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   “Oh! Sejamos pornográficos 

             (docemente pornográficos )”  

                                                                   Carlos Drummond de Andrade 

 

  

    

 

“O beijo”   

(Escultura em bronze de Auguste Rodin, 1886) 

  

 

 

 “Sob o chuveiro amar, sabão e beijos, 
ou na banheira amar, de água vestidos, 

amor escorregante, foge, prende-se, 
torna a fugir, água nos olhos, bocas,(...)”                                                                    

                                                      (Carlos Drummond de Andrade, 1994, p. 28) 

 

EROTISMO OU PORNOGRAFIA? 

 

Você já viu e/ou leu uma obra, uma revista, uma crônica erótica ou 

pornográfica? Será que um poema, uma pintura, um quadro, uma música podem 

provocar sensações eróticas? 

Para você, erotismo e pornografia são a mesma coisa? 

Fonte: www.caracasballet.com/imagens/el_beso_de_rodin.jpg 
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Antes de aprofundarmos a questão, elabore uma frase  dizendo o que é 

erotismo para você. Deixe sua imaginação fluir e es creva uma frase bem 

interessante (Erotismo é...)!  Depois reúna-se com seus colegas, registre em 

papel pardo e compartilhe com a turma. 

 

Para saber mais sobre o tema proposto, leia o texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erotismo 

     Segundo o dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, Erotismo  é o conjunto 

de expressões culturais e artísticas humanas referentes ao sexo. 

     Para o filósofo francês Georg Bataille (apud MELLO, 2001, p. 73) “o erotismo, 

no seu conjunto, é infração à regra das proibições: é uma atividade humana”. 

     O sentido etimológico da palavra erótico provém de erotikós (relativo ao amor) 

e deriva de Eros, o deus do amor dos gregos – Cupido entre os romanos. Assim 

a palavra erotismo é o resultado da conjunção entre erot(o) + ismo e significa 

paixão amorosa, amor lúbrico. 

     O texto erótico, portanto, apresenta-se como um tecido, um espetáculo, uma 

textura de relações significativas que tem como finalidade a representação 

cultural da sexualidade em diferentes épocas históricas. 

Pornografia 

     “Do grego, pornôs (prostituta) + grafo (escrever), o termo pornografia designa 

a escrita da prostituição, ou seja, a escrita acerca do “comércio do amor sexual” 

(segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda). Essa idéia de comércio é 

encontrada já na palavra pornos, derivada do verbo pernemi, que significa 

vender.” (BRANCO, 2004, p. 24). 

     Para o Psicólogo e Sexólogo Fabiano Puhlmann Di Girolamo (Revista de 

Psicologia -Catharsis) “Pornografia é um tipo especial de erotismo, mobilizam-se 

figuras do imaginário através de fotografias, imagens, desenhos, contos, filmes 

eróticos, etc, com o objetivo de estimular o desejo, de fantasiar um 

relacionamento sexual, em uma masturbação ou mesmo mobilizar-se para uma 

relação sexual concreta.” 

     O texto pornográfico  é construído tentando envolver o leitor no seu universo 

textual, para fazê-lo participar do contexto, como um dos atores, em busca do 

prazer. 
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Após suas reflexões e leitura desse texto, discuta com seus colegas 

sobre os conceitos apresentados anteriormente. 

  

O Erotismo na Literatura 

 

O erotismo sempre fez parte da nossa Literatura e da nossa Arte. Mesmo 

nos períodos de extrema repressão, seja política ou religiosa, houve manifestações 

eróticas. Os autores que se aventuravam a falar de sexo em poesia, o faziam quase 

sempre às escondidas, usando pseudônimos. Suas obras foram classificadas como 

más ou subliteraturas. 

A construção de um texto erótico acontece de diferentes formas: pode ser 

na escolha das palavras, na estética (forma) do texto, numa imagem... Ou seja, ele 

se apresenta com uma grande variedade formal e de conteúdo. Hoje em dia, os 

autores têm mais liberdade no uso da linguagem em seus textos, ainda há palavras 

proibidas de adentrar a poesia, que, para muitos, é considerada um santuário da 

linguagem, distante da fala cotidiana.   

O texto erótico pode ser construído contendo signos verbais (com uso da 

palavra) ou não-verbais (imagens, códigos). Portanto, ele pode ser um poema, uma 

música, um quadro, um romance, um conto... Em algumas das obras, verifica-se 

uma linguagem erótica explícita, misturando-se com a linguagem pornográfica. 

Entretanto, em outros, há apenas palavras e imagens sugestivas. 

Observe como o erotismo esteve presente em nossa literatura, em 

diferentes épocas, desde o início da nossa história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Século XVI – Carta de Pero Vaz de Caminha   

“(...)A feição deles é serem pardos, maneira d’avermelhados, de bons rostos e 
bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam 

nenhuma cousa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com 
tanta inocência como têm em mostrar o rosto.(...)” 

 
“Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com 

cabelos muito pretos, compridos, pelas espáduas; e suas vergonhas tão altas e 
tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que de as nos muito bem olharmos 

não tínhamos nenhuma vergonha.” 
 

(Pero Vaz de Caminha (1437-1500) – Literatura Informativa) 
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Esses fragmentos retirados da carta escrita pelo escrivão da armada de 

Cabral, Pero Vaz de Caminha e enviada a El-Rei Dom Manuel comunicando o 

achamento do Brasil, mostram que a primeira visão do Brasil já foi erótica. Caminha 

usa termos como “suas vergonhas” para referir-se aos órgãos sexuais dos índios. Ao 

descrever as índias, ele percebe que elas sentiam-se tão à vontade que até mesmo 

aos olhos deles, os portugueses, aquilo se torna quase natural. O estranhamento 

para eles é que não demonstravam nenhum acanhamento em estar assim, agiam na 

maior inocência, isso tornava a visão mais erótica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em “Definição de Amor ”, podemos sugerir que o erótico está na “crença de 

que o Amor é entendido como negativo, efêmero e, principalmente, contraditório.” 

“Nesse sentido o texto erótico de Gregório de Matos não é totalmente articulado do 

princípio de prazer, explosivo e liberador, mas pelo de realidade, repressivo e 

moralista.” (DURIGAN, 1985, p. 46)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Século XVII – Definição de Amor  

“um embaraço de pernas, 
Uma união de barrigas, 

Um breve tremor de artérias. 
Uma confusão de bocas, 

uma batalha de veias, 
um reboliço de ancas, 

Quem diz outra coisa, é besta.” 
 

                                                          (Gregório de Matos (1623/1695) – Barroco) 

Século XVIII – Marília de Dirceu 

 
“raivoso o aperto 
Nos braços meus. 
Tanto que o moço 
Sente apertar-se, 

Para salvar-se 
Também me aperta 

Nos braços seus 
 

O leve corpo 
 ao ar levanto; 

ah! E com quanto 
impulso o trago 
do ar ao chão! 
Pôde suster-se 
a vez primeira; 
mas à terceira,  

nos pés que alarga, 
se firma em vão. 

 

Mal o derrubo, 
ferro aguçado 
no já cansado 

peito, que arqueja, 
mil golpes deu. 
Suou seu corpo; 

tremeu, gemendo; 
e a cor perdendo, 

bateu as asas; 
enfim, morreu.” 

 

 
 

                                                    Thomas Antonio Gonzaga (1744/1810) – Arcadismo 
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A segunda parte do livro do poema Marília de Dirceu traz, a nível da 

elaboração discursiva, características eróticas, apesar de certa frivolidade.  

O implícito revela o jogo da “luta erótica” entre o sujeito lírico e Eros 

humanizado. “O desejo se explicita, nos sujeitos, a partir do inter-relacionamento dos 

corpos em movimento, em uma “dança” regida pelo compasso da paixão, que 

apenas termina com a morte de Eros, isto é, a supressão do desejo (...)”. 

(DURIGAN, 1985, p. 54). 

Na poesia de Thomas Antonio Gonzaga, vemos predominar o relacionamento 

entre o homem otimista e a mulher sublimada, ambos sem corpo, sem lugar para a 

satisfação humana e o desejo erótico. (DURIGAN, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O erotismo presente nos trechos acima é brando e suave. Iracema, uma 

figura de “mulher-pureza”, construída e idealizada por uma adjetivação que visa a 

construção de um ser que é erotizado pelo apelo que o texto faz aos sentidos do 

leitor (visão, olfato, paladar e tato). Isso o torna um texto erótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este poema foi publicado postumamente, no livro Amor Natural  (1994).  

Século XIX – Iracema 

  
“A boca mimosa do guerreiro pousou na boca mimosa da virgem. Ficaram ambos assim 
unidos como dois frutos gêmeos do araçá, que saíram do seio da mesma flor.” 
 
“Martim estreitou a virgem ao seio; mas logo a repeliu. O toque de seu corpo, doce como 
a açucena da mata, e macio como o ninho do beija-flor (...)” 
 
“todas as vezes que seu olhar pousa sobre a virgem tabajara, ele sente correr-lhe pelas 
veias uma onda de ardente chama.” 
 

 José de Alencar (1829/1877) – Romantismo 
                                                           

Século XX – A bunda, que Engraçada 

 

 “A bunda, que engraçada. 
Está sempre sorrindo, nunca é trágica. 

 
Não lhe importa o que vai 

pela frente do corpo. A bunda basta-se. (...)”  
  

Carlos Drummond de Andrade (1902/1987) - Modernismo 
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Aqui o autor descreve uma parte do corpo: a bunda. Por ser um tema nada 

comum para um texto poético, isso o torna provocante, erótico e até mesmo 

engraçado, você não acha? Procure conhecer o texto na íntegra, você poderá 

encontrá-lo no livro do autor, ou na internet. 

Como se vê, as representações eróticas sempre fizeram parte da história da 

nossa literatura. Muitas vezes, num olhar menos atento, nem nos damos conta 

disso, mas ele faz parte até mesmo da nossa vida.  

 

Que tal agora ler uma obra clássica erótica? 

Em pequenos grupos, leiam em voz alta o conto Uns Br aços de 

Machado de Assis ( Obra Completa – Machado de Assis. Rio de Janeiro: N ova 

Aguilar, 1994, v. II ). Você poderá encontrá-lo na biblioteca de sua esc ola, ou 

então na internet. 

Atentem para as passagens eróticas do texto e desta quem-nas. 

Verifiquem se a obra apresenta erotismo explícito o u, simplesmente sugerido. 

 

Mas, e o amor? Ele pode conviver com o erotismo? 

 

Segundo o grande poeta mexicano, Octavio Paz (2001), tanto o erotismo 

quanto o amor derivam de uma fonte comum, a sexualidade. Para ele, ambos são 

transfigurações da sexualidade pela imaginação humana. O erotismo seria a 

sexualidade transfigurada pela imaginação humana, e a poesia seria a 

transfiguração, pela imaginação, da linguagem humana. 

Atualmente vivemos o enfraquecimento do sentimento amoroso. Segundo 

alguns estudiosos da sexualidade, isso se deu devido à liberação sexual a partir de 

1950. Para Octavio Paz, muitos estudos têm como objeto de estudo a sexualidade 

humana, desde os tratados médicos, até o erotismo, mas são raros aqueles em que 

se estuda o amor. 

Leia abaixo como o poeta define esse sentimento: 

O amor como sentimento, é universal, atemporal e se traduz na atração 
apaixonada que sentimos por uma pessoa em meio a muitas outras: de objeto 
erótico, ela se torna, em nossa imaginação e vontade, sujeito único e livre. (PAZ, 
2001) 
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Agora, leia os trechos abaixo e veja como Luiz Vilela, em seu conto Tremor 

de Terra, sintetiza toda a problemática do amor, fazendo uma distinção entre o 

sentimento amoroso que nutre pela professora e o desejo físico, meramente sexual. 

“Eu não sabia que o que queria com ela. Não sabia. Amor platônico? À primeira 
vista parecia se isso, mas não era, era diferente, era uma coisa muito mais 
profunda, era um desejo de abraçá-la, estreitá-la no meu peito, o rosto no meu 
rosto, esmagá-la tão fortemente contra mim que, quando abrisse os braços, ela 
tombasse morta como uma criancinha morta, ou tivesse desaparecido para sempre 
(...)” (p. 119) 
 
“(...) Mas, ainda assim, prefiro a profissional: a gente vai, trepa, paga, não fica 
devendo favor, nem amor, nem amizade, volta pra casa e esquece, não lembra 
mais o nome; Dalva ou Glória ou Marlene ou Valéria ou Paula ou Maura, tudo é a 
mesma coisa, o mesmo buraco, pernas, peitos, boca, palavrões, gemidos, uma 
explosão no escuro, a nota em cima da mesa, acabou-se, de volta pra casa dormir, 
nenhum problema, remorso, aflição, saudade, nada, o corpo sossega, a alma não 
incomoda, e o animal ronca feliz.” (p.118) 
 
Você pode ler a obra completa em: VILELA, Luiz. Tremor de Terra . São 

Paulo: Ática, 1980 e conhecer outras obras desse escritor mineiro, acessando o site 

http://www.releituras.com/vilela_menu.asp. 

 

Nesta atividade observe um trecho da música Amor e Sexo de Rita Lee, 

Roberto de Carvalho e Arnaldo Jabor, retirada do CD  “Rita Lee – MTV Ao 

Vivo”: 

“Amor é um livro – Sexo é esporte 
Sexo é escolha – Amor é sorte 
Amor é pensamento, teorema 

Amor é novela – Sexo é cinema 
Sexo é imaginação, fantasia 

Amor é prosa – Sexo é poesia 
O amor nos torna patéticos 

Sexo é uma selva de epiléticos 
 

 Amor é cristão – Sexo é pagão 
Amor é latifúndio – Sexo é invasão 

Amor é divino – Sexo é animal 
Amor é bossa nova – Sexo é carnaval” 

 

Ouça a música na íntegra e responda: 

A música estabelece uma diferenciação entre amor e sexo. Você 

concorda com essa diferença? Justifique sua respost a. 

Qual é a relação dessa música com os trechos de Lui z Vilela, 

apresentados acima? Comente. 

 

Discuta com seus colegas se há muitos textos erótic os/pornográficos 

circulando por aí. De que maneira eles são apresent ados? É fácil o acesso a 

eles? Por que a televisão usa tanto erotismo? Obser vem se há mais erotismo 
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ou pornografia.  Por que o Erotismo é proibido? (Le ia o Código Penal que pode 

ser encontrado na internet ou na biblioteca de sua escola). 

 

 

 

 

 

 

E o nosso corpo, como reage às sensações eróticas? 

 

Alguma vez você, ao passar perto de um(a) garoto(a), sentiu uma sensação 

estranha como um friozinho na barriga, sentiu as pernas tremerem, o coração bater 

acelerado? Por que será que isso ocorre? O que acontece com o nosso corpo? A 

Biologia explica. Nós, seres humanos, temos a ilusória sensação de que 

controlamos o nosso corpo. Mas, não é totalmente verdade. Desde que nascemos, 

vivemos numa constante transformação e a mais complicada delas é a fase da 

puberdade, pois ela não só causa mudanças em nosso corpo, como também em 

nossas emoções. 

É nessa fase que milhões de hormônios invadem a nossa corrente 

sanguínea, afetam o nosso cérebro e nos fazem ver as coisas de um outro jeito. 

Todas essas mudanças nos causam muita confusão e desafio. 

Os hormônios responsáveis pelas mudanças do nosso organismo são o 

estrogênio e a testosterona. Esses são os pesos pesados da puberdade. Eles 

causam mudanças físicas e emocionais e fazem dessa fase um passeio emotivo e 

imprevisível. Sexo na cabeça, mentes obcecadas. São os nossos hormônios! 

Você quer saber então por que na adolescência se pensa primeiro em sexo 

e depois em amor?  

O desenvolvimento físico do adolescente está à frente da maturidade 

emocional. 

Agora está explicado porque sentimos algo incontrolável quando estamos 

diante de alguém que de alguma forma nos atrai. O sexo é uma das maiores formas 

de satisfação e prazer que o ser humano pode ter. É também uma maneira de 

demonstrar carinho e afeto pela pessoa amada. Entretanto, é muito importante não 

Se você gosta de textos eróticos, procure conhecer as obras contemporâneas dos 

autores paranaenses Dalton Trevisan – A Polaquinha, o Vampiro de Curitiba e Paulo 

Leminski – Agora é que são elas..   
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esquecer que sexo é um momento importante na vida de homens e mulheres, que 

envolve sentimentos íntimos e responsabilidade quanto às conseqüências. 

 

A função do sexo na natureza está ligada à perpetuaç ão das espécies. 

Você concorda com isso? Justifique sua reposta. Voc ê costuma conversar 

sobre esse assunto com seus pais e familiares? Por quê?  

Você acha que o termo Erotismo  remete ao termo Sexualidade  ou 

Amor ? Comente. 

 

Abaixo estão alguns trechos de música de cantores brasileiros. Leia-os e 

verifique a presença de manifestações que denotem erotismo. Observe como ele se 

apresenta. 

1. O que será (Á flor da pele) – Chico Buarque 

“O que será que me dá 
Que me queima por dentro, será que me dá 
Que me perturba o sono, será que me dá 

Que todos os tremores me vêm agitar 
Que todos os ardores me vêm atiçar 

Que todos os suores me vêm encharcar 
Que todos os meus nervos estão a rogar 

Que todos os meus órgãos estão a clamar” 
 

2. Doce Vampiro – Rita Lee (LP lançado em 1979 – So m Livre) 

“Venha me beijar, meu doce vampiro 
Oh, oh, na luz do luar 

Ah, ah, venha sugar o calor de dentro do meu sangue vermelho 
Tão vivo, tão eterno veneno 

Que mata a sua sede e me bebe quente como um licor 
Brindando a morte e fazendo amor” 

 

4. Garotos – Leoni ( Álbum Leoni – Áudio-Retrato, S om Livre, 2003) 

“Seus olhos e seus olhares 
Milhares de tentações 

Meninas são tão mulheres 
Seus truques e confusões 
Se espalham pelos pêlos 

Boca e cabelo 
Peitos e poses de apelos 
Me agarram pelas pernas 

Certas mulheres como você 
Me levam sempre onde querem

 
Reúna-se com os colegas e descubra outras músicas o u poemas que 

apresentem uma mensagem erótica.  

Um texto erótico se constrói com linguagem erótica explícita ou, 

simplesmente, despertando no leitor uma imagem erót ica através dos 

sentidos. Escolha a forma que mais lhe agrada e pro duza um poema erótico .  
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Leia abaixo trechos retirados da Bíblia (Cântico dos Cânticos - cântico 4 “Os 

encantos da esposa”, p. 829) e observe as passagens eróticas. 

“Como são deliciosas as tuas carícias, 
minha irmã, minha esposa! 

Mais deliciosos que o vinho são teus 
amores, 

    e o odor dos teus perfumes excede o 
de todos os aromas! 

Teus lábios, ó esposa, destilam o mel; 
há mel e leite sob s tua língua. 

O perfume de tuas vestes 
é como o perfume do Líbano.” 

 

Pesquise mais sobre o Erotismo na Bíblia. 

 

Erotismo e Mitologia 

 

Para se compreender o sentido do erotismo como essência da construção 

de muitas obras aqui citadas, é necessário buscar a origem dessa palavra que, de 

acordo com sua etimologia, vem do grego Êros – o deus do amor na mitologia 

grega. Mas, o que é mitologia? O que é mito? 

A palavra mito vem do grego mythos e deriva de dois verbos: mytheyo 

(contar, narrar, falar alguma coisa para outros) e do verbo mytheo (conversar, 

contar, anunciar, nomear, designar). É uma narrativa sobre a origem de alguma 

coisa (origem dos homens, dos astros, da Terra, do fogo, das plantas, do bem e do 

mal, etc). Indica algo irreal, inatingível. 

Para os gregos, mito é um discurso pronunciado para ouvintes que recebem 

como verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra. É de natureza 

simbólica e pode ser descrito de várias maneiras como: lendas, contos de fadas ou 

folclore. A mitologia é o estudo da história dos deuses e heróis da Antigüidade, 

especialmente greco-romana. 

As lendas gregas e seus mitos são exemplos de que o erotismo esteve 

presente na história de seus deuses. Segundo o professor de literatura, Cláudio 

Mello (2001), “embora já existissem antes, foi a partir do poeta Hesíodo (VII a.C.) 

que as divindades passaram a ter uma coerência e uma genealogia sistemática”. O 

poeta grego Hesíodo, numa de suas principais obras, faz uma narrativa da origem 

dos deuses. Diz ele que antes de tudo existia o Caos absoluto; os primeiros a surgir 

foram Gaia (Terra) e Eros (Amor). Eros é o princípio, a própria vida, aquele que vai 

propiciar a fecundidade e a atração entre os seres (MELLO, 2001 p, 69). 
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É interessante conhecer as lendas da Mitologia Grega que contam versões 

da história de Eros e Afrodite.  
 

Aphrodite                                                                 Eros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.nomismatike.hpg.ig.com.br/Mitologia/Afrodite.html  

 

Pesquise a história de outros deuses e/ou deusas da  mitologia grega. 

Pergunte a seus pais, avós e/ou vizinhos se eles con hecem algum outro mito 

e/ou lenda. Registre. Organize uma coletânea e dispo nibilize na biblioteca da 

escola. 

Reúna-se com seus colegas e assista ao filme Contos  Proibidos de 

Marquês de Sade. Providencie um local adequado e di virta-se! 
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Filosofia  

Como é fascinante discutir ou despertar nas pessoas assuntos que 
mexam com suas principais inquietações: o corpo, o amor, a morte, a 
vida e também, o erotismo. 

O problema proposto nesse Folhas foi “certeiro”e instigou sim a 
curiosidade que nós humanos temos em relação a essas questões. Estou 
certa de que os alunos serão inseridos na discussão com muita vontade de 
compreender certos conceitos que são dos conteúdos pertinentes às 
disciplinas de Filosofia e Língua Portuguesa. O texto está instigante, fácil 
de compreender e, de uma forma muito cuidadosa, soube, pela linguagem 
usada, recortes feitos, lidar com o assunto da pornografia e sua relação ou 
não com o erotismo, sem torná-lo vulgar; além de não ter desviado do 
foco proposto pelo problema.  

Os conteúdos estruturantes da disciplina de Filosofia estão presentes 
na complexidade da sociedade contemporânea, podendo-se estabelecer 
relações interdisciplinares com muita facilidade, pois, é a  Filosofia 
buscando na Ciência, Arte e, agora,  Literatura, outras possibilidades de 
se analisar problemas propostos em seus conteúdos específicos. Ao 
relacionar-se com o conteúdo da disciplina de Filosofia: Mito e Filosofia é 
necessário lembrar aos alunos que o homem é caracterizado como um ser 
que pensa e ordena as coisas do mundo; cria explicações, pensamentos. 
O mito foi a primeira explicação que o homem deu às coisas (utilizando-se 
de deuses) e é a partir disso, que se constituíram elementos para as 
explicações racionais,que se desenvolveram as idéias filosóficas (com a 
ruptura do mito), elaboraram-se leis, códigos e práticas. E o conceito de 
que “mito é irreal e inatingível” são pesquisas atuais sobre a compreensão 
do mito hoje.  

As atividades propostas atendem às provocações que se fazem 
necessário para a elaboração dos conceitos que o aluno deverá construir 
livremente sem a indução e um pensamento de um pensamento ou regra 
de valor. 

Como sugestão às imagens, no sítio www.turemanso.com.ar, ou 
livros de História (7ª série), encontram-se imagens dos “deuses gregos” 
que, se colocadas após a última atividade poderia despertar ainda mais a 
curiosidade à pesquisa, pelas vestimentas, ferramentas, poses, olhares e, 
ainda, por serem deuses, alguns muito conhecidos pelos contos, desenhos 
animados e filmes. 

Está aí mais um instrumento de qualidade e discussão filosófica! 

Dois Vizinhos, junho de 2008. 

Cristiane Berns 
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Biologia 

 Despertar nas pessoas o interesse por assuntos instigantes é algo 
que fascina o professor. Quando trabalhamos com temas atuais e ao 
mesmo tempo polêmicos e percebemos o interesse e até mesmo 
mudanças de atitude e comportamento, nos sentimos enaltecidos. O que 
se percebe é que o problema proposto nesse Folhas, além de ser 
instigante, está intimamente relacionado com o conteúdo de Biologia, pois 
não há erotismo sem corpo humano. É uma questão hormonal, química, 
expressões culturais e artísticas referentes ao sexo, por isso um conjunto 
de ações. 

 Os textos e fragmentos relacionados com muito cuidado para que 
sejam de fácil compreensão e sem vulgarização, nos permite uma viagem 
no tempo para que possamos compreender atos e fatos atuais. 

 Os conteúdos estruturantes tanto de Língua Portuguesa quanto os 
de Biologia nos permitem e facilitam um desenvolvimento teórico 
interdisciplinar, pois já não se trabalha conteúdos “isolados”, sem 
contextos históricos e sem relacioná-los com outras disciplinas, visto que 
não teria um “porquê” de se trabalhar erotismo e pornografia em Língua 
Portuguesa, sem relaciona-los com a questão biológica, principalmente no 
caso do erotismo. 

Trata-se de um trabalho de linguagem adequada e de fácil 
compreensão, com atividades bem elaboradas e em quantidade suficiente 
para que o tema seja compreendido na sua totalidade. Assim, irá 
despertar no aluno o interesse pela leitura, pela pesquisa, proporcionará 
eventuais discussões, auxiliando na formação de alunos mais críticos, 
capazes de tomar decisões pertinentes ao tema. 

Cruzeiro do Iguaçu, Junho de 2008. 

 Silvana Palavezzini 

 

 

 


