemplo, que 

provocou a maioria d@s discentes e perturbou os binarismos do 

sexo/gênero/sexualidade embora de início a turma a entendesse como 

maldição e deficiência. As discussões sobre transgeneridade também geraram 

diferentes posicionamentos e reflexões. Apesar de alguns/algumas a 

perceberem como “descaração” ou vulgaridade, outr@s a reconheceram como 

expressão dos desejos singulares de cada pessoa.  

O tratamento da diversidade sexual foi algo desafiador tendo em vista 

que a heterossexualidade ainda é vista como norma e tendência natural da 

vivência da sexualidade. Apesar disso, novos olhares sobre a homossexualidade 

e bissexualidade foram produzidos a partir das ações, além do que muito 

incômodo foi gerado na turma apontando o quanto a proposta desestabilizou 

@s discentes.  

O fato de trazer a possibilidade do ânus como região erógena para os 

homens foi uma ideia tida como inconcebível para muitos deles, o que 

propiciou intensas discussões sobre masculinidades e feminilidades. Nas 

discussões sobre as mulheres e o prazer sexual, a turma apresentou discursos 

ambíguos e contraditórios, pois de um lado reiterava que as mulheres tinham 

retração sexual e de outro que seduziam os homens. 

Logo, os obstáculos percebidos se expressaram pelo fato de perceber um 

ensino de Ciências ainda “preso” a convenções e enquadramentos. Mesmo 

diante de maior abertura para discutir corpo, gênero e sexualidade nos dias 

atuais, a disciplina de Ciências ainda continua “estacionada”, não 
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possibilitando desestabilizações ao alunado e distanciando-se de um “ensino 

das vidas”. Isso evidencia que a sexualidade é uma dimensão da vivência 

humana ainda resguardada ao sigilo, uma área quase intocada. A 

heteronormatividade, portanto, ainda é um paradigma. 

O discurso da biologia sobre o corpo e sobre as questões de gênero e 

sexualidade acaba veiculando marcas, compreensões e valores que produzem e 

reiteram conhecimentos e discursos. Para Santos (2004, p. 254), “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”. 

É nesse sentido que o discurso da biologia acaba homogeneizando 

conhecimentos sob um status universal de Ciência como verdade. Ao fazer isso, 

as múltiplas expressões culturais, sexuais, étnico-raciais, de gênero e de credo 

são silenciadas, o que torna essas discussões pontos de resistência da cultura 

legitimada. Com isso, o tratamento da diversidade de gênero e sexual na escola, 

quando acontece, se limita a estereótipos e vinculações de indivíduos gays ou 

lésbicas ao problema da homofobia, sem a busca de superações questionando, 

por exemplo, a heterossexualidade como norma. 

Sobre essas questões, Santos (1997) enfatiza que o discurso da biologia 

perpassa um campo de lutas e de legitimações fundada na crença de Ciência 

como verdade. Isso fica claramente demonstrada em uma citação deste autor: 

 
No espaço de sala de aula, os materiais didáticos usualmente 
utilizados (livros, atlas do corpo humano etc.) exibem, quase sempre, 
a mesma representação: um corpo fatiado com as vísceras à mostra; 
incompleto (multilado); sem rosto; sem mãos e pés. Enfim, um corpo 
que não é igual ao de ninguém, não sendo possível saber, na maioria 
das vezes, se é macho ou fêmea. Este corpo quase nunca é trabalhado 
como um sistema, mas nos moldes cartesianos: seccionado para que 
através do estudo das partes os/as alunos/as possam construir o 
todo. Aliás, um pretenso corpo que nunca é retomado na escola 
(SANTOS, 1997, p. 102). 

 

Portanto, é preciso admitir que a escola além de difundir conhecimentos, 

também fabrica sujeitos por meio das relações de desigualdade que constituem 

a sociedade cotidianamente com nossa participação ou omissão. Sendo a prática 

escolar histórica e política, podemos transformá-la e subvertê-la interferindo na 
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continuidade das desigualdades a partir do reconhecimento das suas formas de 

instituição.  

Diante dessa constatação, é preciso que o ensino de Ciências e Biologia 

ouse ir mais além, “desapegando” das amarras de um corpo pré-definido e 

desvinculado da vida e levar em consideração as inúmeras possibilidades. Se a 

própria biologia encara “alterações” ou “mutações gênicas” como motivação 

para a variabilidade da vida e das espécies, por que ainda insistimos em um 

ensino que corrige, tentando normalizar e enquadrar tudo e todos? 

 O discurso religioso também esteve presente e percorreu todas as 

temáticas trabalhadas com o propósito de reiterar processos normativos e 

normalizadores dos corpos, gêneros e sexualidade. Entendo que o discurso 

religioso cristão em consonância com o discurso biológico padronizado tem 

contribuído para fortalecer a heteronormatividade e produção das abjeções e, 

de outro lado, dificultado o questionamento dos processos discriminatórios e 

excludentes. 

Outro aspecto que interferiu na abordagem da temática, a proposta 

permitiu a identificação de “questionamentos” e de “processos de vigilância” 

quanto ao gênero e as sexualidades do/a docente que se “arrisca” a discutir a 

temática, sendo colocados em um patamar “duvidoso” pelos/as próprios/as 

discentes. Neste sentido, maior investimento e atenção devem ser dados à 

formação inicial e continuada de docentes de Ciências a fim de romper com 

práticas sutis que ainda evidenciam a violência, o desrespeito e a discriminação 

dos indivíduos em suas singularidades. 

Mesmo que a formação de professores não tenha sido tema central nesta 

pesquisa, é relevante sinalizar a importância de professores/as de Ciências 

tenham leituras e reflexões sobre as categorias de corpo, gênero e diversidade 

sexual na formação inicial e continuada e, dessa forma, propiciem reflexões @s 

discentes e também adquiram maior “segurança” quanto aos questionamentos 

que aconteçam em meio ao tratamento da temática.  

O fato de eu ser uma professora e não um professor também foi 

evidenciado por alguns discentes homens como uma situação “favorável” para 

possibilitar maior abertura a discussão. Segundo depoimentos feitos “pelos 
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corredores”, discutir sexualidade com uma professora é melhor que falar sobre 

isso com professores, destacando vergonha e acanhamento. Portanto, a 

possibilidade de abertura ou não à discussão também se revelou como uma 

questão de gênero. 

A possibilidade de alguns discentes terem me achado uma professora 

“bonita” despertou desejo em muitos deles que revelaram ser este um dos 

motivos para a participação nas aulas. Este fato sinaliza que o “Eros” está bem 

presente na sala de aula e que nós professoras/es precisamos “lidar” com esta 

questão no contexto da escola. Minha identificação heterossexual também gerou 

“questionamentos” n@s discentes, afinal porque motivo uma professora que 

estaria nas normas questionaria as normatizações e discutiria identidades não 

hegemônicas? 

As dúvidas e os questionamentos d@s discentes demonstraram como a 

discussão da temática carece de perspectivas desafiadoras e problematizadoras. 

Não que tenhamos de prescrever as práticas pedagógicas, criando outras 

normas, mas pensar no espaço educativo como um lugar plural, de 

possibilidades e incertezas e não de respostas definitivas. 

Sobre o desenvolvimento da proposta e o desenrolar das aulas na escola, 

tive dificuldades em cumprir o cronograma da intervenção, cujas datas das 

aulas foram previamente organizadas com a professora regente e com 

coordenação da escola. Devido a muitas paralisações, morte de aluno e pontos 

facultativos motivados por feriados e outros projetos da escola, precisei repor 

aulas para cumprir o cronograma previsto no projeto. 

 Essa reposição de aulas só foi possível pelo fato de utilizar aulas de 

outros/as professores/as que por motivos variados, não compareciam a escola 

em dias eventuais. A direção da escola contribuiu muito nesse processo no 

sentido de me avisar em tempo hábil sobre as eventuais ausências para que eu 

me deslocasse para a escola para “aproveitar” os horários vagos. Mesmo assim, 

houve dias em que não consegui repor as aulas porque muitos/as alunos/as já 

tinham ido embora antes de eu chegar, isso aconteceu, em especial, em aulas da 

sexta-feira, cuja frequência da turma já era muito baixa. 

 Associado a isso, alguns/algumas professores/as também 
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disponibilizaram eventualmente alguns horários para que eu pudesse concluir 

a proposta. Também não posso deixar de ressaltar o envolvimento da maioria 

d@s discentes com a proposta, alguns/algumas chegavam a me ligar para que 

eu fosse à escola dar aula, outros/as eu encontrava na porta da escola indo 

embora, mas atendiam meu chamado para retornar à sala de aula. 

Apesar de encontrar um público da EJA pouco estimulado, posso 

destacar a contribuição de um trabalho dialógico para o desenvolvimento da 

proposta. Como destaquei no segundo capítulo, embasada em autores como 

Arroyo (2007), Carrano (2007), Di Pierro (2001) e Oliveira (2007), problemas 

como a evasão, a pouca escolarização e um currículo prescritivo persistem no 

contexto escolar da EJA. Entretanto, um trabalho fundamentado nas 

multiplicidades e nas possibilidades foi favorável para o desenvolvimento da 

proposta. 

O grupo avaliou como extremamente positivo a abertura ao diálogo em 

classe, as discussões das vivências, o debate de ideias e o fato de me colocar 

diante d@s discentes como uma professora “aprendiz”, como alguém que 

esteve ali para problematizar e discutir as temáticas. Essa atitude foi vista como 

inovadora e apresentada pel@s discentes como um fator que @s “motivou” a 

participar mais das aulas e discutir a temática. 

Portanto, a EJA como modalidade de ensino com especificidades é, de 

fato, um ambiente ímpar para o desenvolvimento de pesquisas e inovações 

metodológicas que venham contribuir com o reconhecimento das diferenças. 

Nesse sentido, sendo a sexualidade um tema por si só provocativo, a proposta 

se inseriu no contexto da EJA para desestabilizar ideias e problematizar ações e 

discursos. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 

Prezado(a), 

Gostaria de lhe convidar para participar de uma pesquisa que se chama 

“REVISITANDO AS ABORDAGENS SOBRE CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS”. Participando da pesquisa, você poderá conversar e 

refletir um pouco mais sobre as questões relacionadas ao corpo, as caracterizações de gênero e 

aspectos da sexualidade. As aulas de ciências dessa unidade serão reservadas para que 

possamos nos dedicar um pouco mais a essas questões.  

Antes, é necessário esclarecer que este é um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido que tem a preocupação de tirar todas as dúvidas em relação a essa pesquisa, que é 

de responsabilidade da professora Fernanda Figueredo dos Santos e do professor Dr. Marcos 

Lopes de Souza, sendo os dois pesquisadores do programa de Mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores do Departamento de Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de Jequié-BA. 

Essa pesquisa tem a finalidade de analisar as dificuldades e as contribuições do trabalho 

com as questões de Corpo, Gênero e Sexualidade durante uma unidade letiva em um período 

de aproximadamente dois meses e meio. Durante esse período, as aulas de ciências serão 

realizadas através de discussões, diálogos, atividades, dinâmicas, oficinas e entrevistas voltadas 

para à temática corpo, gênero e sexualidade. 

Os professores envolvidos na pesquisa se comprometem em evitar qualquer tipo de 

desconforto que possa por ventura surgir em ocasião da entrevista ou de atividades do estudo, 

deixando bem claro que você poderá optar em participar ou não das etapas da pesquisa. Você 

pode se recusar a responder qualquer questionamento voltado para pesquisa, sem que isso gere 

qualquer tipo de desconforto ou constrangimento.  

No que diz respeito aos riscos, apesar de toda pesquisa conferir certo grau de risco, 

assumimos a responsabilidade em minimizar ao máximo a ocorrência de riscos, que caso 

aconteçam, providências necessárias para a resolução serão tomadas. Nesse sentido, destaco 

que os resultados da pesquisa compensam os riscos que eventualmente possa acontecer. 

Para lhe garantir confidencialidade, todos os registros individuais serão identificados 

por códigos ou números, que impossibilitarão a revelação das identidades. Os registros feitos 

no trabalho citarão apenas o nome da instituição de ensino e a modalidade de Educação para 

Jovens e Adultos, sem, entretanto, descrever ou registrar os(as) alunos que participarão da 

pesquisa. Assim, todas as observações serão feitas pela própria professora, visando garantir o 

sigilo das informações prestadas. 

Como a participação na pesquisa será voluntária, você não receberá nenhuma 

gratificação financeira para se envolver com as propostas do trabalho. Entretanto, caso venha a 

ocorrer alguma despesa provocada pela pesquisa, você tem assegurado o direito a 

ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa. Você também poderá retirar seu consentimento em participar da pesquisa a qualquer 
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momento. 

Em qualquer etapa da pesquisa (antes, durante e depois), você poderá pedir 

esclarecimentos dos pesquisadores nos contatos que estão logo abaixo ou até entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB no endereço abaixo. O CEP é um órgão que 

avalia as pesquisas quanto aos cuidados dirigidos aos participantes para manter sua 

integridade e segurança.   

Se você desejar participar da pesquisa, por favor, assine junto comigo este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias. Uma via ficará com você e a outra ficará com 

os pesquisadores durante um período de cinco anos. 

 

Atenciosamente,  

 

Fernanda Figueredo dos Santos e Marcos Lopes de Souza 

 

Consentimento para participação 

Eu, ___________________________________________________, aceito espontaneamente o 

convite para participar da pesquisa intitulada “Revisitando as abordagens sobre corpo 

gênero e sexualidade na Educação de Jovens e Adultos em Jequié-BA”, sob a 

responsabilidade de Fernanda Figueredo dos Santos e sob a responsabilidade do Professor 

Marcos Lopes de Souza da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB – Campus de 

Jequié). Eu fui devidamente esclarecido quanto os objetivos da pesquisa, aos procedimentos 

aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos na minha participação. Os 

pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer esclarecimento adicional que eu venha 

solicitar durante a realização da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa ou à 

minha família, sendo garantido anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha 

identificação, bem como de que a minha participação neste estudo não me trará nenhum 

benefício ou prejuízo econômico. 

 

Assinatura da(o) Participante / impressão dactiloscópica: 

____________________________________________ 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É minha intenção 
que cada indivíduo entenda os desconfortos, benefícios e obrigações relacionadas a esta 
pesquisa. 

 

________________________________________  Jequié-BA Data: __/__/__ 

  Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

Im pr es s ã o  

d a c t i l o s c ó pi c a  
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Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

 

 

Fernanda Figueredo dos Santos. E-mail: figueredo.fernanda.santos@gmail.com Fone: (73) 

91142755 e (73) 88421404 

Marcos Lopes de Souza. E-mail: marcoslsouza@ig.com.br Fone: (73) 91 411558 e (73) 8827-8361 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 

CEP: 45.206-510  

Jequié – Bahia  

Telefones: (73) 3528-9727 / 9600  

Home page do CEP/UESB: www.uesb.br/cep 

Endereços eletrônicos: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:figueredo.fernanda.santos@gmail.com
mailto:marcoslsouza@ig.com.br
http://www.uesb.br/cep
mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDICE B 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 

Prezado(a) aluno(a), 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa que se chama 

“REVISITANDO AS ABORDAGENS SOBRE CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS”. Participando da pesquisa, você poderá conversar e 

refletir um pouco mais sobre as questões relacionadas ao corpo e as ideias sobre gênero e 

sexualidade. As aulas de ciências dessa unidade serão reservadas para falar um pouco mais 

sobre essas questões. Essas aulas serão realizadas em um intervalo de tempo de 

aproximadamente dois meses e meio durante as aulas de ciências. 

Esta pesquisa, que é de responsabilidade da professora Fernanda Figueredo dos Santos 

e do professor Dr. Marcos Lopes de Souza, sendo os dois pesquisadores do programa de 

Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores do Departamento de Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de Jequié-BA. A 

pesquisa tem a finalidade de observar as contribuições de atividades e conversas sobre corpo, 

gênero e sexualidade e verificar os fatores que influenciam no tratamento dessas questões. Para 

isso, realizaremos oficinas e dinâmicas com atividades escritas, ao final, faremos entrevistas em 

grupos.  

Nós, professores envolvidos na pesquisa, nos comprometemos em evitar qualquer tipo 

de desconforto que possam por ventura surgir em ocasião da entrevista ou de outras etapas e 

atividades do estudo, deixando bem claro que você e seu responsável poderão optar em 

participar ou não das etapas da pesquisa. Você pode se recusar a responder qualquer 

questionamento voltado para pesquisa, sem que isso traga qualquer tipo de desconforto ou 

constrangimento perante sua recusa.  

No que diz respeito aos riscos, apesar de toda pesquisa conferir certo grau de risco, nós 

professores envolvidos, assumimos a responsabilidade em minimizar ao máximo a ocorrência 

desses riscos, que se acontecerem, providências necessárias para a resolução serão tomadas. 

Nesse sentido, destacamos ainda que os resultados da pesquisa compensam os riscos que, 

eventualmente, possa acontecer. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento 

ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa.  

Para lhe garantir confidencialidade, todos os registros individuais serão identificados 

por códigos ou números, que impossibilitarão a revelação dos nomes. Os registros que serão 

feitos no trabalho citarão apenas o nome da escola, sem descrever ou identificar os(as) 

participantes da pesquisa. Assim, todas as análises das atividades desenvolvidas serão feitas 

pela própria professora, visando garantir o sigilo das informações prestadas. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e sua recusa em participar 

não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo 

professor que  irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo.  
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Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por 

você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com os professores 

responsáveis por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de 

assentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será dada a você. 

Em qualquer etapa da pesquisa (antes, durante e depois), você poderá pedir 

esclarecimentos dos professores nos contatos que estão logo abaixo ou até entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB no endereço abaixo. O CEP é um órgão que 

avalia as pesquisas quanto aos cuidados dirigidos aos participantes para manter sua 

integridade e segurança.   

 

Atenciosamente,  

 

Fernanda Figueredo dos Santos e Marcos Lopes de Souza 

 

Consentimento para participação 

Eu, ___________________________________________________, aceito espontaneamente o 

convite para participar da pesquisa intitulada “Revisitando as abordagens sobre corpo 

gênero e sexualidade na Educação de Jovens e Adultos em Jequié-BA”, sob a 

responsabilidade de Fernanda Figueredo dos Santos e sob a responsabilidade do Professor 

Marcos Lopes de Souza da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB – Campus de 

Jequié).  Estou ciente que o meu responsável poderá modificar a decisão da minha 

participação na pesquisa, se assim desejar. Tendo o consentimento do meu responsável, 

declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

______________, ____ de ______________ de 20____ . 

 

Assinatura do(a) menor ou impressão dactiloscópica. 

Assinatura: __________________________________________ 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

Eu conversei sobre as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É minha 
intenção que todos(as) entendam os desconfortos, benefícios e obrigações relacionadas a esta 
pesquisa. 

 

________________________________________  Jequié-BA Data: __/__/__ 

        Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

Im pr es s ã o  

d a c t i l o s c ó pi

c a  
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Para maiores informações, entrar em contato com:  

 

 

Fernanda Figueredo dos Santos. E-mail: figueredo.fernanda.santos@gmail.com Fone: (73) 

91142755 e (73) 88421404 

Marcos Lopes de Souza. E-mail: marcoslsouza@ig.com.br Fone: (73) 91411558 e (73) 8827-8361 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 

CEP: 45.206-510  

Jequié – Bahia  

Telefones: (73) 3528-9727 / 9600  

Home page do CEP/UESB: www.uesb.br/cep 

Endereços eletrônicos: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:figueredo.fernanda.santos@gmail.com
mailto:marcoslsouza@ig.com.br
http://www.uesb.br/cep
mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu ____________________________, CPF ____________, RG_______________, depois de 

conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou 

depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores (Fernanda Figueredo dos 

Santos e Marcos Lopes de Souza) do projeto de pesquisa intitulado “(REVISITANDO 

AS ABORDAGENS SOBRE  CORPO, GÊNERO  E SEXUALIDADE NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM JEQUIÉ-BA)” a realizar as fotos que se 

façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), 

em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está 

previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, 

Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado 

pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Jequié - BA, __ de ____________ de 2013 

 

 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

1) Quantos anos você tem? 

__________________________________________________________________ 

2) Você trabalha? Qual (is) atividade(s) desenvolve? 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) Você mora em que bairro? 

__________________________________________________________________ 

4) Por que você está estudando na EJA? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5) Você já estudou durante o dia? Se sim, até que série estudou durante o dia? 

_______________________________________________________________ 

6) Você interrompeu os estudos? Se sim, em qual série?  

__________________________________________________________________ 

7) Caso tenha interrompido os estudos, quanto tempo ficou sem estudar? 

__________________________________________________________________ 

8) Você teve alguma reprovação durante sua trajetória escolar?  

__________________________________________________________________ 

9) Se sim, em que série foi? Quantas vezes? 

__________________________________________________________________ 

10)  Em sua trajetória de estudos você enfrentou alguma dificuldade na escola? 

Qual(is)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

ATIVIDADE SOBRE OS RECORTES DE IMAGENS CORPORAIS 

 

RESPONDA O QUESTIONAMENTO ABAIXO: 

 

1) Escolha uma das imagens que você considera a que representa, na sua 

opinião, o corpo mais ideal e, em seguida, explique porque você acha 

que o corpo representado é o ideal. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

 

ATIVIDADE SOBRE AS IMAGENS EXPOSTAS NOS CARTAZES 

 

1) Ao observar as imagens expostas em multimídia, escreva qual a ideia que você 
tem sobre cada uma delas. 

a) Homem e mulher com pircing 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

b) Homem e mulher com tatuagens 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

c) Homem e mulher gordos na praia 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

d) Homem e mulher indígena 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

e) Dragqueen 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

f) Mulher masculinizada 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G 

 

REPORTAGEM 1 
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APÊNDICE H 

 

REPORTAGEM 2 
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APÊNDICE I 

 

 

ATIVIDADE SOBRE AS REPORTAGENS 

 

 

REPORTAGEM 1: 

 

1)  Na sua opinião, o que leva uma pessoa a fazer cirurgia para ter uma barriga 

do tipo “tanquinho”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) O que você pensa sobre isso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

REPORTAGEM 2: 

 

1) Na sua opinião, o que leva a pessoa a sofrer com a bulemia? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) O que você pensa sobre isso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE J 

 

QUESTÕES SOBRE O FILME XXY 

 

 

1) Como você define Alex? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Na sua opinião, por que o pai de Alex ficou tão angustiado ao Alex 

tendo relações sexuais com Álvaro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Na sua opinião, por que Alex foi vítima de violência por três garotos na 

praia?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) O que você aprendeu com o filme? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE L  

 

DESENHO DAS CARACTERÍSTICAS CORPORAIS 

 

 

Como você caracteriza? 

1) Desenhe nos modelos abaixo a forma como você imagina os corpos 
(estruturas, órgãos, características): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMEM 

 

MULHER 

 

HERMAFRODITA 

(INTERSEX) 
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APÊNDICE M  

 

ATIVIDADE SOBRE PONTOS ERÓGENOS DO CORPO 

 

 

 

1)  Posicione e escreva na escala abaixo, a(s) parte(s) do corpo ou regiões corporais 
que você considera mais erógena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área + erógena                                                                                                Área - erógena 
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APÊNDICE N  

 

 

REFLEXÕES SOBRE AS DEMARCAÇÕES DE GÊNERO 

 

 

1) Responda rapidamente as questões abaixo: 

a) Vou presentear minha filha com:  ____________________________________ 

b) Os meninos não podem vestir: ______________________________________ 

c) A melhor coisa de ser mulher é: _____________________________________ 

d) Os meninos devem brincar com: ____________________________________ 

e) Homem que é homem gosta de: ____________________________________ 

f) As meninas não podem brincar de: __________________________________ 

g) A mulher quando casa, deve: _______________________________________ 

h) Homem não pode trabalhar como: ___________________________________ 

i) As mulheres devem usar roupas: ____________________________________ 

j) Os homens devem aprender a: _____________________________________ 
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APÊNDICE O 

 

 

QUESTÕES SOBRE O FILME – MINHA VIDA DE JOÃO 

 

 

Cada grupo deverão responder as seguintes questões: 

 

Grupo 1: 

 Na sua opinião, o que representa o lápis e a borracha em nossa 

sociedade? 

 Na sua opinião, por que João teve vontade de se vestir de mulher 

quando criança? 

 Por que ele não continuou a vestir-se de mulher? 

 

Grupo 2: 

 O que você acha que João sentiu ao ser debruçar com um colega 

durante uma festinha de aniversário? 

 Ainda durante a festinha de aniversário, por que o lápis apagou a 

boneca da mão de João e colocou no lugar um revólver? 

 Em sua opinião, por que João foi motivado a atirar uma pedra no 

gatinho? Por que ele voltou depois e abrigou o gatinho? 

 

Grupo 3: 

 Ao ver um homem musculoso com um cachorro, por que João se 

imaginou nessa situação? 

 O que você achou da postura de João de não querer usar a camisinha? 

 Por que os amigos de João zombaram dele pelo fato de ele pensar em 

não trair sua namorada? 

 Por que João não soube lidar com a gravidez de sua namorada? 

 

 

 

 



190 

 

APÊNDICE P 

 

ATIVIDADE SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL 

 

1) Leia as situações expostas na tabela abaixo e, a seguir, marque um X em uma 

das opções: “DISCORDO”, “CONCORDO” ou “CONCORDO 

PARCIALMENTE”, justificando sua posição. 

 

 

 

 

Situação CONCORDO DISCORDO 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

Justificativa 

Um casal gay não tem condições 
psicológicas de adotar uma criança. 

 

   

 

Bissexual é aquela pessoa indecisa, 
pois quer ficar tanto com homem 
quanto com mulher. 

 

   

 

Não suporto ficar perto de um gay 
por causa daquelas viadagens.  

   

 

Crianças criadas por casais gays 
tem mais probabilidade de se 
tornarem homossexuais. 

 

   

 

Mulheres são lésbicas porque 
nunca experimentaram um homem 
de verdade. 

 

   

 

Gays e lésbicas tem direito ao 
casamento da mesma forma que os 
heterossexuais. 

 

   

 

Um casal heterossexual só se 
completa quando tem filhos.  
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APÊNDICE Q 

 

 

ATIVIDADE SOBRE O UNIVERSO “TRANS” 

 

 

1) O que você pensa sobre a transexualidade? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Na sua opinião, quais principais conflitos são vivenciados pela pessoa 

transexual exibida na entrevista? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Para você, por que há preconceitos contra as pessoas transexuais? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE R 

 

 

REFLEXÃO SOBRE SITUAÇÕES DE HOMOFOBIA 

 

 

Após assistir às reportagens, dê sua opinião a respeito dos fatos trazidos por 

eles. 

 

1. Irmãos agredidos 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Agressão na Avenida Paulista 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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APÊNDICE S 

 

SITUAÇÕES-PROBLEMA DA DINÂMICA SOBRE RELACIONAMENTOS 

 

 Sandra se casou com Márcio e após um ano de casados, Sandra descobre 

que Márcio engravidou sua ex-namorada. No lugar de Sandra o que você 

faria? 

 Carla ficou com 3 garotos em um show. Em outra festa, ela encontrou um 

dos rapazes, o Leonardo, e ela viu ele ficando com outras duas garotas. 

Quase no final da festa eles ficaram novamente e ele a pede em namoro. 

O que você faria? 

 Maísa e Artur vivem juntos há 5 anos. Os pais deles cobram o tempo 

todo para eles se casarem na igreja e no civil. Maísa e Artur não acham 

necessário. O que você faria no lugar deles? 

 Roberta é divorciada e tem três filhos. Recentemente se casou com 

novamente com Júlio que era solteiro e sem filhos. Os amigos dele ficam 

zombando dele dizendo que ele não deve ficar com mulher que já tem 

filhos de outro homem, pois é mulher rodada. No lugar de Júlio, o que 

você faria? 

 Milena foi para uma festa de camisa e lá conheceu um Carlos. Na festa os 

dois ficaram e acabaram tendo relações sexuais. Após um mês ela 

descobre que está grávida, mas não tem mais contato com Carlos. Na 

situação de Milena, o que você faria? 

 Fabrício ficou com Silvia numa festa de camisa. Depois dessa festa eles 

acabaram se encontrando novamente e ele estava gamado nela. Ao 

conversar com um amigo sobre Silvia, este amigo lhe falou que na 

verdade Silvia era uma transexual. O que você faria no lugar de Fabrício? 
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APÊNDICE T 

 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO ESCRITA 

 

1. Como você avalia o projeto de sexualidade na escola? Por quê? 

(    ) Muito bom (    ) Bom (    ) Regular    (    ) Ruim 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Como você avalia a atuação dos professores? Por quê? 

(    ) Muito bom (    ) Bom (    ) Regular    (    ) Ruim 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. O que você aprendeu durante o projeto que você não sabia 

anteriormente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Houve algum assunto que não foi trabalhado que você gostaria de ter 

debatido? Se sim, fale qual assunto. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE U 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA GRUPAL 

 

 

1. O que vocês acharam das discussões que tivemos durante essa unidade? 

2. O que você mais gostou/achou interessante durante o trabalho? Por quê? 

3. Vocês tiveram alguma dificuldade durante as aulas? Quais? 

4. O que você aprendeu durante as atividades? 

5. Em relação ao que você aprendeu, você utilizaria alguma coisa na sua 

vida ou no seu dia-a-dia? 

6. Houve algo que incomodou vocês nos trabalhos realizados? Por quê? 

7. O que ainda gostariam de discutir, mas que não foi discutido durante as 

ações educativas? 

8. Qual a avaliação que vocês fazem da minha atuação como professora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


