


1 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO – SUED 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS – DPPE 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
CADERNO TEMÁTICO: Sexualidade, Alteridade e Aprendizagem 

 

 

 

 

 

Rosane Lucia Meneghetti Kampmam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Miguel do Iguaçu 

Agosto de 2011 



2 
 

Rosane Lucia Meneghetti Kampmam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
CADERNO TEMÁTICO: Sexualidade, Alteridade e Aprendizagem 

 

 

 

 

Produção didático-pedagógica apresentada 
ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), sob orientação do 
Prof  Dr. Nilceu Jacob Deitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Miguel do Iguaçu 

Agosto de 2011 



3 
 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Kampmam, Rosane Lucia Meneghetti 
 
        Sexualidade, Aprendizagem e Alteridade / Rosane Lucia Meneghetti 
Kampmam. - - São Miguel do Iguaçu: Colégio Estadual Nestor Victor dos Santos / 
Unioeste, 2011. 
 
        Orientador: Nilceu Jacob Deitos 
 
        Produção Didático-Pedagógica – Secretaria do Estado da Educação, SEED, 
Projeto de Desenvolvimento Educacional, PDE, 2011. 
 

        1. Sexualidade, Aprendizagem e Alteridade. 2. Sociologia, História, 
Filosofia – Produção didático-pedagógica. I – Deitos, Nilceu Jacob. II. Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, Programa de Desenvolvimento Educacional. III 
- Título        

   



4 
 

Descrição da Produção Didático-Pedagógica 

Caderno Temático: Sexualidade, Alteridade e Aprendizagem 

 

 

 

Título Sexualidade, Aprendizagem e Alteridade 
Autor Rosane Lucia Meneghetti Kampmam 
Escola de Atuação Colégio Estadual "Nestor Victor dos Santos" 
Município da escola São Miguel do Iguaçu 
Núcleo Regional de Educação Foz do Iguaçu 
Orientador Nilceu Jacob Deitos 
Instituição de Ensino Superior Unioeste 
Disciplina/Área (entrada no PDE) Sociologia 
Produção Didático-pedagógica Caderno Temático 
Relação Interdisciplinar 01 – História 

02 – Filosofia 
Público Alvo Alunos – segundas séries Ensino Médio e seus pais – 

professores e equipe pedagógica 
Localização  Colégio Estadual "Nestor Victor dos Santos". Rua Castro 

Alves n° 123 
Apresentação e Objetivos Constatamos diariamente as contradições amorosas 

veiculadas em boa parte dos meios de comunicação, 
portanto, nós, educadores, somos impelidos a criar 
espaços de discussão no interior da escola que nos 
conduzam à abordagens mais elucidativas sobre 
Sexualidade e Alteridade, temas latentes de nosso 
cotidiano, mas que, por influência de vários discursos 
dominadores, negligenciamos.  Os principais objetivos 
propostos para a implementação da presente produção 
didático-pedagógica podem ser resumidos em dois:  
- compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais 
e culturais que constituem a identidade própria e a dos 
outros; 
- estabelecer contato com os familiares dos adolescentes 
para que esses familiares se sintam capacitados a 
participar e intervir no processo das transformações, não 
só do corpo, mas no comportamento social dos seus 
adolescentes, principalmente no que se refere à educação 
afetiva. 

Palavras-chave • Sexualidade 
• Alteridade 
• Subjetividade 
• Dominação  
• Identidade 

Metodologia adotada  • Explanação, discussão, projeção de filme 
• Reunião com mães e pais 
• Aplicação de dinâmicas 
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• Exposição dos resultados aos professores 
• Atividades dirigidas aos alunos. 

Procedimentos – Ações para a 
implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica 

• Apresentar o material didático aos professores, 
equipe pedagógica e diretiva da escola, bem como 
as atividades elaboradas, como ações de 
implementação da proposta – 40 min.  

• Apresentação do projeto aos alunos das séries 
contempladas, no caso, 2ªs séries do Ensino 
Médio. – 1 hora.  

• Início da implementação – debate e exposição dos 
temas a serem discutidos – 2 horas.  

• Análise de textos e artigos científicos – 
leitura/debate,( referenciados no item “estratégias 
de ação”) – 3 horas.  

• Projeção de filme – “A Invenção da Mentira” – 
análise do filme – 3 horas.  

• Aplicação de dinâmicas “Jogos Cooperativos” – 8 
horas.  

• Reunião com mães dos educandos – 1h.30min. 
• Apresentação aos professores  e Equipe 

Pedagógica dos resultados das discussões e 
debates realizados com os alunos – 02 horas.  

 
Conteúdos de Estudo  Alteridade- capacidade de colocar-se no lugar do outro/ 

Sexualidade e transgressão / Aprendizagem Escolar: 
espaço para discutir sexualidade e relações interpessoais/ 
Relações Humanas,Estado e Poder..  

Orientações/recomendações do 
uso da Proposta Didático-
Pedagógico aos professores. 

 Ao expor as reflexões através das dinâmicas, dos textos e 
do filme, é sempre importante destacar que a sexualidade 
é uma dimensão humana e que o conhecimento cada vez 
maior dessa dimensão nos permite compreender que a 
existência do “eu individual” só é possível a partir do 
contato com o outro e, nessa ótica, com o diferente de 
nós. Resulta então que a escola passa a ser o grande 
agente impulsionador para a vivência dessas relações. 
Vale destacar que haverá somente um encontro com as 
mães e os pais dos referidos educandos, com o objetivo 
de aprofundar e ampliar as discussões e que as mesmas 
possam romper com as fronteiras impostas pela  escola. 
Ação considerada como parte do processo avaliativo. 
Quanto à organização do Caderno Temático, o mesmo é 
composto por quatro tópicos, a saber: 

1) Alteridade – Capacidade de colocar-se no lugar 
do outro. 

2) Sexualidade e Transgressão. 
3) Aprendizagem escolar: Espaço para discutir 

sexualidade e relações interpessoais. 
4) Relações humanas, Estado e Poder. 

É pontual a observação das indicações de leitura de livros 



6 
 

que constam no item “Referências Bibliográficas”.   
Proposta de Avaliação Os resultados das falas dos alunos e de seus pais, bem 

como suas reações diante de um tema que causa ainda 
tanto estranhamento, serão discutidos e apresentados aos 
pares (professores) e à equipe pedagógica, para 
posteriormente traçarmos, coletivamente, algumas ações, 
tal como criar espaço no interior da escola para 
discutirmos o assunto “Sexualidade” de forma mais 
naturalizada e podendo essa discussão ser considerada 
como parte do processo avaliativo.   
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SEXUALIDADE, ALTERIDADE E APRENDIZAGEM 

 

 

 

1. JUSTIFICATIVA DO TEMA DO ESTUDO 

 

  Nós, mulheres e homens, seres sexuais, historicamente construídos, somos desafiados 

a romper velhos paradigmas e a construir novos, mais adequados às sociedades atuais. 

Herdamos uma diferença que ganhou conotações cada vez mais firmes e fortes ao longo da 

formação das sociedades e da implementação de todo tipo de normas culturais. Vivemos a 

corporeidade, mas não a citamos, não a referenciamos. Constatamos as contradições 

amorosas: A televisão e o cinema falam de amor romântico em filmes, retratam o amor 

efêmero nas novelas e nos programas sensacionalistas e os pais protagonizam o amor 

violento, caracterizando, dessa forma, toda sorte de contradições na sexualidade. Os 

sentimentos de prazer desencadeados na destruição do outro podem ser canalizados para 

outros meios, podendo encontrar, nesses vínculos, meios mais seguros de convivência e de 

compreensão. A sala de aula pode ser um fio condutor para as discussões e a compreensão 

desses aspectos. A força criativa vem da sexualidade. A vivência da corporeidade é pura 

energia posta à disposição para tornar-se emancipação.  

Negligenciar ou omitir o desejo e o prazer são aspectos doutrinários da prática de 

algumas religiões – a contrição sexual –. Ao traçar o fio condutor dos discursos dominadores, 

sejam de ordem religiosa, política ou ideológica, podemos perceber algumas tentativas de 

rupturas no interior de algumas instituições, principalmente na escola, mas que se 

movimentam ainda timidamente na perspectiva de um debate mais amplo e eficaz e que nos 

faz acreditar no diálogo com as várias temáticas conceituais nas quais referenciamos nossa 

prática de sala de aula. 

Com a convivência cotidiana com pré-adolescentes e adolescentes percebo que as 

questões que realmente interessam e ocupam boa parte de seus pensamentos são as relações 

que buscam uma afirmação de sua identidade sexual e como a mesma influencia e interfere na 

aprendizagem. Essas relações, esse convívio, esses rituais diários ocorrem de maneira 

explícita, mas nem sempre são percebidos ou considerados relevantes por muitos educadores, 

passando a fazer parte do que comumente chamamos de "currículo oculto". 

  Essas questões se dão num contexto mais amplo do debate meramente intelectual, mas 

que podem perfazer um caminho mais eficaz no sentido de construção de uma 
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individualidade. As informações construídas ao longo de nossa educação, seja ela formal ou 

não, não dão conta de explorar as várias possibilidades e experiências pessoais e afetivas. 

Pensamos, agimos e atribuímos valores e significados a partir de nossas representações e, 

nesse sentido, a sexualidade converge para experiência mais profunda de alteridade. O outro 

passaria a concretizar-se e a ganhar importância em mim a partir desse laço estabelecido 

através da sexualidade. É importante, nesse aspecto, pontuar que esse vínculo pode dar-se 

através de uma experiência feliz ou não, podendo desencadear, caso haja frustração nesse 

vínculo/relação o que chamamos de violência simbólica, caracterizando-se de forma velada. 

As experiências humanas são únicas nessa dimensão!  

 

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Meninos e meninas não são mais divididos em classes separadas; trabalhamos, 

estudamos, nos divertimos... Dividindo o mesmo espaço. Essa característica da nossa cultura 

ocidental propicia que muitos especialistas defendam a tese de que o adolescente de hoje 

esteja com overdose de sexo. Na verdade, precisamos de mais educação para o sexo. As aulas 

oferecidas em algumas escolas são artificiais. A TV mostra cenas de romance tórrido, mas 

raramente vemos mães, pais e professores falando de sexo como parte da natureza humana e 

cultural. Nesse sentido, o desafio que a pesquisa propõe elucidar é: Qual o espaço que a 

aprendizagem dos conteúdos estabelecidos ocupa no mundo adolescente, mundo esse pelo 

qual boa parte de seus pensamentos e atenções estão voltados para si e para o seu grupo? De 

que maneira a escola pode dialogar e discutir sobre sexualidade de forma abrangente sem 

resistências e sem coerção?  

Cabe, ainda, questionar: Está a instituição escolar, bem como seus educadores, 

preparada para o olhar abrangente das Ciências Sociais quanto ao assunto da sexualidade e da 

alteridade, bem como para compreender as implicâncias de negligenciar essas temáticas?  

O que vemos, apesar da exposição exagerada por parte das mídias e do 

conservadorismo de muitas religiões, é uma tremenda mostra de puritanismo e de quase 

nenhuma intervenção por nós educadores. Surge, portanto, a necessidade de desvelar certos 

conceitos e preconceitos estabelecidos. Já é tempo de voltarmos nossa atenção para as 

adversidades, para as relações veladas, para a conhecida violência simbólica que é 

representada através da espetacularização do bulliyng. 
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Os profissionais da educação (principalmente professores e equipe pedagógica), pelo 

menos boa parte deles, se sentem inseguros em relação ao assunto, fato que o torna objeto de 

estranheza e suscitando, por isso, questões que estimulam a busca pelas causas, possibilitando 

que o assunto possa ser discutido de forma abrangente, sem preconceito e que para ele se 

possa recorrer a um processo de reconstrução em linguagem acessível, ao nível de 

compreensão dos educandos e dos pais, sem, no entanto, banalizá-lo: “É um caminho 

importante e possível a ser assumido no cotidiano escolar de forma interdisciplinar e 

participativa, num convite ao profissional da escola para que se engaje como educador 

sexual” (LOURO, 2000, p. 17). 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Implementar uma proposta pedagógica incluindo os temas Sexualidade e Alteridade 

como parte do programa da disciplina de Sociologia no Ensino Médio. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar e comparar os comportamentos sexuais de diversas culturas. 

- Identificar as relações de poder presentes no contexto estrutural das instituições 

(familiar e escolar). 

- Garantir a compreensão do papel do homem e da mulher, sob a ótica de diferentes 

abordagens teóricas e concepções de mundo para daí possibilitar que se fundamentem os 

vínculos afetivos entre pais e filhos. 

- Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem a 

identidade própria e a dos outros. 

- Permitir a compreensão de que a vida coletiva possui suas próprias regras e leis e que 

o respeito às várias formas de vida é pressuposto básico para uma vida feliz. 

- Identificar que só é possível a compreensão da totalidade e da subjetividade do ser 

humano através da aceitação e do estudo das partes que a constituem. 

- Reconhecer, através do estudo dos conceitos de alteridade que a vida social é uma 

batalha diária de reconhecimento de si e do outro. 
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- Possibilitar a utilização do conhecimento formal como instrumento de aceitação e 

reconhecimento da sexualidade. 

- Estabelecer contato com as famílias dos adolescentes para que as mesmos sintam-se 

capacitados a participar e intervir, quando necessário, no processo das transformações, não só 

do corpo, mas no comportamento social dos mesmos, principalmente na educação afetiva.      

 

 

4. ESTRUTURAÇÃO DO CADERNO PEDAGÓGICO 
 

O Caderno Temático é composto por quatro tópicos, a saber: 

 

1 ) Alteridade - Capacidade de colocar-se no lugar do outro 

 

“Somos todos transbordantes de Eu”.(E. Levinás, 2005, .p.82) 

 

Humanizar-se, no seu sentido mais amplo, é adquirir a compreensão das relações. 

Dificilmente ficamos imunes ao outro e às sensações que seus comportamentos podem nos 

provocar, bem como não ficamos imunes às relações de poder que se estabelecem na 

construção da identidade do sujeito. Pensar sexualidade e toda a sua dimensão no processo da 

aprendizagem no espaço escolar suscita reconhecimento e novas configurações das regras do 

jogo das relações humanas. Vivemos uma sociedade na qual as pessoas criam cada vez mais 

obstáculos à demonstração de afetividade e, portanto, distanciamento uns dos outros. 

Distanciamento que gera incompreensão e intolerância. A relação do um com o outro dá-nos a 

capacidade não somente de pensar a alteridade, mas, principalmente, descobri-la e de vivê-la 

intensamente. Compreender a alteridade como capacidade de ser "o outro" de alguém, ou a 

"outridade" ,e vivê-la a partir das relações intersubjetivas,  é perceber que dependemos de 

outros indivíduos e essa relação adequada com a alteridade é o grande desafio da educação e 

dos sujeitos que se pretende educar. É necessário lembrar que alteridade é sinônimo de 

relações interpessoais e que o seu contrário é o preconceito. 

O corpo e a sexualidade são uma construção da cultura. A pulsão sexual é latente, está 

no sujeito, é inerente a ele. Todo o ser humano vive em função do prazer, do reconhecimento, 

do desejo do enquadramento. O corpo possui uma memória.  

Explorar essas possibilidades do ser e da sua totalidade é relacionar, concretizar e 

provocar nos educandos e em suas famílias uma possibilidade de extrapolar suas experiências 
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e identificar seus papéis no contexto de suas vivências. Problematizar, explicitar e ampliar a 

discussão sobre as relações interpessoais para além do senso comum é uma das questões 

norteadoras que nos desafiam a exercer a cidadania e a estabelecer uma relação pacífica e não 

autoritária com o outro, portanto, com o diferente, com o contrário: "O eu está em relação 

com uma totalidade humana" (LÉVINAS, 2005, p. 46). Pode-se dizer que essa constatação é 

lançada a partir dos conflitos sociais. Percorremos e testemunhamos uma saga existencial: 

sentimos uma insana necessidade de classificação, de separação e de segregação que, por 

vezes, nos colocam numa situação embaraçosa e nos desestabilizam, gerando não somente 

conflitos existenciais, mas também comportamentos inadequados que podem ser evidenciados 

nas relações cotidianas.  

Possibilitar a abertura de espaço no currículo escolar para as discussões de temas 

como os expostos é permitir o enfrentamento e possibilitar que a complexidade que os temas 

exigem possa ser ampliada para as várias esferas sociais. A escola e a sala de aula devem 

permitir que o espaço criado para discursos institucionalizados e normativos se transforme em 

possibilidade de ruptura do conceito de "sujeitos hegemônicos", permitindo atribuir um 

sentido novo às formas de compreensão de si e dos outros que os acompanham.  

A intenção das abordagens é provocar e mobilizar as consciências para além do eu, 

para as relações de interesse coletivo. É perceber o outro na sua diversidade, na sua 

integridade em sua identidade cultural e em sua magna dimensão humana. 

É neste contexto de hiperconectividade que a Sexualidade, bem como a Alteridade, 

passam a ser temas discutidos em esferas coletivas. Portanto, é relevante explicitar o 

significado do termo “queer”: 

 

é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da sexualidade 
desviante –  como homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É 
o excêntrico que não deseja ser “integrado” e muito menos “tolerado”. Queer 
é um jeito de pensar e de ser que não aspira a ser o centro nem o quer como 
referência; trata-se de um jeito de pensar e de ser que desafia as normas 
regulatórias da sociedade e que assume o desconforto da ambiguidade, do 
“entre lugares”, do indecidível. (LOURO, 2000, p.54)  

 

Durante muitos anos, décadas e séculos as diferenças entre homens e mulheres têm 

sido naturalizadas e sedimentadas pelo termo "sexo". Entretanto, as diferenças entre homens e 

mulheres são social e culturalmente construídas, ao passo que falar de sexo reflete uma 

condição biológica e, portanto, imutável e eterna. O mundo simbólico, construído pelos seres 

humanos, representa realidades concretas e que podemos chamar de cultura.  
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No espaço escolar testemunhamos a convivência humana no seu sentido mais 

profundo, mais latente. Estamos expostos e somos "convidados" a não só observar, mas a 

fazer enfrentamentos e a nos posicionar. Para fundamentar as discussões sobre nossa 

identidade e aprofundá-las, é importante lembrar o que nos diz Mello, 2008, p. 54): 

 

Há dois aspectos interessantes na identificação: uma afirmação e uma 
negação. Identificar-se é um jeito que a pessoa tem de afirmar o que é, mas é 
também um jeito de afirmar o que não é. Ao identificar-se a pessoa 
estabelece uma autenticação, mas também uma separação. Ao dizer “eu sou 
isso”, naturalmente estou dizendo também que” não sou aquilo,” que negaria 
o que sou. A identificação é também diferenciação, porque em toda 
afirmação há sempre uma infinidade de negações latentes. 

 

Fazemos uso de diferentes linguagens e expressões para comunicar nossos desejos. 

São justamente essas diferentes formas de expressão que são objeto de estudo para muitos 

pesquisadores e motivo para inúmeras discussões e desencontros no interior das escolas: O 

fantástico e misterioso mundo adolescente! E é nesse contexto da subjetividade humana como 

produto cultural, principalmente a partir das motivações dos adolescentes, que se intenciona a 

realizar a tentativa de inserção do projeto de pesquisa e interessa-me principalmente 

aprofundar e dialogar com o referido subjetivo representado, neste caso, pela sexualidade 

como expectativa compartilhada: "É necessário que haja a defesa da interioridade humana 

contra a tirania da autoridade social" (CARVALHO, 2008, p. 64). 

 

2  ) Sexualidade e Transgressão 

 

Foucault (1988) afirma que a sexualidade é um “dispositivo histórico”. Ela é uma 

invenção das sociedades humanas a partir de sua organização e de seus discursos 

institucionalizados da formação dos grupos e de suas tentativas de produzir identidades. 

Surgiram nestas tentativas necessidades e desejos de transgredir normas institucionalizadas 

pelo Estado e pelas religiões. Os discursos produzidos pela escola no contexto da formação 

dos grupos e, portanto, das identidades e do contexto atual, sugerem uma busca de uma 

linguagem didática universal, “politicamente correta” desviando-se dos conceitos que 

preconizamos e que Freud (vol.7.1997, p. 194) ao estudar sexualidade afirmou “As crianças 

são pequenos investigadores do sexo”. Então, somos impelidos a concluir que nascemos com 

muitos dispositivos e impulsos mapeados, chamados zonas erógenas, e que a cultura, os 
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modelos, os discursos, se encarregam de ocultar, de segregar e omitir transformando-os em 

instrumentos regulatórios, produzidos pela sociedade. 

Nós, ocidentais, pensamos o termo “sexo” somente a partir de nossos órgãos sexuais e 

não enquanto exploração de nossa subjetividade.  

 

Os gregos dispõem de uma série de palavras para designar diferentes gestos 
ou atos que nós chamamos sexuais. Eles dispõem de um vocabulário para 
designar práticas preciosas, possuem termos mais vagos que se referem, de 
forma geral, ao que chamamos "relações", "conjunção" ou "relações 
sexuais": Nas culturas cristãs e modernas essas mesmas questões da verdade, 
do amor e do prazer serão relacionadas muito mais facilmente com os 
elementos constitutivos da relação homem e mulher: os temas da virgindade, 
das bodas espirituais, da alma, da esposa, marcarão bem cedo o 
deslocamento efetuado de uma paisagem essencialmente masculina 
(Foucault, 2000 p. 302) 

 

Ao referir-se ao termo “formatos”, (MAFFESOLI, 1997, p. 95) esclarece que, 

constantemente estamos nos moldando às esferas sociais a que pertencemos, sofrendo as 

consequências da imposição da ritualização, sejam nas relações de trabalho, de estudo, de 

familiares, de amizade etc... Somos seres expostos a toda sorte de influência e assumindo, em 

cada espaço novas posturas, novos comportamentos e concepções. Estabelecemos redes de 

conexões entre pessoas e objetos e às vezes nossa existência passa a ser pautada na 

necessidade de observação e avaliação do outro.  

A referida rede de conexões de significados passa, no decorrer do tempo e das 

experiências, a ganhar cada vez mais importância e incorpora-se à cultura dos indivíduos e 

amplia-se. Nessa medida verificamos o que diz Lévinas (2005, p. 32) : "Antes de estar em 

relação com um ser é preciso que eu o tenha compreendido como ser". Ao fazer tentativas de 

compreensão interior, estabeleço simultaneamente diálogo com o próximo, o outro facilita a 

compreensão do eu. Lévinas conclui que o "homem é o único ser que não posso encontrar 

sem lhe exprimir este encontro mesmo". (2005, p. 32). 

O ser humano é um ser único, social e cultural, a caminho da realização. Em sua 

trajetória de vida, ele percebe a si mesmo e ao mundo, reconhece suas possibilidades e 

procura responder aos desafios que se apresentam. Nesse processo de contínua construção de 

si e do mundo, vai delineando sua identidade e direcionando suas ações. A educação é um 

processo que pretende contribuir para que esse movimento se dê no sentido da humanização 

plena, da dignidade da vida. A missão educadora que se quer compor consiste em encaminhar 

os adolescentes e jovens para o autoconhecimento, o pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades, a valorização e o respeito mútuo e a responsabilidade pessoal e social. 
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3  ) Aprendizagem Escolar: espaço para discutir sexualidade e relações interpessoais  

 

A escola, como instituição reconhecida em nossa cultura e em nossa sociedade, 

assume a função de educar nossas crianças e jovens, partindo do pressuposto e da necessidade 

de formar cidadãos comprometidos com a continuidade da vida e, portanto, capacitados para a 

produtividade. A escola é, por isso, o espaço no qual as novas gerações entram em contato 

com o conhecimento socialmente valorizado e necessário à sua inserção social. Nessa 

proposta, conhecer é entendido como um processo constante de transformação e de atribuição 

de significados e de relações entre os significados e estabelecimento de relações entre esses 

significados atribuídos e construídos.   

A escola, como lugar socialmente privilegiado do conhecimento, acredita que todos 

são capazes de aprender. Assim, toda a aprendizagem precisa ser significativa ao aluno, 

precisa envolvê-lo como um todo, abrangendo não apenas suas ideias, mas também seus 

sentimentos, sua constituição física, seus valores, sua religiosidade, suas posturas éticas. A 

instituição escolar passa, portanto, a ser concebida pelos educandos como uma entidade 

inerente a ele e capaz de discutir e solucionar suas angústias. 

Nesse contexto sobre como a escola pode e deve tornar-se espaço para discussões 

sobre “sexualidade” e não para “apologias ao sexo”, é importante verificarmos o que afirma 

Maria Luiza Heilborn, Doutora em Antropologia Social pelo Programa de Pós Graduação do 

Museu Nacional/UFRJ e professora adjunta do Instituto de Medicina Social da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro,em entrevista concedida.( vide Anexo 01).  

Há pouca conversa sobre sexualidade em casa, nas escolas e na sociedade. O tema da 

contracepção não é tratado abertamente e sua discussão pública seria um reconhecimento de 

que as relações sexuais de jovens e adolescentes são legítimas e constituem um direito. As 

diferenças entre o comportamento entre rapazes e moças vão além do fato de um rapaz achar 

que, por ser homem, não precisa se preocupar com o assunto. Quando a aceitação social da 

sexualidade juvenil feminina é frágil, a aceitação social da contracepção é necessariamente 

ainda mais fraca.  

 

4 ) Relações Humanas - Estado e Poder 

 

As relações sociais cotidianas se constituem e se projetam a partir da compreensão da 

diversidade. Compreender ou não as "relações de poder" que se estabelecem entre os 
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indivíduos e grupos nos impulsiona a questionar os ditames do poder que estão presentes em 

todas as sociedades denominadas complexas e em suas instituições, inclusive a escolar. 

Foucault questiona essas relações, pontuando: “O que é, afinal, um sistema de ensino senão uma 

qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam; senão a construção de um grupo 

doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes 

e seus saberes?” (FOUCAULT, 1996, p. 44).  

Ao longo da história, várias formas de organização social foram se configurando, mas 

a que apresentou características de perpetuação foi a instituição Estado, que surge com a 

proposta de representar a coletividade com a finalidade de fazer com que as propostas e o 

poder do Estado se efetivem, surgindo a "Ideologia", que se apresenta como a imposição de 

algumas ideias, configurando-se como uma visão de mundo. A instituição escolar não ficou 

imune a essas ideias.  

 

No fundo da prática científica existe um discurso que diz: "nem tudo é 
verdadeiro; mas em todo lugar e a todo o momento existe uma verdade a ser 
dita e a ser vista, uma verdade talvez adormecida, mas que, no entanto está 
somente à espera de nosso olhar para aparecer, à espera de nossa mão para 
ser desvelada. “A nós cabe achar a boa perspectiva, o ângulo correto, os 
instrumentos necessários, pois de qualquer maneira ela está presente aqui e 
em todo lugar. (FOUCAULT, 2002, p. 85).  

 

Percebemos, portanto, que tanto as formas da Ideologia como a presença do Estado se 

configuram em todas as relações cotidianas, principalmente as de grupo que é o foco da 

pesquisa. Ao tentar elucidar as relações de poder que se estabelecem cotidianamente, é 

importante que se diluam determinados conceitos na tentativa de buscar uma nova concepção 

da realidade. O outro pode e deve ser visto como o "outro" não na busca da padronização de 

comportamentos. É necessário, nesse contexto, relembrar Michel Foucault quando nos 

apresenta que:  

 

O desafio é saber se a presença de elementos de prescrição moral tem o 
mesmo fundamento ético, e constituem um mesmo modelo de sujeição 
moral. Não se trata tanto da questão do excesso e da moderação dos prazeres 
e do poder que se exerce sobre si e sobre os outros, mas, sobretudo, da 
gracilidade e do mal inscritos no próprio sujeito, e com sede de sua própria 
sexualidade. Assim, a atividade sexual se acha associada ao mal, mas não em 
virtude de um vício essencial, mas em decorrência de suas formas e seus 
efeitos. (FOUCAULT, 1993, p. 116).  

 

Nessas tentativas, vivemos a socialidade que vai pontuando nossa existência cotidiana. 

Existência pautada em desafios e em tentativas de rupturas, ou em aceitação passiva.  
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Não que no decorrer dos séculos, os homens tivessem a total apreensão dos elementos, dos 

signos, dos sistemas, enfim do conhecimento produzido pela humanidade e dos elementos e 

das manifestações naturais. Essa apreensão se deu num processo histórico, pelas ações 

humanas. Através da história conhecida nos foram disponibilizados inúmeros elementos que 

nos permitiram representar o pensamento através da linguagem:  

 

A descontinuidade como propõe Foucault, nos conduz a uma ruptura da 
história sem obedecer a esquemas preestabelecidos certas ordens de saber, 
certos procedimentos encadeados. A descontinuidade, a quebra de 
determinados paradigmas relacionados à etnologia das palavras, dos objetos 
e, por que não dizer, do ser humano, nos conduz a uma análise sobre a 
alteridade dimensionando o ser social, religioso, sexual, político etc. Numa 
perspectiva filosófica e sociológica. (FOUCAULT, 1993, p. 202). 

 

Nessa perspectiva dialética de compreensão da alteridade e da cisão de certos 

paradigmas, podemos percebê-la e aprofundá-la a partir desta análise: "A compreensão, ao se 

reportar ao ente na abertura do ser, confere-lhe significação a partir do ser." "Neste sentido, 

ela não o invoca, apenas o nomeia. E, assim, comete a seu respeito uma violência e uma 

negação. Negação parcial que é violência. " (LÉVINAS, 2005, p. 153).  

Quando realizamos tentativas de compreender a amplitude da alteridade, contrárias ao 

Estado e seu exercício de Poder, então estamos, na verdade, tentando estabelecer relações e 

ampliar nossa concepção de realidade: "O outro" pode e deve ser visto como "o outro", não na 

busca da padronização de comportamentos a partir de nossas perspectivas. "O "eu" está em 

relação a uma totalidade humana" (LÉVINAS, 2005, p. 46) e totalidade é conceito-chave para 

as relações dialéticas. Nesse sentido, é importante referenciar Freud (1997, p. 86)  

 

Sempre tendemos a considerar objetivamente a aflição das pessoas - isto é, a 
nos colocarmos, com nossas próprias necessidades e sensibilidades, nas 
condições delas, e então examinar quais as ocasiões que nelas 
encontraríamos para experimentar felicidade ou infelicidade (FREUD, 1997, 
p. 86).  

 

Então nossa existência é totalmente pautada a partir da existência do outro, pois o 

outro é que me permite analisar e compreender o mundo a partir de um outro olhar: "Todos 

somos responsáveis por uma responsabilidade total”. "Eu próprio sou responsável pela 

responsabilidade de outrem..." (LÉVINAS, 2005, p. 91). É certo: aprendemos com o 

contrário.  
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Foucault (1993, p. 71) nos lembra que "o espírito humano é naturalmente levado a 

supor que há nas coisas mais ordem e semelhança do que possuem; e enquanto a natureza é 

plena de exceções e de diferenças"  

Cabe a nós, portanto, seres chamados civilizados, a compreensão dessas relações 

postas, compreensão que nos conduz à atuação, à intervenção e à desconstrução de 

paradigmas construídos e sedimentados ao longo da história das sociedades e das relações 

interpessoais. Somos motivados a aprender e a pensar novas possibilidades de análises, 

estabelecendo pontos de conexão, não só problematizando, mas instrumentalizando-nos a agir 

de forma não subordinada, e não sustentada em uma visão estereotipada. 

 

 

5. ENCAMINHAMENTO PARA AS DISCUSSÕES PROPOSTAS AOS ALUNOS 

NO DECORRER DA APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

1. Estratégias de ação: 

 

01) Pesquisa: Solicitar que pesquisem o significado dos seguintes termos – “Alteridade” – 

“Sexualidade” – “Queer” – “Paradigma”. O objetivo dessa atividade é a familiarização e a 

aproximação com os temas centrais a serem discutidos.  

 

02) Leitura, análise e debate do texto “Sexo Milenar” – Helen Fisher. Esse texto tece um fio 

condutor do comportamento sexual dos seres humanos desde a Pré-História até os nossos dias 

– a definição dos papéis homem e mulher.  

 

03) Leitura, análise e debate do texto “Gênero e Sexualidade – as múltiplas 'verdades' da 

contemporaneidade” – Guacira Lopes Louro. Esse texto analisa as várias “verdades” 

construídas historicamente sobre a definição dos papéis sexuais. 

 

04) Projeção do filme “A Invenção da Mentira”. O referido filme é uma pequena mostra de 

como se formam e são construídos os paradigmas existentes e postos como “verdade 

absoluta”, cristalizados em nossa sociedade. Apresenta também a possibilidade de quebra de 

tabus, de “pré-conceitos” e do poder dos discursos com vistas à manipulação de formulação 

de opiniões, de conceitos e de mitos.  
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05) Apresentação e aplicação das Dinâmicas: “Kara-pintada”. “Dominó Cooperativo”. 

“Limpar o Lago”. “Travessia”. “Estamos Todos no Mesmo Saco”.  

 

Observação: Os objetivos presentes nas propostas das atividades terão como ponto de partida 

os seguintes questionamentos e elucidações: 

 

− O que são relações alteritárias?  

− Imagine um mundo onde ninguém mente. Onde a mentira não existe. Como seriam as 

relações entre as pessoas? (Referenciar cenas do filme). 

− Quais as principais diferenças entre os papéis sociais desempenhados por homens e 

mulheres? 

− Quais são as diferenças entre Sexo e Sexualidade? 

− Por que compreender o outro e viver as relações alteritárias é tão importante nas sociedades 

atuais? (Ao abordar esse tema, é importante destacar a globalização – contato com diversas 

culturas). 

− Citar e descrever exemplos e paradigmas – incentivar os educandos a lembrar exemplos da 

educação promovida pelas famílias, pela escola, pelos meios de comunicação, pelas religiões, 

etc.  
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1 (Entrevista com Maria Luiza Heilborn, Disponível em : 

<http://www.conexaoprofessor.rj.gov/temas-especiais-27a.asp>) 

 

 

CP - Como a escola deve abordar a questão da Educação Sexual junto aos alunos? 

Como vê a possibilidade de o tema se tornar uma disciplina curricular ou 

extracurricular? 

Maria Luiza Heilborn - Em muitos casos, a gravidez na adolescência é resultado do 

abandono do uso regular da camisinha: 70% dos rapazes e das moças entrevistados 

declararam uso do preservativo na primeira relação sexual. Esse dado indica que os resultados 

das campanhas de prevenção do HIV/AIDS são positivos, mas ainda insuficientes. Um dos 

fatores que pode mudar esse quadro é a educação sexual nas escolas, a partir de um debate 

franco sobre as responsabilidades que estão implicadas no direito à sexualidade. Programas e 

serviços de saúde voltados especificamente para adolescentes também podem melhorar as 

condições de acesso e de informação sobre métodos contraceptivos. A abertura de horizontes 

de possibilidades de futuro para esses jovens é capaz de reduzir a gravidez na adolescência, 

dando um novo sentido às exigências de contracepção.  O debate na escola em torno da 

educação em sexualidade – termo mais adequado, a meu ver, do que educação sexual – deve 

ser orientado para incluir a dimensão relacional – de intercâmbio afetivo e de 

responsabilidades em jovem casal. Falar de contracepção para rapazes e moças com 

naturalidade é o fundamental, pois os jovens precisam saber que, se uma moça propõe usar ou 

mesmo se ela dispõe de uma camisinha, não é porque ela é “atirada”, “rodada” ou 

“experiente”, o que normalmente induz a dúvidas sobre sua moralidade.  

 

 

 

http://www.conexaoprofessor.rj.gov/temas-especiais-27a.asp


21 
 

CP - Como vê o diálogo existente entre pais e adolescentes sobre temas como sexualidade 

e gravidez? 

 

Maria Luiza Heilborn - Além dos costumes, as idades também se alteraram ao longo da 

história. Até poucas décadas, moças nas mesmas faixas etárias hoje chamadas de “precoce” 

tinham filhos, o que era considerado saudável pelos médicos e normal pelas famílias. Hoje, 

vive-se uma mudança no entendimento social sobre a juventude – há uma expectativa de 

maior investimento nos estudos e de retardamento do início da vida reprodutiva. São 

mudanças sociais bem-vindas, mas que deveriam estar acompanhadas de outras 

transformações que ainda não aconteceram. 

 

 

 

ANEXO 2 (Helen Fisher. Reflexões para o futuro. Veja, 25 anos. Disponível em 

<http://www.leonildo.com/sexo.htm>) 

 

Baseada em seus estudos de 62 culturas, a antropóloga americana aponta para um 

retorno aos padrões de sexualidade humana praticados nos primórdios da África, milhões de 

anos atrás. Estamos nos libertando, finalmente, da era dos prazeres desiguais. 

O erotismo está morto ? Os sexos podem se entender ? O oráculo está dentro de nós 

mesmos. Fomos moldados pelo tempo, pela seleção e pela evolução para nos comportarmos 

de certas maneiras, e boa parte dessa bagagem pré-histórica veio para ficar. Quando observo 

os modelos humanos de sexo, adultério e romance em culturas do mundo todo, tiro algumas 

conclusões sobre outros tempos na História que nos podem dar algumas pistas sobre o nosso 

futuro. 

Nos primórdios da África, há milhões de anos, quando nossos ancestrais ainda 

caçavam animais de grande porte e colhiam raízes e frutas para viver, eles desenvolveram 

uma espécie de padrão de sexualidade humana. Nossos antepassados mais remotos iniciavam 

suas experiências sexuais muito cedo. Quando tinham 2 ou 3 anos de idade, viam outras 

crianças brincando com sexo e provavelmente experimentavam por si mesmos. Chegavam 

tarde à puberdade, com 16, 17 ou 18 anos, e as jovens só conseguiam engravidar perto dos 20 

anos. 

http://www.leonildo.com/sexo.htm
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O adultério era muito freqüente, tanto para o homem como para a mulher - dentro de 

um conjunto de regras sobre com quem era permitido ou não cometer adultério. Parentes 

próximos, é claro, estavam fora de cogitação. 

Era comum que a mulher tivesse um filho a cada quatro anos, que é o período natural 

de espaçamento entre um nascimento e outro na raça humana. As mulheres tinham muitas 

ajudantes para cuidar dos filhos, como tias e primas. Quando saíam para trabalhar, ou seja, 

buscar comida, da mesma forma que as mulheres trabalham fora hoje em dia, entregavam os 

filhos aos cuidados das outras. 

Na estrutura da sociedade da época, as mulheres eram tão poderosas quanto os 

homens, tão sexuais quanto os homens (ainda eram consideradas sexuais depois da 

menopausa), e o erotismo estava enraizado em suas vidas, em seus mitos, lendas e 

brincadeiras. Em seu cotidiano havia todos os tipos de simbolismo erótico. Na América do 

Sul, por exemplo, para as mulheres que trituram mandioca, o vaso ainda é considerado a 

vulva feminina, enquanto o pilão que soca a raiz representa o pênis masculino. Sexo e 

romance faziam parte do dia-a-dia. 

A grande mudança na maneira como homens e mulheres se relacionam uns com os 

outros ocorreu com o começo do cultivo da terra, quando nossos antepassados se 

estabeleceram ao longo das planícies do Crescente Fértil, no Oriente Médio, 8000 anos a.C.. 

Com a invenção do arado, os povos se fixaram nas terras e a mulher perdeu sua antiga função 

de buscar alimentos. Perdeu sua independência econômica e seu principal papel passou a ser o 

de gerar filhos: pequenos agricultores, com mãos pequenas, que ajudavam na colheita dos 

vegetais. 

O papel dos homens tornou-se muito mais importante. Eram eles que guerreavam e 

aravam o solo, e aconteceu então uma virada - o que era uma igualdade entre os sexos 

transformou-se em mulheres subordinadas e homens dominadores. O casamento vira uma 

aliança entre povos, em que a propriedade passa a ser fundida. como os casamentos tinham de 

ser estáveis e permanentes, começamos a perceber na evolução humana uma mudança real na 

sexualidade. Além disso, os cônjuges tornaram-se dependentes uns dos outros para trabalhar 

na terra. Com a agricultura, o homem e a mulher ligaram-se à terra e um ao outro - e sob essas 

circunstâncias ecológicas emergiu um espectro de novos credos sexuais. 

Como o objetivo da mulher era gerar filhos, sua vida sexual se encerrava com a 

menopausa, algo que constatamos ainda hoje. Vemos a ascensão de rituais diferentes em torno 

do casamento e da sexualidade. Surge o conceito de virgindade, para o qual muitos povos que 

ainda hoje vivem da caça e da busca de alimentos não têm sequer um vocábulo próprio. Junto 
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com essas mudanças nas práticas sexuais instalaram-se dois preceitos: "Honre o Teu Marido" 

e "Até que a Morte nos Separe". 

O despontar dessa nova situação cultural trouxe, de fato, um declínio real no erotismo 

e na sexualidade, a associação do sexo com o pecado e do celibato com a religiosidade. 

Foi com o início da Revolução Industrial que homens e mulheres começaram a trazer 

dinheiro para a casa - propriedade móvel e divisível. Hoje, podemos observar um retorno ao 

nomadismo e ao modo de vida da caça e da busca de alimentos. O que nos traz um retorno à 

sexualidade que nossos ancestrais cultivavam. O lar não é mais o local de produção. Não 

criamos as galinhas nem plantamos os brócolis que comeremos no jantar. Em vez disso, 

caçamos e buscamos comida no supermercado.  

Nossa tendência é migrar do trabalho para casa, para a escola, para a casa de veraneio. 

Somos muito nômades. Tendemos a nos divorciar muito mais regularmente e então nos 

casamos de novo - é o inacreditável triunfo da esperança sobre a experiência, esse otimismo 

que sentimos em relação ao nosso próximo relacionamento. Temos menos filhos e o espaço 

de tempo entre um nascimento e outro é cada vez maior. A sexualidade feminina está se 

tornando muito mais proeminente. 

As mulheres estão realmente exigindo mais orgasmo. Não toleram mais a duplicidade 

do adultério. Estamos começando a compreender que o sexo continua e na prática pode até 

crescer depois que os filhos estão criados e a mulher começa a envelhecer. Nesses aspectos 

estamos avançando em direção aos meios de sexualidade que tivemos há milhões de anos na 

África. 

Todos nós queremos saber para onde o próximo século nos levará. Estudei o divórcio 

em dezenas de culturas do mundo todo e encontrei numerosos modelos de separação nos mais 

diferentes tipos de sociedade. Observo que o conceito de desunião não nasceu hoje. Existem 

padrões de relacionamento que se repetem através dos tempos. Convém conhecê-los. Temos 

um impulso em relação ao amor, um impulso para nos unirmos a alguém, os relacionamentos 

longos nos provocam inquietude, tendemos a rompê-los por volta do quarto ano de casados, 

tendemos a romper quando somos jovens, aos 20 anos, tendemos a nos divorciar quando não 

há filhos, ou há um único filho, e também temos a tendência de permanecer juntos na medida 

em que envelhecemos, que nosso casamento se torna mais longo e temos muitos filhos. Se 

sobrevivermos enquanto espécie, essas tendências nos acompanharão por mais de um milhão 

de anos. 

Também acredito que estamos ficando mais eróticos, não menos. Diz-se dos 

adolescentes de hoje que eles estão expostos a zilhões de megabytes de informações sobre 
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sexo e que essa overdose irá atrofiar seu senso de exploração e experimentação. Não é 

verdade. De uma perspectiva antropológica, durante milhões de anos os filhos de nossos 

ancestrais estiveram expostos à cena de seus pais fazendo sexo, lado a lado, apertados na 

pequena cabana que abrigava a família inteira. Estavam expostos às cenas em que seus pais 

comemoravam o sucesso de uma caçada com danças sexuais explícitas ao redor do fogo e a 

todos os tipos de comunicação sobre sexo e adultério quando estavam reunidos com suas 

mães. É difícil ter privacidade quando se viaja em pequenos bandos e o sexo é uma parte 

muito visível da vida. 

Em seu cotidiano, as crianças aprenderam coisas valiosas sobre a sexualidade. Nossos 

parentes próximos, os chimpanzés, dificilmente se tornam parceiros sexuais aceitáveis se 

crescem numa atmosfera em que não há sexo. Nos primatas mais desenvolvidos, 

simplesmente observar e absorver o que se passa ao seu redor, sexualmente falando, é 

fundamental para a escolha do parceiro. 

Não me surpreende que haja uma grande dose de sexualidade nos anúncios, na 

televisão, nas nossas canções, em filmes e livros. Na verdade, precisamos de mais educação 

para o sexo. As aulas de educação sexual oferecidas nas escolas são artificiais. A televisão 

vive mostrando cenas de romances tórridos, mas raramente vemos mães contando para suas 

filhas as coisas boas da vida sexual, e os pais também pouco falam com seus filhos sobre o 

assunto. Apesar das aparências de uma overdose de erotismo no mundo cultural, o que vejo é 

uma tremenda mostra de puritanismo. 

Ainda somos muito ambivalentes em relação a sexo. Nossa religião ainda associa sexo 

com pecado, celibato com religiosidade, e agora temos, pelo menos nos Estados Unidos, uma 

nova onda de preocupação com abusos infantis, que faz os pais terem medo de pegar suas 

filhas no colo, sentá-las nos joelhos e conversar com elas.  

Esses modelos mudarão muito lentamente, mas há uma força poderosa a favor da 

mudança: as mulheres que trabalham fora. Quanto mais fortes as mulheres se tornam 

economicamente, mais serão parceiras ativas em suas vidas eróticas. Elas comprarão vídeos, 

tentarão novas posições, escolherão homens mais jovens, experimentarão sensações novas 

como não fizeram desde a longa tradição agrícola - durante a qual se pensava que eram 

criaturas assexuadas. As mulheres se tornarão mais predatórias. 

A evolução em direção à igualdade entre os sexos terá vários efeitos sobre a 

sexualidade, nenhum dos quais será - como alguns temem - a extinção do erotismo e do ato de 

cortejar. É verdade que o crescente poder econômico da mulher está complicando nossos 

romances. 
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No nosso passado agrícola, e mesmo nos séculos XIX e XX, o papel da mulher estava 

claramente definido. Os homens ganhavam o pão e as mulheres cuidavam da casa. Agora 

esses papéis estão confusos. Pense num jantar, por exemplo. Em muitas espécies animais, o 

macho se apossará de algo comestível e o dará à fêmea para que ela coma e retribua com 

sexo. Quando o chimpanzé macho pegava um bom pedaço de cana-de-açúcar, a fêmea se 

aproximava e o encarava impiedosamente, até que ele se sentisse profundamente 

desconfortável. Finalmente ele cedia a cana-de-açúcar. A fêmea então observava 

cuidadosamente o alimento, virava-se e fazia sexo com o macho, antes mesmo de comer. 

Também vemos essa troca de alimento por sexo entre pássaros, lagartos e moscas. 

Com a evolução do cérebro humano e todo tipo de normas culturais, não fazemos mais 

isso. Um homem que leva uma mulher para jantar não deveria esperar uma cópula 

imediatamente, mas é sempre uma abertura. Todos nós sabemos disso. Hoje, com sua 

independência financeira, as mulheres estão se comportando de maneira sexualmente tão 

predatória como há milhões de anos. Só que hoje o mundo desaprendeu a lidar com as regras 

milenares. 

Outra novidade velha: as mulheres procuram bons parceiros para a reprodução. A 

partir de um estudo realizado em 33 países, concluímos que as mulheres se sentem atraídas 

por homens que têm riquezas - um traço que se desenvolveu há milhões de anos, quando as 

mulheres precisavam de alguém que as protegesse dos animais grandes e perigosos e lhes 

desse carne para alimentar os mais novos. Hoje vemos homens mais velhos que poderiam se 

aposentar se matando nos escritórios para ganhar um aumento ou manter seus empregos - um 

impulso que vem da necessidade inconsciente de adquirir e reter riquezas para atrair as 

mulheres. 

Esses rituais do romance ainda nos trarão muitos problemas. Fomos feitos para flertar, 

e aqui temos uma sociedade na qual mulheres e homens trabalham juntos, dia após dia, nos 

mesmos escritórios. Talvez não tenhamos sido feitos para isso. Sou uma mulher que trabalha 

e batalha por maiores oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho. Mas como 

antropóloga devo admitir que, durante nossa longa ascendência de caça e busca de alimentos, 

os sexos muito provavelmente não trabalhavam juntos. 

As mulheres passavam mais tempo colhendo vegetais em companhia de outras 

mulheres, enquanto os homens caçavam com outros homens. O resultado é que a maioria de 

nós não está consciente dos sinais potentes de romance que emitimos dentro de um mesmo 

ambiente de trabalho. 
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Hoje, num escritório típico, os conflitos só tendem a se multiplicar. O assédio sexual 

crescerá até que as companhias retreinem seus empregados sobre como agir em relação aos 

companheiros de trabalho, como sorrir, como não sorrir, como caminhar e como não 

caminhar, e como tocar ou não outra pessoa. 

Mulheres e homens herdaram uma diferença sexual que atrapalhará sua vida 

romântica. As mulheres ganham intimidade conversando cara a cara - sem dúvida, esse traço 

vem do hábito antigo de conversar com os mais jovens. Os homens, por outro lado, adquirem 

intimidade fazendo coisas lado a lado - como jogar ou observar a prática de esportes. O que é 

um jogo de futebol senão uma ação espacial e competição agressiva, como era a caçada para 

os nossos ancestrais ? Na verdade, sentar lado a lado com alguém para assistir a um jogo de 

futebol pela televisão não é muito diferente de plantar-se atrás de um arbusto na selva 

africana, tentando adivinhar em que direção o antílope correrá. 

Às vezes os dois gêneros confundem esses estilos de intimidade. Os homens quase 

sempre pensam que as mulheres falam demais, enquanto as mulheres se sentem abandonadas 

porque seus maridos assistem ou praticam esportes. Talvez, entrando no século XXI, 

comecemos a tirar vantagens do conhecimento dessas diferenças de gênero. 

Algo que me surpreende é quão pouco a crise da AIDS afetou, relativamente falando, 

as nossas práticas sexuais. Se hoje à noite a televisão transmitisse a notícia de que a alface 

provoca morte, suspeito que nenhum cidadão no planeta comeria alface outra vez. Muitos de 

nós sabemos que a AIDS mata. Mesmo assim, nos Estados Unidos uma pesquisa revelou que 

somente cerca de 50% dos homens e mulheres mudaram seus hábitos sexuais. Que testamento 

para o impulso humano em direção ao sexo ! 

Não penso que o nosso impulso para o amor ou o desejo pelo sexo se dissipará no 

século XXI. O amor é ancestral e deixou marcas profundas no cérebro. Nos centros 

emocionais do cérebro existem receptores e as moléculas que provocam a euforia associada 

ao primeiro estágio do amor, a paixão. Também no cérebro estão os receptores e moléculas 

que desencadeiam os sentimentos de paz e conforto associados ao segundo estágio, o afeto. É 

pouco provável que a fisiologia do cérebro para o amor seja afetada por algum novo evento 

cultural, político ou científico.  

Seremos felizes ? Com o poder crescente da mulher, a sexualidade feminina 

emergente, e um ambiente em que se pode consolidar parcerias excitantes, não vejo razão 

para não sermos felizes. Um estudo recente entre casais americanos mostrou que uniões bem-

sucedidas tendem a ter algumas coisas básicas em comum. Entre elas estão sexo freqüente e 

diálogos freqüentes. Por que adiar essa receita até o ano 2000 ? 
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ANEXO 3 (Jogos e atividades) 

 

 

1. LIMPAR O LAGO 
(Disponível em http://www.jogoscooperativos.com.br/jogos.htm#limpar) 

 

Objetivo do Jogo: 

Limpar um lago contaminado pelos detritos que o ser humano despeja nele. 

Propósito: 

Comunicação para encontrar uma estratégia coletiva orientada para a solução de um 
problema.  

Compreensão dos problemas do meio ambiente e sua inter-relação com a nossa vida.  

Respeito com as decisões dos outros.  

Paciência para aceitar os erros e limitações pessoais dos companheiros 

Trabalho em equipe para superar um desafio comum. 

Recursos: 

Bolas. Aproximadamente uma para cada três jogadores. Material descartável variado: garrafas 
de plástico, latas, potes de tetra-brik, etc.. 

Fita adesiva para delimitar o espaço do lago. 

Número de Participantes: 

Mínimo de 16 e máximo de 100. 

Duração: 

Podemos estabelecer um limite de tempo para determinar se o grupo cumpriu ou não seu 
objetivo, ou podemos dizer que o jogo termina quando o grupo consiga limpar o lago. Em 
qualquer caso, o jogo não deveria durar mais de 30 minutos, incluindo a reflexão e a 
finalização da atividade. 

Descrição:  
Com a fita adesiva, demarca-se um círculo no chão, cujo diâmetro dependerá do número de 
participantes, sua faixa etária e suas capacidades e habilidades. Dentro do círculo se colocam 
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diferentes materiais descartáveis: latas, bacias de plástico, potes de iogurte, etc. Os 
participantes situam-se no exterior do círculo. 

O focalizador do jogo reparte as bolas disponíveis e explica ao grupo que se encontra em 
volta do lago que o mesmo foi contaminado pelo detritos que o ser humano jogou em seu 
interior. A contaminação está colocando em perigo a vida dos peixes, por isso o objetivo do 
grupo é limpar o lago no menor tempo possível. O problema é que não é possível entrar no 
lago, por isso a limpeza se fará arremessando as bolas contra os objetivos que flutuam no lago 
para tratar de leva-los até a margem. 

O jogo termina quando o grupo terminar de limpar o lago. 

Dicas: 

É interessante refletir sobre quais estratégias o grupo utilizou para chegar ao seu objetivo, que 
problemas surgiram e como foram solucionados, etc. Podemos falar também da contaminação 
do meio ambiente e a conseqüências para o ser humano e para a vida animal e vegetal. 

 Aumenta-se o desafio e a cooperação introduzindo a regra de que só é possível lançar contra 
os objetivos de lago uma bola que nos tenha sido passada por outro participante. Não se 
permite, portanto, lançar uma bola recolhida do chão. 

Podemos aumentar ainda mais o desafio, e também a diversão, se os participantes jogarem em 
pares, unidos pelas mãos. 

 
 

2. KARA-PINTADA 
(Disponível em http://www.jogoscooperativos.com.br/jogos.htm#kara) 

 

Objetivo do Jogo: 

Através da visão de sua auto-imagem e posteriormente da imagem que os outros percebem de 
si mesmo, despertar no participante a consciência da diferença entre o seu eu ideal e o seu eu 
real. 

Propósito: 

Este jogo facilita o estabelecimento de corretas relações humanas através de: 

-Sensibilização para suas próprias motivações pessoais. 
-Integração do grupo através da revelação do eu ideal de cada um. 
-Autopercepção através da reflexão sobre as diferenças entre a sua pintura e a 
complementação do outro. 
-Relacionamento interpessoal através da comunicação não verbal. 

 

http://www.jogoscooperativos.com.br/jogos.htm#kara
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Recursos: 

música: Kitaro – Mandala. 

Kits de pintura facial para crianças, um para cada 2 participantes. 

1 espelho por participante. 

Lenços umedecidos para limpeza do rosto. 

Número de Participantes: 

de 8 a 30 

Duração: 

30 minutos, com processamento. 

Descrição: 

Sentar os participantes em círculo, cada um com um espelho e o material de pintura à mão. 

Este é um jogo de comunicação não verbal, portanto vamos manter silêncio, certo? 

Sentem-se confortavelmente com as costas eretas e respirem profundamente por três vezes. 

A cada vez que você respira, você vai ficando mais calmo, tranqüilo e relaxado. 

Sinta a sua respiração e se sintonize com ela. 

———— 30 s ————— 

Agora, imagine uma tela em branco na sua cabeça. 

Nesta tela, vai passar uma reportagem. Esta reportagem vai ser sobre a maior felicidade que 
você já teve na vida. Lembre-se desse fato, e o veja passar como um filme na tela em sua 
cabeça. 

———— 30 s ————— 

Agora, conforme o filme estiver passando, veja a sua própria face na tela.... Veja o que você 
expressa, como seus olhos irradiam felicidade, amor e paz. Veja o seu sorriso, a sua testa, seu 
queixo, suas bochechas. E veja que na sua face existe o melhor que você pode dar para o 
outro.... 

————30 s ————— 

Agora que você viu como a sua cara pode irradiar o que você tem de melhor para dar, você 
vai imaginar como seria pintar este melhor na sua cara. E quando estiver pronto, você vai 
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abrir os olhos, levantar, e em silêncio fazer essa pintura na sua cara. Lembre-se de ficar em 
silêncio, concentre-se em si mesmo. 

——— 5 min ———————— 

Agora, ainda em silencio, vamos deixar os espelhos e pinturas de lado, e vamos andar, 
mostrando nossa pintura e observando a dos outros. 

————1 min —————— 

Agora, escolha um par e em silêncio sentem-se uns em frente aos outros. 

Olhe para a cara do seu par. O que ela pode lhe contar sobre ele? Como ele expressa essa 
felicidade? Ele expressa expansivamente? Ou timidamente? Ele mostra tudo, ou tenta 
esconder alguma coisa? Essa felicidade é pacífica ou agressiva? 

——— 30 s ——————— 

Agora, olhe nos olhos de seu parceiro. O que mais esses olhos mostram, que a pintura não 
pode mostrar? Veja o diamante que está dentro desses olhos... O que você pode tirar de bom 
daí? Veja a alma maravilhosa que está na sua frente... E, conforme você perceba o que pode 
ser acrescentado na pintura para ficar melhor ainda, passe a completar a pintura na cara do seu 
parceiro. Vocês têm 5 minutos pra isso, podem fazer alternadamente, em 2,5 minutos cada 
um, ou os dois ao mesmo tempo, como preferirem. O importante é manter o silêncio... 

——— 2,5 minutos ————— 

Já passou metade do tempo, se forem trocar, troquem agora 

——— 2,5 minutos ————— 

Agora larguem as pinturas, peguem os espelhos e vejam como ficou a cara de cada um de 
vocês.... 

 Vocês podem escolher limpar o rosto com os lenços umedecidos, ou ficar pintados mesmo, 
se tiverem gostado muito. Se forem limpar, limpem agora... 

———1 minuto —————— 

Agora, vocês têm 5 minutos para compartilhar com o seu parceiro o que sentiram 

————2,5 minutos ————— 

Já passou metade do tempo, se apenas um falou, troquem agora 

————2 minutos ————— 

Agora, vamos nos sentar em círculo e compartilhar no grupo grande... 
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Dicas: 

É importante que os participantes tenham tempo para colocar tudo o que quiserem na pintura. 
Tanto na primeira quando na segunda fase, dê um tempinho mesmo que todos tenham 
terminado – alguém pode pintar mais alguma coisa. 

Se o grupo não se sensibilizar o suficiente para viver a experiência em profundidade, explore 
a questão dos nossos mecanismos de defesa na partilha. 

 
 

3. TRAVESSIA 
(Disponível em http://www.jogoscooperativos.com.br/jogos.htm#travessia) 

 

Propósito: 

Como a vida é um mar de rosas, margaridas, violetas e outras mais e se, estamos todo no 
mesmo barco, que tal unirmos nossas forças para evitarmos um naufrágio? É um desafio 
grupal que fortalece a integração, favorece o contato, promove a ajuda mutua, estimula a 
liderança compartilhada e a resolução de problemas cooperativamente. Com tantos atrativos é 
diversão garantida, experimente essa TRAVESSIA. 

Propósito: 

Levar o "navio" para o "porto seguro". 

  

Número de Participantes: 

A partir de 10 anos. Para grupo de até 40 pessoas dividas em 04 navios 
(equipes iguais). 

Recursos: 

Um salão amplo com aproximadamente 10m x 10m e livre de obstáculos. Outro espaço 
equivalente também pode ser utilizado. 

Uma cadeira para cada participante. 

Descrição: 

Divide-se o grupo em 04 equipes (navios) que formarão uma "Esquadra" e ficarão dispostas 
em 04 fileiras como um grande quadrado. Cada "tripulante" começará o jogo sentado em uma 
cadeira. 

Esquema: 

http://www.jogoscooperativos.com.br/jogos.htm#travessia
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Cada "Navio" deverá chegar ao "Porto Seguro" que corresponde ao lugar que está o navio da 
sua frente. Porém , para isso deverá chegar com todas as suas cadeiras e com todos os 
participantes. 

Nenhum tripulante poderá colocar qualquer parte do corpo no chão nem arrastar as cadeiras. 

Quando todos os "navios" conseguirem alcançar o "porto seguro" , o desfio será vencido por 
toda a Esquadra. 

Dicas: 

Uma variação muito interessante do jogo é ao final, quando todos já estiverem alcançado o 
"porto seguro", é pedir que os tripulantes de toda a "esquadra" se coloquem em ordem 
alfabética. Respeitando as mesmas regras utilizadas na "Travessia". 

Depois de todo esse trabalhão em equipe, que bom se déssemos um mergulho na cooperação. 
O que você acha? Peça que todos dêem as mãos e pulem juntos das cadeiras até o chão. Vai 
ser muito refrescante. 

Para facilitar o desafio para grupos mais jovens ou, na falta de cadeiras, podemos substituir as 
mesmas, por folhas de jornal abertas e estendidas no chão . 

No caso de um grupo menor podemos montar 3 navios ao invés de 4. 

É muito interessante também se possível, utilizar músicas que falem do tema (ex.: Como uma 
onda no mar – Lulu Santos). Porque com certeza nada do que foi será , do jeito que já foi um 
dia... 

 
 
4. ESTAMOS TODOS NO MESMO SACO 

(Disponível em http://www.jogoscooperativos.com.br/jogos.htm#estamos) 

Objetivo do Jogo: 

Todos os participantes deverão percorrer um determinado caminho juntos dentro de um saco 
gigante. 

Propósito: 

Este jogo facilita a vivência de valores e o surgimento de questões bem interessantes como: 

-Desafio comum: percepção clara de interdependência na busca do sucesso. 
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-Trabalho em equipe: a importância de equilibrarmos nossas ações e harmonizarmos o ritmo 
do grupo. 
-Comunicação: importância do diálogo na escolha da melhor estratégia para continuar 
jogando. 
-Respeito: pelas diferenças possíveis de encontrarmos em um grupo como: tipo físico, idade e 
diferença de opiniões. 
-Persistência: na afinação do grupo e na importância de manter o foco no objetivo. 
-Alegria: este também é um jogo para rir muito, a própria situação em que o jogo acontece já 
nos inspira à rir.  

Recursos:  

Um saco gigante, confeccionado com tecido utilizado para forro de biquínis e sungas, pode 
ser adquirido em lojas de venda de tecido por quilo. 

Ele vem em formato tubular, então é só medir a altura do saco que você acha ideal, cortar, 
costurar e está pronto. 

Número de Participantes:  

O numero de participantes pode variar bastante, de 04 a aproximadamente 40 pessoas, é só 
abrir a lateral do saco e ir costurando em outros. 

Duração:  

Podemos estimar um tempo de 30 minutos entre explicação, vivência e reflexão. Este tempo 
pode ainda ser ampliado de acordo com os obstáculos criados pelo mediador. 

Descrição:  

Podemos iniciar o jogo (por exemplo com 40 pessoas) questionando se todo o grupo caberia 
dentro deste saco gigante. Após a constatação de que é possível todos entrarem podemos 
estipular um percurso a ser percorrido pelo grupo. 

O grupo poderá a qualquer momento fazer um pedido de tempo para a escolha de novas 
estratégias. 

Posteriormente podemos aumentar o desafio e o grau de dificuldade colocando novos 
obstáculos no caminho a ser percorrido. 

O jogo termina quando os participantes atingem o objetivo. 

Dicas: 

Durante o jogo a comunicação no grupo é um fator fundamental para o sucesso. Caso seja 
necessário auxilie o grupo nesta tarefa. 

Libere os pedidos de tempo a vontade, conversar neste jogo é muito importante. 
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Caso haja no grupo pessoas que por suas características físicas tenham dificuldade em jogar, 
fique atento a forma como o grupo resolve esta questão. 

Para confecção do saco gigante peça ajuda a uma costureira profissional, isto vai ajudar 
bastante. 

Que tal entrar neste saco gigante e ficar juntinho com todos os outros? 

De boas risadas e aproveite bastante! 

 
 
5. DOMINÓ COOPERATIVO 

(Disponível em http://www.jogoscooperativos.com.br/jogos.htm#domino 
cooperativo)  

 

Objetivo do jogo: 

Construir uma trilha de dominós (com as peças em pé), com variados graus de dificuldade, 
incluindo retas, curvas e bifurcações, de forma a atingir um determinado alvo e derrubá-lo 
(copos de plástico empilhados, por exemplo). 

Propósito: 

Desenvolver o espírito de organização e interação de uma equipe, de forma a produzir desde o 
projeto do caminho que será construído, até a programação das etapas do trabalho. Serão 
desenvolvidos as seguintes competências: 

-Comunicação; Liderança; Planejamento; Criatividade; Julgamento; -Espírito crítico; -Visão 
do todo  

Recursos: 

Vinte jogos de dominó no mínimo (560 peças) para um grupo de vinte pessoas.  
Quanto mais peças melhor. 
Vinte copos descartáveis de plástico. 
Local espaçoso (2m por participantes), fechado, com piso liso (sem carpete), sem correntes de 
vento. 
 

Número de participantes: 

Este jogo pode ser aplicado com um mínimo de duas pessoas até quantas se conseguir colocar 
no local, acrescentando um jogo de dominó (28 peças) por participante. 
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Duração: 

Depende do objetivo que se pretende trabalhar com o jogo, este pode durar de uma hora a 
quatro horas. 

Descrição: 

Colocar no centro da sala os jogos de dominó e propor ao grupo que partindo de um ponto A 
em uma extremidade da sala, atinjam um ponto B na extremidade oposta, utilizando 
exclusivamente as peças de dominó, que deverão ser colocadas em posição vertical, uma 
seguida outra, de forma que quando uma primeira peça for derrubada, provoque um processo 
em cadeia, onde as peças vão sendo derrubadas pelas anteriores, até que o alvo seja atingido.  

O facilitador, pode colocar vários copos de plástico no chão em pontos aleatórios, pedindo 
que a trilha passe por todos aqueles pontos. Pode-se pedir que o grupo produza um mínimo de 
5 bifurcações, durante o trajeto.  

 É dado um tempo de 20 minutos para o planejamento preliminar e em seguida é iniciando o 
jogo. Sugerimos que se jogue em quatro tempos, sendo que cada tempo pode ser de 30 
minutos a um hora. Entre um tempo e outro, as atividades do grupo são paralisadas, nenhuma 
peça pode ser movimentada e o grupo tem o tempo de 15 minutos para avaliar sua estratégia e 
seu desempenho, podendo efetuar reformulações para o próximo tempo. 

 O último tempo é decisivo para o sucesso do trabalho do grupo. 

Findo o último tempo, e tudo preparado para ser disparada a reação em cadeia, reúne-se todo 
o grupo e pode-se que o grupo eleja a pessoa que terá a honra de iniciar o processo. O que se 
vive em seguida ao disparo, são momentos emocionantes, onde todo o grupo está torcendo 
para que tudo funcione a contento. 

 Finalizado o jogo, tendo o alvo sido derrubado ou não, reúne-se o grupo em um círculo para 
avaliar como foi o processo da construção. 

Dicas: 

O facilitador não deve de forma alguma interferir na estratégia do grupo, sugerindo caminhos 
ou dando dicas sobre a colocação das peças. 

O facilitador deve acompanhar de perto o grupo e anotar frases ditas por seus integrantes, para 
que sejam utilizadas durante a avaliação do jogo. Elas são um poderoso agente de 
descontração, que podem ser utilizadas, por exemplo, no caso do objetivo não ter sido 
atingido e o grupo estiver frustrado, mostrando que o processo foi divertido. 

 Deve ser ressaltado que nenhum outro recurso pode ser utilizado, além das peças de dominó. 
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