
1---------------------------------------------------------------------------------------------v.3 n.5 janeiro/junho 2015

Diver  idade
ISSN 2358-8853

Revista

e Educação
v.3 n.5 janeiro/junho 2015 - Rio Grande/RS

Corpos
“O corpo é provisório, mutável e mutante, sob o qual se inscrevem aspectos 

simbólicos que alteram, inclusive, a sua configuração anatômica.’’
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APRESENTAÇÃO

Prezadas/os leitoras/es, estamos no quinto número 
da Revista Diversidade e Educação. 

Neste número, abordaremos a temática Corpos, pois 
entendemos a relevância de discutirmos os processos 
de construção e representação dos múltiplos corpos 
que transitam no espaço escolar e em outros espaços 
educativos.

Como destaque deste número, teremos a entrevista 
com Silvana Goellner, professora na graduação e 
pós-graduação do Curso de Educação Física da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
A pesquisadora coordena o Centro de Memória do 
Esporte da ESEF/UFRGS e o GRECCO - Grupo de 
Estudos sobre Esporte, Cultura e História. Compõe a 
coordenadoria do Núcleo da Rede CEDES na UFRGS. 
Licenciada em Educação Física pela UFSM, mestre 
em Ciências do Movimento Humano pela UFRGS, 
doutora em Educação pela UNICAMP e pós-doutora 
pela Faculdade do Desporte da Universidade do 
Porto (Portugal). Na entrevista, a pesquisadora tece 
uma brilhante discussão sobre o corpo enquanto uma 
construção cultural cuja conformação e aparência se 
configura considerando aspectos sócio-históricos.

Apresentamos, neste número, textos, que nos 
incitam a pensar nos corpos e suas múltiplas 
configurações e processos de construção. Nas Histórias 
de Maria, contamos a narrativa sobre os múltiplos 
corpos que transitam no espaço escolar. Além disso, 
temos algumas sinopses de filmes e resenhas de livros 
que buscam discutir sobre os corpos.

Desejamos uma ótima leitura!!!
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Professora do Instituto de Educação (FURG)    
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(re)pensando entendimentos, 
articulações e possibilidades

SILVANA GOELLNER

Professora na graduação e pós-graduação do Curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A pesquisadora 
coordena o Centro de Memória do Esporte da ESEF/UFRGS e o GRECCO - Grupo de Estudos sobre Esporte, Cultura e História. Compõe a 
coordenadoria do Núcleo da Rede CEDES na UFRGS. Licenciada em Educação Física pela UFSM, mestre em Ciências do Movimento Humano pela 
UFRGS, doutora em Educação pela UNICAMP e pós-doutora pela Faculdade do Desporte da Universidade do Porto (Portugal).

                      A partir de tuas pesquisas e estudos quais 
entendimentos sobre os corpos vens construindo?

Silvana: Minha formação inicial é em Educação 
Física, ou seja, uma área que historicamente tem 
como objeto de estudo o corpo e os modos como as 
pessoas vivenciam suas diferentes possibilidades de 
movimentação por meio dos jogos, das ginásticas, dos 
esportes, das danças, das lutas, entre outras práticas 
corporais. Como área de conhecimento ou campo de 
intervenção profissional, o foco no corpo é analisado a 
partir de diferentes correntes epistemológicas, grosso 
modo conjugadas a partir de duas vertentes: as ciências 
biomédicas e as ciências sociais e humanas. 

Meu olhar está ancorado nesta última vertente, 
o que não implica negar a materialidade do 
corpo, mas compreendê-lo como  algo  que  se 
produz historicamente. O corpo é uma construção 
cultural, cuja conformação e aparência se configura 
considerando aspectos sócio-históricos. Por essa razão 
não penso o corpo como algo natural, dado e universal. 
O corpo é provisório, mutável e mutante, sob o qual se 

inscrevem aspectos simbólicos que alteram, inclusive, 
a sua configuração anatômica. Basta pensarmos nas 
representações de saúde e de beleza em diferentes 
tempos e contextos para entendermos a força que os 
aspectos culturais exercem sobre a materialidade do 
corpo, desenhando diferentes contornos e arquiteturas 
corporais.  

Minhas pesquisas partem desse entendimento e 
estão ancoradas nos Estudos de Gênero e na História 
do Corpo. Estes campos teóricos possibilitam fissurar 
com representações, práticas e discursos que ancoram 
na biologia dos corpos a sua definição. Olho os corpos 
como possibilidades de expressão de gestualidades, cuja 
educação atravessa tempos e culturas fazendo pulsar 
diferentes rituais e simbologias. Por fim gostaria de 
mencionar que entendo o corpo como algo que somos 
e não como algo que temos. Somos. Portanto, não há 
como falar de corpo sem falar de nós mesmos, de nossa 
subjetividade, daquilo que somos ou que gostaríamos 
de ser. Quando digo corpo, estou me referindo não 
somente à materialidade biológica que nos constitui, 
mas a nós mesmos. Afinal, somos corpo.

ENTREVISTA

Corpo: 

DIVER  IDADE:
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                     Como descontruir os binarismos tão 
presentes sobre os corpos de meninos e meninas, homens 
e mulheres?

Silvana: Os binarismos não são universais nem dizem 
tudo sobre os corpos. Resultam de olhares que foram 
historicamente construídos, e por esse motivo, não são 
fixos. Sua desconstrução depende, em primeiro lugar, 
do reconhecimento da existência desse olhar binário 
e, sobretudo, do engessamento com o qual é tratado. 
Esta é uma das razões pelas quais considero necessário 
analisar o corpo considerando a sua generificação. Se 
entendemos o gênero como um organizador da cultura, 
percebemos que aquilo que relacionamos aos homens 
e às mulheres, aos meninos 
e às meninas nada mais é do 
que o resultado de um longo e 
contínuo processo que educa 
os corpos e subjetividades 
a partir dessa diferenciação. 
Uma diferenciação que não 
acolhe a nuance, a fluidez das 
fronteiras, a permeabilidade, 
a pluralidade e a diversidade. 
A desconstrução, portanto, 
pressupõe o reconhecimento 

DIVER  IDADE:

                               

                    De que forma podemos pensar o ensino dos 
corpos a partir de tua citação muito utilizada “Um corpo 
não é apenas um corpo. É também o seu entorno [...]”? 

Silvana: A educação dos corpos se dá a partir de 
diferentes dimensões. Uma delas está relacionada à 
esta citação que refere o fato de que não somos apenas a 
nossa materialidade biológica. O corpo é uma inscrição 
da cultura, por isso é imperativo levar em conta tudo 
que o circunda, desde os aspectos simbólicos até os 
serviços e produtos que alteram sua funcionalidade. 
Se admitirmos este aspecto, podemos propor situações 
nas quais possamos desenvolver novas sensibilidades 
e olhares sobre o corpo e sua produção. Em outras 
palavras: podemos educar os nossos corpos e atuar 
na educação de outros corpos, de forma a identificar 
o que desejamos e o que não desejamos dentre as 
possibilidades que nossa cultura oferece em relação 
aos usos do corpo, sua funcionalidade e aparência.

DIVER  IDADE:

                               

                     Como podemos propor um trabalho 
pedagógico pensando, hoje, nas inúmeras intervenções 
inscritas nos corpos de nossos alunos e alunas? 

Silvana: Penso que professores e professoras podem 
desenvolver estratégias pedagógicas que operem 
em dois sentidos: de sensibilização e de intervenção 
sobre os corpos. Sensibilizar sobre a pluralidade dos 
corpos envolve dinâmicas com atividades expressivas 
como, por exemplo, a criação de desenhos, pinturas, 
esculturas, a produção de narrativas, assim como a 
análise de artefatos culturais tais como filmes, músicas, 
propagandas, programas televisivos, revistas, entre 
outros.  Podem ser planejadas tendo como foco a 

desconstrução de discursos, práticas 
e representações que limitem os 
corpos e sua capacidade expressiva, 
ou ainda que produzam preconceitos 
e restrições às diversidades dos 
corpos e dos sujeitos. As atividades 
de intervenção vão na mesma 
direção e têm como foco exercícios 
que envolvam práticas corporais e 
esportivas, por exemplo. Para tanto, 
é importante criar um ambiente no 
qual cada pessoa possa se expressar 
livremente e ser respeitada pelas 

suas habilidades, capacidades e vivências, etc. 
Considero importante pensar em atividades que 
operem sobre os limites do corpo de modo que cada 
participante possa ter um maior conhecimento de si e 
dos outros, respeitando aqueles que “podem” mais ou 
“podem” menos. A responsabilidade de quem conduz 
a atividade é fundamental para seu sucesso, o que 
requer não apenas sensibilidade e respeito à diferença 
mas, sobretudo, atenção para perceber situações de 
discriminação e preconceito.  Palavras de incentivo e 
de valorização do que foi realizado são sempre bem-
vindas porque possibilitam não apenas conhecer 
e reconhecer a diferença, mas valorizá-la. Isso é 
fundamental a qualquer processo pedagógico, pois 
assim como os corpos são plurais, os sujeitos também 
o são.

DIVER  IDADE:

“O corpo é 
provisório, mutável 

e mutante, sob o qual 
se inscrevem aspectos 

simbólicos que 
alteram, inclusive, 

a sua configuração 
anatômica’’.
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                    É possível falarmos em uma educação dos 
corpos? 

Silvana: Sim, os corpos são educados conforme 
os discursos, as práticas e as representações que 
circulam no seu entorno. Isto é, várias instâncias 
colocam em circulação modos de ver, de viver, de 
produzir, de conceber e de ensinar sobre seus usos do 
corpo, sua gestualidade e aparência. O corpo, aquilo 
que dele entendemos e como o vivenciamos resulta 
de um processo educativo que provêm de diferentes 
instâncias: família, religião, escola, mídia, medicina, 
normas jurídicas, enfim, em todos os espaços de 
socialização nos quais nos deparamos cotidianamente, 
com recomendações como, por exemplo, sobre 
o vestuário, a alimentação, o comportamento, a 
aparência, os gestos, a movimentação, as práticas 
sexuais, a saúde, a beleza, a qualidade de vida. Enfim, o 
corpo é educado cotidianamente por meio de processos 
normativos explícitos e também nas minúcias do que 
não é dito, referido, mencionado. Os silêncios agem 
muito na educação dos corpos. Quando silenciamos 
sobre a discriminação e o preconceito que paira 
sobre determinados corpos e não os reconhecemos 
como possíveis, estamos reforçando as normas que 
valorizam determinados corpos em detrimento de 
outros. Entendo, por fim, que a educação do corpo 
opera, simultaneamente no coletivo e no individual. 
Reagimos aos processos normativos, aceitamos, 
resistimos, negociamos e transgredimos tanto porque 
a educação é um campo político como o corpo, ele 
próprio é uma unidade biopolítica.

DIVER  IDADE:

                               

                     É possível desvincular os corpos perfeitos das 
práticas esportivas? 

Silvana: Em primeiro lugar é necessário questionar 
o que entendemos por corpos perfeitos. Perfeitos para 
quem e para o quê? Se pensarmos, por exemplo, no 
esporte de alto rendimento, o corpo que é produzido 
nesta prática pode ser adequado para a extração 
máxima dos esforços e dos seus limites, o que de forma 
alguma significa ser perfeito. A produção deste corpo 
demanda muito investimento, disciplina e, não, isso 
não existe sem dor. Faço essa menção para afirmar que 

DIVER  IDADE:

nem todas as práticas corporais promovem benefícios 
ao corpo ou mesmo atuam na construção de uma 
aparência idealizada ou buscam melhoras em aspectos 
relacionados à saúde. Há uma hipervalorização da ideia 
de que as práticas corporais e esportivas são saudáveis 
e que contribuem para a modificação da aparência. 
Algumas sim, outras nem tanto, algumas nunca. 
Portanto, não consigo visualizar uma relação linear 
entre a prática de atividades corporais e esportivas e 
o benefício ao corpo. Já a expressão “corpo perfeito” 
recomendo eliminarmos de nosso vocabulário, 
sobretudo, quando temos uma visão crítica em relação 
à normatização dos corpos. Esta expressão sugere 
a existência de um modelo de corpo representado 
como exemplar e a partir do qual todas as outras 
possibilidades corporais são julgadas e classificadas. 
Implodir com essa representação significa não apenas 
reconhecer a diversidade e pluralidade dos corpos 
como também valorizá-las.

                               

                           Como trabalhas a questão da saúde atrelada 
à aparência? 

Silvana: Essa pergunta pode ser relacionada com 
a anterior, pois na cultura contemporânea estas duas 
expressões, além de serem entendidas quase como 
sinônimas integram a representação idealizada de 
um corpo perfeito.  Tenho trabalhado com a noção de 
cultura fitness entendendo-a como um conjunto de 
dispositivos que opera em torno da construção dessa 
representação envolvendo intervenções que vão muito 
além das academias de ginástica e de outros espaços 
destinados à exercitação física. Neste contexto, a 
expressão fitness que em sua origem faz referência a 
uma boa aptidão física, tem seu significado alargado 
envolvendo não apenas a aquisição de uma capacidade 
orgânica, mas, fundamentalmente, a adesão a um 
estilo, um jeito de ser e de se comportar. Um estilo que 
ostenta um corpo produzido a partir de um minucioso 
gerenciamento, cujo sucesso demanda autocontrole, 
comedimento, disciplina e força de vontade. Para tanto 
os sujeitos são incentivados a consumir uma série 
de produtos e serviços direcionados especificamente 
a esse fim. E ao fazê-lo tornam-se consumidores ao 
mesmo tempo em que são consumidos por um sistema 

DIVER  IDADE:
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de doenças ou a relação com a estética. Pensar a 
educação para a saúde significa reconhecer o quanto 
essa é condicionada por questões que extrapolam os 
aspectos biológicos e fisiológicos do corpo. Por certo 
que envolve alguns cuidados por parte dos sujeitos, no 
entanto, resulta também das condições objetivas da 
existência e isso implica questões de ordem econômica, 
cultural e política. Enfim, creio ser importante, ao 
pensar estratégias, trabalhar com a ideia de que não 
somos os únicos responsáveis pela aquisição (ou não) 
de um estado satisfatório de saúde. Ela depende de 
muitas coisas que estão além de nossa mera vontade e 
de nossos investimentos, sejam financeiros, emocionais 
ou de adesão àquilo que comumente se representa 
como promotores de saúde – e aqui me refiro às várias 
práticas que se inscrevem nos corpos. Pensar a educação 
para a saúde no contexto escolar implica entender o 
conjunto de situações que possibilitam e que impedem 
vivenciar um estado satisfatório de saúde, e isso vai 
muito além da experiência e da vontade dos sujeitos.

que joga no indivíduo a responsabilidade de seu sucesso 
e fracasso. Enfim, saúde e estética demandam práticas 
que nem sempre caminham juntas. Ao contrário, em 
nome da construção de um corpo que nossa cultura 
valoriza como belo existem intervenções que inclusive 
não são identificadas como saudáveis.

                               

                           Como traçar estratégias para falar em 
educação para a saúde a partir do reconhecimento desses 
corpos tão diversos no espaço escolar? 

Silvana: Como mencionei anteriormente, 
promovendo estratégias de sensibilização e de 
intervenção. Mais do que pensar no como, prefiro 
chamar a atenção para a responsabilidade que 
professores e professoras têm na condução de um 
processo que valorize a diversidade dos corpos, e 
isso somente acontecerá se conseguir problematizar 
muitos dos discursos, práticas e representações que 
operam no sentido da reafirmação da existência, por 
exemplo, de um corpo modelar a partir do qual todos 
os outros são julgados. Mesmo em relação à saúde, que 
demanda muitas questões que não apenas a ausência 

DIVER  IDADE:

Pensar a educação 
para a saúde no 

contexto escolar 
implica entender o 

conjunto de situações 
que possibilitam e que 
impedem vivenciar um 
estado satisfatório de 
saúde, e isso vai muito 

além da experiência e da 
vontade dos sujeitos.
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DIVERSIDADE EM DEBATE

Sexo além do sexo
Performances corporais e pedagogias eróticas

Doutor em Educação (UNICAMP) e Professor na graduação e pós graduação em Educação – UFBA edvaldo@ufba.br

O corpo passou a ser problematizado de muitas maneiras, sob as mais diversas abordagens, para múltiplos fins. Em toda parte, o chamado 
culto ao corpo se propagou. Em discursos acadêmicos muitos ressaltaram que ele é um objeto produzido na e pela cultura. E nas dinâmicas 

culturais ele pode ser observado, explicado, classificado, examinado, medicalizado e pavoneado em inúmeras performances e representações 
para todos os gostos e interesses. Nesse contexto, o corpo é objeto de poder. Não por acaso tantos estudos já foram feitos para demonstrar e 
assegurar que ele está ao lado de categorias historicamente oprimidas e marginalizadas: minorias de raça, classe e gênero (JAQUET, 2001). 

O corpo é um campo aberto de conflitos e debates, 
com linguagens e problemáticas que se renovam 
sistematicamente. Esse movimento afirma que o corpo 
está vinculado ao próprio sujeito e inserido nas formas 
sociais da cultura. Mais do que um objeto da natureza, 
ele é constantemente produzido e reproduzido pelas 
mais diversas tecnologias próprias de cada época. 
Por isso é um objeto imperfeito, inacabado, sempre 
provisório, mutável, volátil e submetido a intervenções 
tecnocientíficas. O corpo é sempre criado a bel prazer, 
como seus vários discursos. 

O século XXI faz do corpo o principal objeto 
de consumo (COUTO, 2012). Dos aparatos 
tecnocientíficos à publicidade incessante, o corpo 
belo, jovem e potente borbulha por toda parte. Esse 
completo acontecer do corpo diz que ele deve ser, 
de infinitos modos, consumido. Consumir versões 
corporais alheias e, ao mesmo tempo, oferecer nossos 
corpos sempre reelaborados para o consumo festivo 
de multidões ávidas por diferentes representações e 
formas transitórias, são modos siderais de nos colocar 
em lugares especiais nos limites da materialidade do 
ser.  

São muitos os apelos cotidianos para a produção e 
consumo frenético das corporalidades. Mas nenhum 
deles parece tão forte e irresistivelmente sedutor como 
o fato de que o corpo é, acima de tudo, sexualizado. O 
corpo é desejo e desperta desejo. Tudo nele flutua em 
torno de processos de sedução. Então, não são apenas 
os corpos que são inventados, mas especialmente as 
sexualidades. As sexualidades se tornam modos de ser 

para nós e para os outros, um brilho fugaz dos nossos 
gozos sempre metamorfoseados.

Nesse contexto, esse estudo tem o objetivo de 
discutir alguns resultados de uma pesquisa qualitativa 
realizada com cinco “garotos de programa” de 
Salvador. As entrevistas, sobre os modos como cada 
um constrói o seu corpo e comercializa os jogos de 
aparências sexuais, foram realizadas e gravadas entre 
novembro de 2014 e abril de 2015. O argumento 
principal desenvolvido aqui é o de que vivemos uma 
época em que o sexo já está fora do sexo, em que o 
embate físico e emocional em busca da excitação e 
do gozo não se dá mais no corpo propriamente dito, 
mas nas representações e negociações corporais, que 
produzem outros estados e pedagogias eróticas.

Os cinco garotos entrevistados têm entre 20 e 27 
anos, se consideram de classe média, são universitários 
ou já concluíram cursos superiores. Dois são formados 
em educação física, um é aluno de educação física e 
professor numa academia, um é administrador de 
empresas e o outro é arquiteto. Um se diz branco, 
dois são morenos e dois são negros. Três deles 
fizeram viagens internacionais. Todos se conhecem e 
compartilham redes de clientes. Na maioria dos casos 
os clientes são masculinos, embora relatem serviços 
prestados também a algumas mulheres. Fragmentos 
das falas dos entrevistados serão identificados a partir 
de agora por meio dos nomes que eles adotam no 
trabalho: Caio, Pedro, Tiago, Bob, Rick. Todos têm 
sites pessoais onde se exibem por meio de fotografias 
e vídeos produzidas em estúdios, por profissionais. 

Edvaldo Souza Couto
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Os cinco garotos se dizem fissurados por seus 
corpos e relatam práticas e modos de cuidar de si para 
obter a forma física irresistível. Todos ressaltam que 
compram tudo que o mercado oferece para ter o corpo 
dos sonhos. O corpo é sempre o principal investimento 
de tempo, emocional e, sobretudo, financeiro. “Não é 
nada barato ter o corpo que tenho” (Caio e Rick). Sobre 
os modos como constroem seus corpos, selecionei cinco 
itens: musculação, alimentação, moda, cosméticos 
e cirurgias plásticas. Considerando os limites deste 
texto, agrupei apenas fragmentos das falas de um ou 
outro que julguei mais importantes para fundamentar 
cada item.

* Musculação

Todos são “viciados” em academias e treinam entre 
duas e quatro horas por dia.

‘‘Eu comecei a fazer academia com 16 anos. Treino 
uma hora e meia pela manhã e uma hora e meia no final 
da tarde ou a noite. Fiz faculdade de educação física e 
me interesso muito pela mecânica corporal. Quero 
saber como cada exercício ativa o músculo. O lance pra 
mim é ficar grande, mas com postura, leveza, elegância. 
Aquela coisa de sair na rua como Schwarzenegger não 
dá. O cara tem que desfilar. É como se cada lugar fosse 
uma passarela. Eu desfilo mesmo.’’ (Tiago)

‘‘Puxo ferro duas horas por dia. Antes eu ia e me 
concentrava nos exercícios. Não queria papo com 
ninguém. Depois descobri, véi, que eu podia exibir ali 
o meu corpo e conseguir alguns clientes. Tem uns caras 
que vão pra academia e ficam fingindo suar com uns 
pesinhos merrecas. Estão ali só pegar gente que malha 
duro como eu.’’ (Pedro)

* Alimentação

Todos disseram que são muito preocupados e atentos 
com a alimentação. Com exceção de Caio, que se vira 
com orientações adquiridas por meio da internet, os 
outros têm acompanhamento de nutricionista esportivo. 
Os suplementos alimentares integram o cardápio diário: 
vitaminas, Whey Protein e anabolizantes.

Construções corporais ‘‘Meu nutricionista é porradão. Não adianta treinar 
pesado e se alimentar errado. Tem que comer certo, 
engolir as vitaminas certas, dormir bem, ter uma vida 
saudável.’’ (Rick)

‘‘Quem diz que malha e come direitinho e tem um 
corpão tá mentindo. É preciso mais. Poucos dizem, 
mas quase todo mundo tomas umas injeções de vez 
em quando. Todo mundo indica anabolizante pra 
todo mundo. E aí muito nêgo faz merda. Eu tomo uns 
anabolizantes e hormônios também. Mas um médico 
me acompanha, orienta, dá a dose certa. Não sou 
otário.’’ (Bob)

‘‘Véi, tem que suar certo, comer certo e tomar uns 
troços certos também. Eu não sou halterofilista, mas 
converso com os caras. Eles me dão a ideia’’. (Pedro)

* Moda

Andar bem produzido é sinônimo de usar produtos 
de marcas, de preferência internacionais, frequentar 
bons salões de beleza, ter cortes de cabelo modernos, 
barba bem cuidada e aparada, sobrancelhas bem 
desenhadas.

‘‘Não adianta o cara dar um grau e depois comprar 
roupas nessas lojas populares, xexelentas, padronizadas. 
Eu fuço o mundo da moda, eu busco novidades. Mas 
gosto de peças discretas. Sabe, eu gosto de marcas 
mesmo. Sou vaidoso pra porra’’. (Tiago)

‘‘Só uso roupa boa, cara mesmo. Boto banca. Gasto 
sem pena em roupas e calçados.’’(Caio)

‘‘Ando bem vestido e num carro que é foda. Onde 
eu chego todo mundo olha pra mim. É assim que eu 
gosto.’’(Bob)

*Cosméticos

Os cinco garotos se dizem super vaidosos e adeptos de 
inúmeros produtos que prometem realçar a beleza. São 
adeptos de limpeza de pele, massagem facial, peeling 
para eliminar manchas, marcas de acne, combater 
olheiras e pequenas rugas. Quatro fazem uso de botox 
e frequentam dermatologistas.
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‘‘O rosto da gente merece muito cuidado. De vez em 
quando faço uns retoques. Mas tudo coisa pequena. A 
dermatologista nem chama de cirurgia. Mas ela corta, 
espicha e cola. E eu saio todo lindo.’’ (Rick)

‘‘Só vou fazer cirurgias quando estiver mais velho. 
Tem muito creminho que estica legal. Por enquanto eu 
me contento com eles.’’ (Bob)

A produção corporal, para estes entrevistados, tem 
uma finalidade específica: colocar-se no mercado das 
performances sexuais. Para todos eles, no entanto, o 
sexo está muito além do sexo.

Sexo além do sexo

Vivemos em uma época que acelera o prazer diante 
das confusões de gênero, da diversidade sexual e da 
indiferença do sexo como gozo (COUTO, 2012). 
Assim como os corpos, as sexualidades também não 
cessam de ser construídas. Fronteiras tradicionais, 
antes tão demarcadas e assumidas, como homem e 
mulher, heterossexualidade e homossexualidade, ativo 
e passivo, se misturam e muitas vezes se dissolvem. 
Se num passado o sexo se desvinculou da reprodução, 
atualmente parece se descolar do próprio sexo. Liberto 
da reprodução, o sexo se tornou uma opção de prazer. 
Mas esse prazer também tem muitos riscos, como 
inúmeras doenças e violências de muitas naturezas 
e graus de intensidades. Para muita gente aquele 
sexo tradicional, que envolvia penetração, mesmo 
protegido, já não interessa mais. Existe uma espécie de 
indiferença sexual que prospera em toda parte. 

Para Baudrillard (1990) o corpo sexual está entregue 
hoje a uma espécie de destino artificial. Por isso o 
modelo de sexualidade se tornou a transexualidade. 
Não no sentido anatômico, mas no sentido de 
travestismo, dos jogos e signos do sexo que se inventa 
como performance e não como gozo convencional. É 
o sexo que extrapola o sexo, que está além do sexual. 
É o sexo no excesso publicitário, sempre teatralizado. 
Vivemos a era das urgências sexuais, em que tudo foi 
convertido em sedução. Mas a sedução tem o fim em 
si mesma, não no gozo. Ela se prolifera sideralmente. 
E aí o sexual se torna um modo de aparecimento, um 

‘‘Quem não se enfeitar, não se embelezar e não for 
muito cheiroso não seduz ninguém.’’ (Pedro)                                  

‘‘Meu dermatologista é um viado retado de bom. Vai 
pra tudo quanto é congresso, sempre tem novidades e 
eu experimento tudo que ele me indica. É fera mesmo. 
(Tiago)

‘‘Bote ai no seu trabalho, mas bote mesmo o que 
eu vou dizer. Vaidade é coisa de homem, meu irmão. 
Mulher fica naquele mimimi mas não sabe quase nada. 
Acha que batom e salto alto é tudo. Meu cabelo não é 
doido de ficar com um fio fora do lugar. Meus dentes 
são super brancos. Se eu tiver uma espinha no rosto 
não saio de casa. Digo mesmo: é muito creminho 
importado no lombo gostoso desse seu bofe.’’ (Rick)

*Cirurgias plásticas

Os entrevistados são adeptos de cirurgias plásticas 
como estratégias para o embelezamento corporal. 
Todos ressaltaram que não gostam da expressão 
“cirurgia plástica”, que parece se referir ao tempo em 
que as chamadas cirurgias estéticas eram feitas apenas 
em hospitais e implicavam em recuperação lenta e 
dolorosa. Destacam que agora vivemos a era das 
minúsculas intervenções técnicas e cirúrgicas, muitas 
delas em clínicas dermatológicas, com pequenas doses 
de anestesia local e recuperação em horas ou poucos 
dias.

‘‘Véi, você acha que eu ia ter um peitoral desse só 
puxando ferro? É silicone, meu bem’’. (Pedro)

‘‘Todo mês estou no dermatologista fazendo uma 
coisinha ou outra. Mas como agora qualquer cortezinho 
de nada é cirurgia, então faço um monte de cirurgia. 
Faço enchimento nos lábios, deixei o nariz mais fino e 
arrebitado, tirei umas cicatrizes de espinhas e marcas 
de expressão na testa. Um botox faz milagre.’’ (Tiago)

‘‘Eu me acabava no abdominal, mas não tinha jeito 
de deixar a barriga definida do jeito que eu queria.  Aí 
fiz uma lipo. O médico ainda aproveitou e deixou a 
minha cintura menos marcada.’’ (Caio)
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brilho efêmero e arrebatador onde os corpos se exibem 
em performances cada vez mais criativas e inusitadas. 

 Agora tantos os corpos como as sexualidades 
são inventadas e construídas pelas próteses, produtos 
químicos e muita publicidade de si. Como enfatiza Le 
Breton (2012), vivemos a era da sexualidade sem sexo 
e sem corpos. Tudo é apenas sedução e artifício numa 
trama infinita de aparências. As sensações não exigem 
mais contatos nem relacionamentos. 

 Esses argumentos são importantes para 
compreender as narrativas e interpretações dos 
modos como os entrevistados constroem, vivenciam e 
comercializam os jogos de aparências sexuais. O ponto 
de partida é que todos eles vivem de “programas” mas 
dizem que não são garotos de programa, que não fazem 
programa, ao menos no sentido convencional, não 
vendem sexo, não transam e não gozam. Nenhum deles 
tem interesse no sexo como sexo, mas em performances 
corporais desafiadas por poéticas eróticas deslizantes. 

‘‘Véi, eu não sei dizer exatamente o que eu faço. No 
fundo não sou um garoto de programa, eu não vendo 
sexo. Eu não fodo com os clientes. Fuder todo mundo 
fode. Isso você encontra em todo lugar e é muito barato. 
Eu não vendo o pau, a porra nem a bunda. Eu vendo 
caro é outra alegria. Com o tanto de coisa que eu tomo 
pra ter um corpão o meu pau nem sobe. Não importa 
mais o pau. Eu ofereço aos meus clientes esse corpo 
lindo, que pouca gente tem. O cliente pira porque pode 
ter por algum tempo o meu corpo belo. ‘‘(Pedro)

‘‘Esse negócio de fuder não tá com nada. Não gosto 
de meter em buraco nenhum. Também não sou buraco 
pra ninguém meter. Não é pra meter nada. Quem quer 
fuder pega um puto por ai. Comigo não. O cara paga 
pra ficar comigo porque quer ver, tocar, beijar todo 
o meu corpo que é produzido com muito trabalho e 
carinho. Eu danço, represento personagens, ofereço 
muitas fantasias. Mas o que ofereço mesmo pra ele 
pirar é meu corpo jovem e muito belo. Tem vezes 
que o cara nem quer tocar, só quer ficar me olhando, 
babando, viajando. Ele goza com a minha beleza, não 
com o meu pau ou cu, entendeu? ‘‘(Bob)

‘‘Não vendo sexo e não transo. Eu vendo companhia, 
afeto, carinho. Sei dizer coisas que enlouquecem o 

cliente. Eu falo e ele goza. Eu exibo cada parte do meu 
corpo, cada músculo bem desenhado, supino a supino, 
e ele goza’’ (Caio)

‘‘Quem quer fuder de verdade não sai comigo. Quem 
sai comigo quer comer a minha beleza, quer gozar com 
a minha juventude, nos meus 20 anos. Eu sei que sou 
bonito pra caralho. O meu serviço é esse. Eu ofereço 
isso pra quem pagar.’’ (Pedro)

‘‘Eu fico retado quando dizem que eu sou puto. Não 
ganho dinheiro pra comer nem pra dar a bunda pros 
caras. Eu cobro caro porque vendo o meu corpo todo 
e não apenas o pau. E o que ele faz com meu corpo? 
Olha, pega, cheira, beija, adora, elogia, idolatra mesmo. 
O cliente paga pra me adorar, porque eu sou belo e 
beleza custa caro. Cobro caro mesmo.’’ (Rick)

Os entrevistados dizem que não costumam enfrentar 
problemas porque negociam desde o primeiro contato e 
começo da conversa com o cliente que tipo de programa 
vão fazer. A maioria desiste porque quer sexo mesmo. 
Uns poucos aceitam porque julgam que na hora vão 
convencer o garoto a ter a transa da sua vida ou a 
transa que aquele preço pago permite e merece. Esses 
devem e precisam ser descartados. Sobram os clientes 
que consomem o sexo além do sexo.

‘‘Já vesti a roupa, devolvi o dinheiro e mandei cliente 
se fuder sozinho. Esses eu dispenso mesmo. Escolho 
gente fina, com gosto sexual apurado. Que coisa besta 
ficar esfregando pau com pau ou metendo. Eu só quero 
cliente que saiba curtir e ter prazer com o meu corpo. 
O cliente tem que ser um espelho. Quero refletir meu 
corpo nele.’’(Rick)

“No meu site já digo que não vai ter meteção. Tá 
ligado? O fulano paga pra me acariciar. Ele goza me 
acariciando. Mas eu sou receptivo, eu colaboro: eu 
beijo, eu toco, até brinco com o pau dele, mas não bato 
punheta pra ele gozar na minha mão.” (Bob)

 
Em nossa época o corpo, íntimo e sexuado, vive 

cada vez mais da superexposição obsessiva. De muitas 
maneiras e meios ele se oferece despudoramente aos 
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olhares ávidos e consumistas. As próprias metamorfoses 
atuais do corpo são oferecidas como prazeres diáfonos. 
Como escreve Lipovetsky (2006) vivemos menos de 
aventura em aventura sexual, sustentada pela tirania 
da ereção permanente, e mais de jogos poéticos e 
delicados que misturam a exaltação e adoração do 
corpo convertido ele mesmo em delírio sexual. Agora, 
é a reciprocidade hedonista que conta, é a comunicação 
interpessoal que circula e que, de certo modo, qualifica 
e festeja a cultura sexual além do sexo. 

Algumas conclusões

Esses relatos e análises aqui expostos nos mostram 
determinadas pedagogias eróticas que nos permitem 
um conjunto de conclusões, das quais quero destacar 
três. 

A primeira conclusão é que vivemos nos domínios 
híbridos de corpos naturais e tecnocientíficos. O 
corpo não cessa de ser construído e reconstruído e 
todos buscam ocupar o pódio estético onde o estatuto 

corporal é marcado pela beleza,  juventude e vigor 
artificializados e, por isso mesmo, mais sedutor e 
irresistível. Cada um tem o corpo que deseja. 

A segunda conclusão é que esse corpo provisório 
se tornou ele mesmo representação de sexualidades 
voláteis. As performances sexuais são cada vez mais 
egocêntricas. Não visam trocas com o outro. O outro 
até pode gozar, mais o importante mesmo é o gozo de 
quem se oferece para ser adorado. As performances 
sexuais se descolaram da felicidade dos sentidos. São 
meros jogos de exibição de si.

A última conclusão é que a felicidade individual 
parece fazer parte desse desabrochamento da 
performance erótica hiper higienizada, destinada ao 
olhar e a si mesmo. O outro é um figurante cada vez 
mais dispensável, salvo apenas pela razão econômica. 

Devemos nos perguntar se essas pedagogias 
eróticas são novas formas de liberação ou outras 
misérias sexuais e afetivas que prosperam. 
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SOU O QUE APARENTO SER: a produção de si nas academias

DIVERSIDADE EM DEBATE

C      omeço a escrita desta matéria, narrando uma 
cena que presenciei, numa turma de Ensino 

Médio, no município do Rio Grande, quando fui ob-
servar um estagiário. Durante a aula de Biologia, três 
meninos tiram potes de comida de dentro de suas 
mochilas e passam a comer, o que suscita um comen-
tário/explicação por parte do estagiário: “Professora 
(dirigindo-se a mim), eles precisam comer de 3 em 3 
horas, porque frequentam academia. Eles fazem uma 
dieta especial e não podem ficar muito tempo em je-
jum”. Tal comentário desperta a minha curiosidade so-
bre o teor das refeições e passo a analisar o que estava 
sendo consumido por cada um deles: macarrão sem 
molho; frango grelhado; claras de ovos cozidas. Um 
rápido olhar sobre os meninos me dá indícios de que 
realmente estão “malhando”, visto o tamanho do tó-
rax e dos braços dos estudantes em questão. Ingerem, 
basicamente, carboidratos e proteínas, nutrientes in-
dispensáveis para fornecer a energia necessária para 
o esforço físico a que se submetem (carboidratos) e 
também para a construção do corpo (proteínas), neste 
caso, especificamente,dos músculos. Diante do “risco” 
de catabolizarem –processo em que há degradação de 
massa muscular para obtenção de energia – ninguém 
contesta o fato de se alimentarem durante a aula, afi-
nal, não se pode arriscar que o esforço que estão fa-
zendo seja em vão.

Essa cena me fez pensar em diversas outras que te-
mos presenciado cotidianamente, não só nas escolas, 
mas também nos programas televisivos, nos anúncios 
publicitários, nos filmes e nos diversos contextos socio-
culturais em que transitamos.  São cenas que mostram 
sujeitos em busca de um “corpo perfeito”, livre de gor-
duras indesejáveis, esculpido e moldado de acordo com 
os padrões contemporâneos, ou seja, com a musculatu-
ra bem definida, rijo, bronzeado e sem pelos. O corpo, 
neste contexto, constitui-se o foco dos olhares e o alvo 
principal das atenções e preocupações. 

A preocupação e o investimento no corpo não são 

questões que surgiram na contemporaneidade. Des-
de a antiguidade, o corpo era alvo de intervenções e 
procedimentos que tinham como objetivo a ascese da 
alma, ou seja, cuidava-se do corpo para garantir a sal-
vação do espírito ou para atingir níveis morais mais el-
evados. Para tanto, técnicas como o jejum, a abstinên-
cia, a privação de alguns confortos eram meios de se 
mortificar o corpo para a salvação da alma. Ainda hoje 
vemos práticas ascéticas como essas fazendo parte de 
princípios religiosos, como o jejum ou abstinência de 
carne na sexta-feira santa, as promessas de subir es-
cadarias de joelhos ou percorrer longos trechos de pés 
descalços, ficar de joelhos (genuflexão) nas igrejas, en-
tre outras, que embora ajam sobre o corpo, têm como 
fim princípios considerados mais elevados. O corpo, 
neste caso, é um meio e não um fim em si mesmo.

Na cena que narrei no início desta matéria, vemos 
operando um outro tipo de ascese, a bioascese, em que 
o corpo deixa de ser um meio e passa a ser um fim em si 
mesmo. Assim, cuida-se do corpo e investe-se nele por 
meio de diversas práticas bioascéticas – musculação, 
fitness, dietas, cirurgias plásticas, usos de cosméticos, 
aparelhos ortodônticos,bodymodification, massagens, 
entre outras –tendo como objetivo a sua produção e 
o seu aprimoramento. O corpo torna-se o alvo princi-
pal das práticas de si, de modo que as subjetividades 
são encarnadas no corpo, exibindo-se ao nível da pele. 
As bioasceses são, portanto, formas de ascese contem-
porâneas que, através de um conjunto de práticas, at-
uam na produção de subjetividades, que se exibem nas 
superfícies dos corpos. A construção do “eu” passa a se 
estruturar em torno daquilo que é visível ao olhar dos/
as outros/as, ou seja, do corpo, que pode ser produzido 
e moldado, a fim de se enquadrar nos padrões apresen-
tados nas diferentes mídias.

Longevidade, performance corporal e juventude 
são alguns dos critérios que passaram a ser valoriza-
dos para se alcançar reconhecimento e mérito social, 
direcionando e condicionando ações e condutas. Para 
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tanto, é necessário selecionar estilos de vida a serem 
adotados, alimentos a serem consumidos, interven-
ções a serem feitas sobre o corpo,  práticas esportivas 
a serem praticadas, etc. Tudo isso visando atingir de-
terminado aspecto corporal. Cada vez mais é preciso 
aparecer para ser e tudo aquilo que não é visto, que 
não é colocado no campo das visibilidades, tende a de-
saparecer.

Nesse novo contexto, o aspecto corporal assume um valor fundamental: mais 
do que um suporte para acolher um tesouro interior que devia ser auscultado 
por meio de complexas práticas introspectivas, o corpo se torna uma espécie 
de objeto de design. É preciso exibir na pele a personalidade de cada um, e essa 
exposição deve respeitar certos requisitos. As telas - sejam do computador, 
da televisão, do celular, da câmera de fotos ou da mídia que for - expandem 
o campo de visibilidade, esse espaço onde cada um pode se construir como 
uma subjetividade alterdirigida. A profusão de telas multiplica ao infinito as 
possibilidades de se exibir diante dos olhos alheios e, desse modo, tornar-se 
um eu visível” (SIBILIA, 2008, p. 111).

Na cultura contemporânea, em que se incita à 
visibilidade e à espetacularização dos corpos (basta ver 
a profusão de imagens e fotos pessoais que circulam 
nos sites de redes sociais) enfatiza-se que os sujeitos 
são  resultantes de suas escolhas e responsáveis pelo 
cuidado de si, logo, buscar o autoaperfeiçoamento 
corporal individual torna-se uma obrigação, um 
indicador de autonomia e de aptidão. Neste contexto, 
a busca por uma alimentação balanceada, visando 
potencializar as práticas desenvolvidas nas academias, 
como a da cena narrada no início deste texto, 
constitui uma prática de bioascese que possibilita o 
autoaperfeiçoamento individual e a construção do 
corpo considerado perfeito.Nesse cenário, proliferam 
academias e lojas de suplementos alimentares que 
trazem a promessa de contribuir para a produção do 
corpo e, com isso, para o aprimoramento do “eu”. A 
aparência e a ilusão de saúde são o que contam, de 
modo que cuidar de si está associado a ostentar uma 
“boa aparência” e não necessariamente ao “sentir-se 
bem”. Para tanto, vale qualquer sacrifício, desde “pegar 
pesado” nas academias, até intervenções cirúrgicas, 
como as plásticas estéticas, por exemplo.

Tais práticasvêm ganhando cada vez mais adeptos 
em nossa sociedade. Num tempo em que a subjetividade 
está encarnada no corpo e que a visibilidade vem 
constituindo condição de existência - só existimos à 
medida que somos visíveis aos olhos dos/as outros/
as - a possibilidade de projetar o corpo é algo tentador.
Assim, o investimento feito nas academias (que 
começa cada vez mais cedo, haja visto a profusão de 
pré-adolescentes que vêm aderindo à musculação e 

tomando conta destes espaços) promove um processo 
de reconfiguração corporal que produz efeitos na 
forma com que cada um/ase percebe e se relaciona com 
os outros sujeitos e com o mundo. Assim, tais práticas 
possibilitam reinventar-se e perseguir os modelos de 
beleza e perfeição que a todo momento são visibilizados 
nas diferentes mídias, convertendo-se em objetos de 
admiração e desejo de inúmeras pessoas. 

Em todos os lugares vê-se a promoção da beleza e 
da boa aparência serem associadas à saúde e qualidade 
de vida, responsabilizando os sujeitos por aquilo que 
aparentam e, consequentemente, por aquilo que são ou 
que fizerem de si mesmos. Num mundo em que só é 
feio/a quem “quer”, visto que a beleza é resultante de 
escolhas individuais, de autocontrole, autovigilância 
e autogoverno, há de se investir na produção do 
corpo, lançando mão de práticas de bioascese como a 
musculação e a alimentação balanceada, por exemplo, 
a fim de aprimorar-se e de converter-se num sujeito 
“melhor”. 

Por toda parte, promove-se a beleza e a plasticidade 
das formas, vinculando-as à ideia de que é possível 
mudar o corpo de múltiplas maneiras, livrando-
se das “deficiências” e produzindo um novo eu que 
corresponda à imagem que se tem de beleza e perfeição. 
Mas não basta modificar a aparência para se adequar 
a determinados padrões; é preciso estar em constante 
movimento, em incessantes processos de busca pela 
forma corporal que dê conta de exibir aquilo que cada 
um/a é, ainda que provisoriamente. Assim, o cuidado 
de si envolvendo práticas de bioascese requer disciplina 
e autogoverno eficientes, abrangendo processos 
contínuos de fabricação de si.  

A escola, como instituição implicada na constituição 
dos sujeitos, precisa incorporar tais discussões nos 
seus currículos, buscando problematizar a produção 
dos corpos, os modelos e padrões instituídos como 
belos, desejáveis e saudáveis, bem como as práticas das 
quais os sujeitos têm se valido para moldar e produzir 
os seus corpos e, com isso, produzirem a si mesmos. 
Discutir as práticas bioascéticas contemporâneas na 
instituição escolar pode contribuir para se pensar 
em outras formas de produção de si, que não sejam 
pautadas em um modelo único, hegemônico e que 
considerem a multiplicidade de sujeitos que temos nas 
comunidades escolares e na sociedade em geral.
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HISTÓRIA DE MARIA

História de Maria

Oi pessoal!!!
Há quanto tempo não nos encontrávamos, eu já 

estava com saudades de compartilhar com vocês 
algumas das minhas experiências. Têm acontecido 
tantas coisas aqui na escola, que às vezes nem mesmo 
sei por onde começar a escrever para contar a vocês 
algumas das minhas histórias.

Depois de muito pensar em que história contar, 
hoje resolvi dividir com vocês uma atividade muito 
legal que o Prof. Daniel fez na sala de aula. Mais uma 
vez, as diferenças que existem entre a nossa turma 
foram motivo de discussão. 

Já conversamos com o Prof. que ninguém é igual 
a ninguém, que todos e todas somos diferentes, que 
somente em direitos e deveres somos iguais, mas 
mesmo assim, sempre tem alguém que chama o outro 
disso ou daquilo. Essa história que eu vou contar 
aconteceu com o João e que deixou ele muito triste, 

por isso foi importante a conversa que tivemos com o 
prof.

O João estuda na escola há algum tempo, mas de 
uns meses para cá ele começou a ficar mais gordinho, 
e começaram a chamar ele de “bolota” e “baleia”. O 
João passou a ficar cada dia mais triste e não brincava 
mais no recreio. Quando o Prof. Daniel percebeu o que 
estava acontecendo, ficou muito bravo e chateado com 
as crianças que estavam discriminando o João.

Fiquei me perguntando: Por que todos e todas temos 
que ser iguais? Será que existe um modelo de corpo, de 
cabelo, de rosto, de altura que devemos seguir? Por que 
as pessoas debocham de quem é gordinho ou baixinho, 
ou alto demais?

Foi então, depois dessa situação com o João, 
que o Prof. Daniel aproveitou e começou a realizar 
uma atividade com a nossa turma. Nessa atividade 
discutimos sobre as diferenças entre os corpos, o que 

Cristina Varela, Doutoranda em Educação em Ciências | Joanalira Corpes Magalhães, Professora do Instituto de Educação (FURG) e Doutora 
em Educação em Ciências | Juliana Lapa Rizza, Doutora em Educação Ambiental | Luciana Kornatzki, Doutoranda em Educação em Ciências 

| Paula Regina Costa Ribeiro, Coordenadora do GESE, Professora do Instituto de Educação (FURG) e Doutora em Ciências Biológicas
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História de Maria

nos fez perceber que éramos muitos diferentes na nossa 
turma. A primeira coisa que fizemos foi medir nossa 
altura, e sabem qual foi o resultado que encontramos? 
25 medidas diferentes e 3 iguais. Depois, ele pediu para 
que subíssemos na balança que temos lá na escola. A 
cada colega que subia na balança, uma peso diferente 
aparecia. Também desenhamos nossos pés e mãos e 
nenhum desenho era igual. No final da aula, o Prof. 
pediu para trazermos, no outro dia, recortes de revistas, 
jornais ou fotos de corpos.

No dia seguinte, chegando na escola, tivemos uma 
grande surpresa. O Prof. havia feito um grande mural, 
onde mostrava nossas alturas, uma ao lado da outra em 
tamanho real na parede. Junto de cada uma estavam 
colados palitos de picolé que indicavam nosso peso 
em quantidade. Ele explicou que assim poderíamos 
visualizar melhor nossas diferenças de peso e altura. 
Após explorarmos bastante este mural, iniciamos a 
atividade com os recortes e fotos trazidos na tarefa 
de casa e que foi também super divertida. O professor 
colocou no chão um papel pardo e nós fomos colando 
as imagens e fotos. 

Dessa forma, conseguimos ver que tinham muito 
corpos diferentes. A minha amiga Clara trouxe uma 
foto dos avós dela que eram bem idosos, o avô tinha 
cabelo branco e usava bengala. A Gabi trouxe uma foto 
do pai dela que tinha uma tatuagem enorme do braço. 
A Lívia trouxe uma revista que tinha muitas modelos e 
todas eram muito magras. O Gabriel trouxe fotos dos 
jogadores do time de futebol que ele torce e a Manu 
trouxe uma revista que tinha uma jogadora de futebol 
muito famosa. O Eduardo pegou uma imagem de um 
menino de um aninho com um brinco na orelha, todo 
mundo ficou espantado e perguntou: menino, bebê, de 
brinco? A Alice trouxe muitas imagens de diferentes 
culturas: japonesa, árabe, baiana, gaúcha, escocesa, 
alemã e africana. A Luanna mostrou umas imagens de 
meninas, bem pequenas, mais ou menos de dois ou três 
anos de idades, que participam de concurso de beleza 
e que muitas pintavam as unhas e faziam chapinha nos 
cabelos. 

Foi muito Iegal ver a quantidade de imagens e fotos. 
Eu trouxe da minha mãe que é cadeirante, porque as 
pessoas às vezes ficam nos olhando de forma estranha 
na rua, quando saímos para passear ou fazer compras. 

O Prof. Daniel pendurou este painel também na 

Nossos corpos são diferentes

Eu sou alta e você é baixo, 
Temos todos e todas alturas diferentes.
Meu peso e o seu muda sempre,
Às vezes posso estar pesando mais e daqui a 
pouco pode você me ultrapassar
Nem sempre sou e me visto igual
Seria chato todos os dias da mesma forma 
Cada pessoa tem o direito
De se vestir e de ser do jeito que gosta

A cada dia que me olho no espelho
Uma mudança diferente aconteceu em mim
O que fui ontem já passou
Mas gosto mesmo é de ser assim

Meu corpo, meu cabelo, minhas roupas
É minha forma de expressar o que sou
E assim você também tem o seu jeito
Que não é melhor nem pior do que os outros,
O que importa mesmo é o que levamos dentro 
do peito

parede e nos pediu que o observássemos com atenção, 
então ele nos perguntou: Os corpos dessas pessoas são 
todos iguais? 

 A turma toda respondeu que não. Observamos 
que havia pessoas bastante diversas, por diferentes 
características, por exemplo, pelas idades: idosos, 
adolescentes, crianças, adultos; de gêneros diferentes: 
mulheres e homens, que se vestiam todos muito 
diversos: havia homem de saia, homem de vestido, uma 
mulher de bombacha, tinha um senhor de bengala e 
uma moça de cadeira de rodas, criança com maquiagem 
e um bebê menino de brinco. Enfim, pessoas com os 
mais diferentes tipos de características: com cabelos 
de cores e cortes diferentes: pretos, loiros, vermelhos, 
azuis, ruivos, compridos, curtos, cheios de cachinhos, 
tinha até uma mulher sem cabelo, careca mesmo. Eram 
muitos corpos diferentes.

Bom depois desse painel, o Prof. Daniel propôs 
fazermos um texto coletivo no quadro, o título era 
“Nossos corpos são diferentes”. 
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Foram muitas coisas que eu e minha turma 
escrevemos na tabela, e então o professor sugeriu 
que a gente pintasse da mesma cor o que achávamos 
que tanto meninos e meninas podiam fazer. Foi uma 
loucura, a turma toda começou a falar e deu a maior 
confusão. Os meninos não achavam que podiam pintar 
as unhas, mas nós lembramos que existem homens que 
vão ao salão de beleza fazer suas unhas ou cantores de 
rock que pintam as unhas também. Já as meninas não 
consideravam que podiam ser mecânicas, pois mexer 
em carros era coisa de homem, exigia força e tinha que 
se sujar de graxa. Mas os meninos falaram que muitas 
de suas mães sabiam diversas coisas sobre os carros, 
como trocar pneus, verificar bateria e trocar o óleo. 
Assim, se elas sabem fazer isso, é óbvio que meninas 
podiam aprender e ser mecânicas. Nesse momento o 
Prof. Daniel nos contou que sua irmã era engenheira 
mecânica e era ela quem sempre cuidava do carro dele.

Para nos ajudar nessa discussão sobre o que 
meninos e meninas, homens e mulheres, podem fazer, 
o Prof. Dani começou explicando que nossos corpos 
são formados de células, tecidos, órgãos, sistemas 
que formam nosso organismo biológico e que temos 
algumas diferenças físicas no nosso corpo e não 

podemos negar que essas diferenças existem, mas 
é importante também pensarmos no que a cultura 
também produz sobre os corpos. Entretanto, cada 
corpo está inserido em uma cultura e ela também atua 
na sua produção, pois a noção de beleza, do que é bom 
ou ruim para o corpo, as roupas que vestimos, tudo 
isso depende da cultura em que estamos inseridos 
e inseridas. Assim o Prof. falou que nossos corpos 
são produzidos na interação entre a biologia e essas 
marcas que estão presentes na nossa cultura e na 
nossa sociedade, como por exemplo, as coisas que são 
ditas como sendo atividade para homens e outras para 
mulheres.

Dessa forma, começamos a entender por que em 
alguns países os homens usam saia e não sofrem 
deboche, e em outros somente as mulheres podem 
usar. Entendemos também que nossos corpos são 
produzidos e que a forma como produzimos e falamos 
dos corpos vão nos ensinando formas de ser menino e 
menina, por exemplo.

Depois de todas essas atividades e discussões a turma 
não ficou mais debochando do João, pois aprendemos 
que somos diferentes e que nossas diferenças não nos 
tornam desiguais.

Naquela semana, continuamos a discutir sobre diferentes corpos de meninos e meninas, altos, baixos, magros, 
gordos e também com alguma deficiência. Nosso Prof. aproveitou essas conversas e iniciou novas pesquisas. 
Dessa vez, tínhamos que construir uma tabela indicando de um lado o que meninos podem fazer e no outro o 
que meninas podem fazer. 

A tabela que construímos foi esta aqui:

Al
iss

on
 A

ffo
ns

o

Meninos podem...

dirigir ônibus
jogar futebol
ir para a marinha
fazer tatuagem
pintar as unhas
ser mecânico
jogar videogame

Meninas podem...

brincar de boneca
ser modelo
cientista
pintar as unhas
dirigir carro
ser pedreira
ter filhos
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Apresentando o artefato cultural: “Os 15 anos de Mariana”

O livro “Os 15 anos de Mariana: um convite a 
outras aprendizagens sobre os corpos” foi elaborado, 
a partir da necessidade da produção de um material 
didático-pedagógico que buscasse romper com a 
visão do corpo humano – atemporal, ahistórico, sem 
identidade, fragmentado em órgãos, funcionalista, 
deslocado do ambiente, universal, com um padrão 
que se repete independente de gênero, classe, raça, 
etnia, sexualidade, credo, geração – presente hoje nos 
conteúdos escolares e nos livros didáticos de ciências. 
Tínhamos o desejo de apresentar o corpo de uma outra 
forma, discutindo-o como produzido na interação 
entre o biológico e o cultural, ou seja, o que nos é dado 
por herança biológica e o que nos é dado como herança 
cultural. 

Assim, o livro aborda os sistemas dos corpos de 
forma integrada e incorpora nas suas discussões 
outros significados, além dos biológicos, que estão 
presentes nas diversas instâncias sociais – mídias, 
escola, família, instituição religiosa, entre outras – e 
que atuam na produção desses corpos, marcando-os e 
posicionando-os nos diversos contextos sociais. Este 
enfoque nos corpos biossociais instiga-nos a articular 
os corpos propostos no currículo escolar com os 
corpos que os/as nossos/as alunos/as reconhecem 
como seus, ou seja, que meninos e meninas vivenciam 
em situações do cotidiano e que se constituem com 
vestimentas, adereços, adornos, marcas corporais, que 
sentem prazer e desejo, que têm sede, que fazem xixi, 
que têm sono, que comem o que gostam, que suam 
quando correm, que se emocionam e que se modificam 
ao longo do tempo.

Foram organizados dois livros: um direcionado 
para os/as estudantes  e outro para os/as professores/
as . No livro do/a aluno, a personagem Mariana narra 
a história e traz informações e explicações acerca 
dos corpos a partir de questões tais como: drogas, 

alimentação, exercícios físicos, doenças neurológicas, 
hormônios, tecidos, exposição solar, entre outros 
assuntos. No livro do/a professor/a, além da história 
de Mariana, buscamos apresentar algumas discussões 
teóricas que articulam questões biológicas, culturais, 
históricas, sociais e pedagógicas sobre o ensino dos 
corpos. Além do material apresentado, sugerimos 
ao/à professor/a utilizar outros materiais didático-
pedagógicos (livros, artigos, sites, revistas, etc) para 
subsidiar as discussões com  os/as estudantes.

Paula Regina Costa Ribeiro e Deise Azevedo Longaray

Paula Regina Costa Ribeiro - Coordenadora do GESE. Professora do Instituto de Educação (FURG) e Doutora em Ciências Biológicas.
Deise Azevedo Longaray - Doutora em Educação em Ciências.
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Meninos podem...                                                     Meninas podem...

dirigir ônibus                                                      brincar de boneca
jogar futebol                                                      ser modelo
ir para a marinha                                                      cientista
fazer tatuagem                                                      pintar as unhas e 
pintar as unhas                                                      dirigir carro
ser mecânico                                                      ser pedreira
jogar videogame                                                      ter filhos

cotidiano da escola

Fernanda T. Roveri

Durante um curso de formação de professores que 
ministrava em Campinas-SP, em 2012, discutíamos a 
temática das relações de gênero na primeira infância. 
Uma das participantes, ao narrar sua experiência 
profissional, contou-nos que costumava deixar as 
crianças ficarem sem camiseta durante os momentos 
de brincadeiras. A seu ver, essa prática significava 
tanto o conforto quanto, principalmente, uma 
experiência de liberdade. Aquele relato instigou-me, 
pois era o momento em que eu realizava a pesquisa 
de doutorado sobre as roupas infantis e a educação 
do corpo. Ademais, eu também lecionava na educação 
infantil na rede municipal de Campinas, com crianças 
de 03 a 06 anos de idade.

Podemos pensar a roupa, conforme propõe Daniel 
Roche (2000), como um artefato da cultura material que 
educa nossos corpos. Desde pequenas, as crianças são 
vestidas de acordo com referenciais de masculinidade e 
de feminilidade. As roupas dos meninos, por exemplo, 
costumam ser feitas em cortes mais amplos, permitindo 
a movimentação do corpo. Já no vestuário das meninas, 
há uma gama de detalhes como laços, fitas, apliques, 
rendas, fechos, golas, franzidos, babados, brilhos etc., 
os quais sobrecarregam seus corpos e limitam os 
movimentos (SOARES e ROVERI, 2013). Com esses 
“enfeites”, elas aprendem que devem encantar e seduzir.  

A roupa também antecipa, nos corpos infantis, 
elementos que distinguem o masculino e o feminino: 

aos meninos valorizam-se os ombros e, às meninas, 
preenche-se o peito com babados, afinam a cintura 
com laços e realçam as nádegas (LURIE, 1997). Outro 
elemento é o bojo, presente em vestidos, blusas e até 
mesmo em sutiãs infantis. A sociedade e as mídias 
projetam imagens idealizadas de corpos masculinos e 
femininos e, por meio delas, as crianças aprendem a 
enxergar-se como adultos, homens ou mulheres. 

O uniforme escolar da rede municipal onde trabalho 
é feito em corte amplo, de cor azul e composto por 
calça, bermuda e camiseta, para os dois sexos. Algumas 
famílias contaram-me que suas filhas relutam em 
vesti-lo, pois estão acostumadas apenas com roupas 
de cor rosa. A estratégia dessas famílias é acrescentar 
excessivos acessórios brilhantes e rosados (pulseiras, 
colares e maquiagem), a fim de “compensar” uma 
suposta falta de “feminilidade” do uniforme. 

A partir dessas reflexões, considerei importante 
elaborar práticas que favorecessem as experiências 
e as descobertas das crianças com seus corpos. Por 
isso, a ideia de instigar, nas meninas e nos meninos, o 
desejo e a escolha de ficarem sem camiseta durante as 
brincadeiras, parecia-me uma maneira de possibilitar o 
conforto, a liberdade e outros modos de viver a infância.

Tendo em vista esse objetivo, eu precisava provocar, 
intencionalmente, uma situação para as crianças 
sentirem vontade de ficar sem camiseta na escola, já 
que, até aquele momento, essa não era uma prática 

“ATÉ AS MENINAS ESTÃO SEM BLUSA?!”

DESCOBERTAS DO CORPO NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Fernanda Theodoro Roveri é Doutora em Educação pela Unicamp e professora de educação infantil da rede munici-
pal de Campinas-SP. É autora do livro: Barbie na educação de meninas: do rosa ao choque”, pela editora Annablume, SP.  
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comum em nosso cotidiano. Aproveitei um dia de calor 
e combinamos que brincaríamos com água e lama no 
parque.

 Naquele momento, os três amigos, Bárbara, Rafael 
e Nícolas, se divertiam no gira-gira com baldes cheios 
de água. Os dois meninos molharam as camisetas 
e vieram procurar-me, com medo de levarem uma 
bronca. Aproveitei o ocorrido e sugeri: “Vocês preferem 
ir até a sala trocar a camiseta ou querem ficar sem 
blusa? Podemos pendurar aqui na cerca do parque para 
secar...” A resposta foi imediata: “Queremos ficar sem 
camiseta!”. Rapidamente, eles voltaram à brincadeira e 
dirigiram-se à colega, mostrando os peitos nus: “Olha, 
Bárbara, a gente é homem e tá sem camisa!”.  Foi nítido 
o olhar resignado de Bárbara e, como eu estava por 
perto, fiz uma interferência, explicando que eles não 
eram homens e que a Bárbara também não era mulher, 
mas sim que eram crianças e que todas as meninas e os 
meninos podiam brincar sem camiseta. Conversamos 
sobre nossos corpos, de crianças e de adultos, sobre 
homens, mulheres, peitos, seios, sutiã... 

A brincadeira continuou e, de longe, vi que Bárbara 
disfarçou e, propositadamente, molhou a si própria com 
o balde. Aproximou-se de mim, com o rosto abaixado 
e disse: “professora, molhou...”. Então, eu lhe sugeri 
a mesma coisa: “Você prefere ir até a sala e trocar a 
camiseta ou quer tirar e pendurar na grade do parque?”. 
Sua resposta também foi imediata: “Quero ficar sem 
camiseta!”. Animada, Bárbara correu até os meninos, 
mostrando-lhes o peito: “Olha, Nícolas e Rafael, agora 
eu sou do seu time!”. E a brincadeira continuou.

As crianças respondem de uma forma que nos 
surpreendem. Se ao mesmo tempo trazem valores, 
crenças, conceitos e representações aprendidos 
socialmente, também são capazes de subverter as 
normas. De longe, era possível ver três crianças que 
se libertavam de estereótipos e brincavam “no mesmo 
time”. Mas e as outras? Como reagiram? E os adultos 

da escola? E as famílias?
Em pouco tempo, duas meninas aproximaram-se e 

perguntaram-me: “Até a Bárbara está sem camiseta?!” 
Eu também lhes expliquei sobre o corpo das crianças 
e dos adultos e disse que poderiam tirar a blusa se 
quisessem. Mas, naquele momento, não tiveram 
coragem. 

No dia seguinte, Bárbara, Nícolas e Rafael quiseram 
tirar a camiseta novamente. Vendo isso, outra menina 
sentiu-se confiante e também manifestou sua vontade, 
até que uma a uma - e enfim todas as crianças! - 
brincaram sem camiseta. A reação das crianças foi 
mágica, como se estivessem se livrando de um peso 
colocado sob seus corpos. Riam, corriam e descobriam, 
umas nas outras, peitos, barrigas, costas, manchas de 
nascença, pintas, cicatrizes, gordurinhas, umbigos de 
todo jeito... Mistérios que ficavam escondidos debaixo 
das roupas. A diversão se completou com a “chuvinha” 
que fiz com a mangueira d’água.

Esse relato consiste em uma experiência de 
descobertas construída junto com as crianças, a 
partir de um processo de reflexão sobre a infância e 
a educação do corpo. Esse percurso de investigação 
e ação encorajou-me a enfrentar qualquer discurso 
repreensivo, principalmente dos que associam essa 
prática ao perigo da pedofilia. Com firmeza e segurança, 
consegui que os profissionais da escola e os familiares 
entendessem que as crianças se sentiam livres e não 
tinham mais vergonha, pois percebiam a si mesmas 
como crianças e não como homens ou mulheres. Essa 
percepção colabora para que o tempo da infância não 
seja encurtado. 

Em poucos dias, as crianças de outras turmas 
também queriam brincar conosco sem as camisetas. 
De longe, era possível ver as grades do parque repletas 
de blusas penduradas, como se fossem estandartes de 
nossa vitória.
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ESPAÇOS EDUCATIVOS

Difundindo e popularizando 
a Ciência na UNESP

 reprodução de A a Z

às alunos/as coisas que dão prazer às pessoas, e as 
respostas são escritas em papéis e coladas na árvore. 
Salientamos aqui que o prazer está ligado a várias 
situações cotidianas, não só sexual. Os tópicos citados 
são bastante abrangentes, indo de questões sexuais até 
comer chocolate, passando por questões emocionais, 
por exemplo, ter muitos amigos, carinho, rir muito, 
conversar com quem faz bem. No segundo momento, 
a discussão tem como objetivo debater os riscos que 
podem estar ligados aos prazeres citados (fig. 2). 
Incentivamos os/as alunos/as a levantarem possíveis 
riscos que podem estar vinculados com cada prazer 
citado. No terceiro momento, a discussão levantada é 
da prevenção, o que podemos fazer  para amenizar ou 
evitar esses riscos sem perder o prazer. Destacamos 
que esse momento é muito rico para discussões, pois 
a visão dos/as alunos/as é ampliada para itens do 
cotidiano deles/as que vão além dos prazeres somente 
da esfera sexual. No final desse momento, resgatamos 
os pontos relacionados às atividades sexuais (fig. 
3). Essa atividade final serve de motivação para as 
próximas atividades que serão desenvolvidas a seguir, 
que estão relacionadas aos métodos anticonceptivos 
e doenças sexualmente transmitidas, e assim 
respondemos a uma série de perguntas geradas no 
primeiro dia do curso. Essa atividade produz nos/as 
alunos/as uma motivação bastante forte, um repensar 
sobre atividades prazerosas que vão além daquelas 
sexuais e da importância do prazer e satisfação no seu 
dia-a-dia com um olhar mais responsável.

Este texto é um relato de uma experiência que 
acontece no curso de férias denominado “Reprodução 
de A a Z”, que se realiza no final de janeiro, durante 
as férias escolares de verão no Instituto de Biociência 
da UNESP de Botucatu/SP.O curso é direcionado a 
alunos/as das escolas públicas de Botucatu e tem 
como objetivo contribuir com a difusão de tópicos 
de reprodução humana e de outros animais cujos 
conteúdos integram o currículo do ensino médio. 
Dentro desse escopo, essa atividade permite discutir 
não só prazer e suas conseqüências, mas também 
proporciona uma excelente ferramenta para discutir 
métodos contraceptivos e doenças sexualmente 
transmissíveis de uma maneira participativa e 
integrativa. No primeiro dia do curso, os/as alunos/
as formulam perguntas sobre reprodução humana e 
de outros animais que serão respondidas ao longo do 
curso por meio de atividades desenvolvidas pelos/as 
pós-graduandos/as que atuam como monitores/as. 
Dentre as inúmeras questões formuladas (por volta 
de 150) surgem às relacionadas com prazer, doenças 
sexualmente transmissíveis e métodos anticonceptivos 
como, por exemplo, O que é HPV? O que é DST? O 
prazer sexual é igual em meninos e meninas? Como 
se coloca o DIU? Orgasmo é igual a prazer? Para 
discutir essas e outras questões sobre esse tema, 
realizamos a atividade adaptada do Ministério de 
Educação chamada Árvores dos Prazeres. Ao redor 
de uma grande árvore desenhada na parede (fig. 
1) os/as monitores/as começam a perguntar aos/

Profa. Dra. Lucia Regina Machado da Rocha, Profa. Dra Clélia Akiko hiruma Lima e Profa. Dra Silvia Mitiko Nishida
Professoras da área de fisiologia – Departamento de Fisiologia- Instituto de Biociências UNESP 
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Figura 1: 
Arvore  dos prazeres confeccionada na 
parede da sala de aula.

Figura 2 :
Discussão  dos prazeres e dos possíveis  

riscos  e das prevenções possíveis

Figura 3 : 
Resgatamos os pontos relacionados a temáti-
ca  sexual com os riscos e prevenções para 
trabalharmos em atividades futuras: doen-
ças sexualmente transmitidas e métodos an-
ticonceptivos.
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A homogeneização do sorriso na contramão da diversidade

Em face das constatações de que o cuidado em 
saúde bucal configura-se como um foco importante 
das preocupações e das práticas atuais do cuidado de 
si – que integram os processos de constituição dos 
sujeitos – procuramos conhecer como foi se tecendo 
e produzindo historicamente a incessante busca 
contemporânea por dentes saudáveis, brancos e bonitos 
adquiridos através de um cuidado bucal que garanta 
a saúde e o desejado sorriso modelar. Nos dias de 
hoje, os discursos que prescrevem cuidados de saúde/
beleza da boca estão inseridos no conjunto daquelas 
tecnologias que se dirigem ao corpo.  Conforme Souza 
(2007), o corpo está implicado numa economia política 
de estratégias tecnocientíficas que o constituem e o 
regulam de várias maneiras, de acordo com as normas 
de beleza, saúde, lazer, prazer, felicidade e consumo, 
entre outras. Partindo dessa perspectiva, os anúncios 
publicitários constituem-se como produtos culturais 
que adquiriram um papel pedagógico destacado como 
palco de biopedagogias veiculadas na mídia. Wright 
(2009), ao fazer uma análise dos discursos que tratam 
de conter a epidemia da obesidade, classifica-os como 
os mais poderosos e generalizados circulando na 
sociedade contemporânea. 

A autora conceitua os discursos sobre os cuidados 
com o corpo e a saúde como biopedagogias, um 
conjunto de conhecimentos veiculados e disseminados 
na sociedade ocidental, em múltiplos lugares 
pedagógicos. As biopedagogias têm o poder de ensinar 
e engajar pessoas, constituindo-as em aprendizes de 
práticas que fazem sentido no seu meio social e para 
elas mesmas. Colocam os indivíduos em constante 
vigilância, pressionando-os para monitorarem a si e aos 
outros, mostrando o que é saudável e, por conseguinte, 
o que não é saudável. Para a autora, as biopedagogias 
são saberes que cercam as pessoas, na modernidade 
tardia, difundidos amplamente através de todas as 
formas de mídia. No que se refere ao cuidado bucal, as 
biopedagogias aparecem, cotidianamente, na web, na 
televisão, rádio, filmes, novelas, outdoors, panfletos em 
salas de espera de consultórios, revistas femininas de 
saúde/estética e em anúncios publicitários televisivos 

de dentifrício. Tais biopedagogias nos ensinam o que 
é um sorriso bonito e saudável que deve ser almejado 
por todos; ao mesmo tempo, ensinam o que é o sorriso 
feio e não saudável, que, por isso, deve ser rejeitado.

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Partindo do entendimento de que a mídia ocupa 
lugar de destaque no cotidiano da sociedade, 
especialmente a mídia televisiva, na produção de 
subjetividades, buscamos analisar dois comerciais de 
creme dental veiculados na televisão, exibidos de 2011 
a 2013. Para sua análise, estabelecemos conexões com 
o campo dos Estudos Culturais, em suas vertentes 
pós-estruturalistas e formulações de Michel Foucault. 

Conforme Hall (1999), houve uma mudança de 
paradigma nas ciências sociais a partir da “virada 
cultural”, que se vincula à “virada linguística”, na 
qual se assume o entendimento de que a linguagem 
constitui as coisas e não apenas as nomeia. Assim, os 
discursos funcionam como estratégias que colocam 
objetos no mundo. Isto não quer dizer que as análises 
que se ocupam com os significados dos discursos 
sejam impossíveis, equívocas ou ilegítimas, mas os 
discursos fazem bem mais do que isso e é esse “mais” 
que os tornam irredutíveis à língua e ao ato da fala 
(Foucault, 2013). A descrição deste “mais” torna-
se pertinente quando se trata de saber, por exemplo, 
como o cuidado de saúde e beleza da boca tornou-se 
objeto de um comercial midiático. Empreender uma 
análise do campo discursivo, baseada nas formulações 
de Foucault, trata de apreender o enunciado  na 
estreiteza e na singularidade de sua ocorrência; “de 
determinar as condições de sua existência, de ater-se a 
seus limites, de estabelecer seu encadeamento com os 
outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar 
que outras formas de enunciação ele exclui.” (Foucault, 
2013, p. 34). Não se trata de buscar no que está dito, 
por meio de palavras ou imagens, aquilo que está por 
trás, aquilo que se pretendia dizer, mas sim de buscar 
entender por que são estes e não outros os enunciados 
que constituem um discurso.

Regina Maria Rangel Baptista Sanseverino – Mestra em Educação em Ciências. Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências Química 
da Vida e Saúde. Instituto de Ciências Básicas da Saúde. UFRGS.  Nádia Geisa Silveira de Souza – Professora Doutora em Educação em Ciências. 

Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde. Instituto de Ciências Básicas da Saúde. UFRGS
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A cor amarelada dos dentes como um problema de saúde/estética  

Figura 1

Colgate Total 12 Professional Whitening: cor dos 

 As cenas da peça publicitária do dentifrício Colgate Total 12 Professional 
Whitening (Figura 1) ocorrem num ambiente que, possivelmente, é uma loja 
de departamentos, onde se encontram dois personagens: uma moça que se olha 
no espelho e  Dr. Fernando, vestido com um jaleco branco, à esquerda da tela, 
além do nome do dentista, aparece o seu número no CRO. Então, Dr. Fernando 
pergunta à moça: “Seus dentes amarelados te incomodam?”. Ela: “Sim, mas não 
importa o que eu faça, eles continuam assim”. A pergunta do Dr. Fernando faz 
pensar o quanto as noções de beleza e saúde encontram-se entrecruzadas e 
interpõe-se algo diferente, um incômodo pela cor dos dentes da cliente.

Aparência dos dentes como sinal de saúde/beleza/juventude  

Figura 2

Hoje, tornaram-se visíveis as preocupações e os interesses relacionados à 
aparência dos dentes. É comum ouvir que “dentes brancos são saudáveis”, “sorriso 
branco e alinhado”. Diante de tais ditos, cabe perguntar: será que sorriso branco 
é saudável? Neste comercial, por que se quer “curar” ou “clarear” os dentes 
amarelados?  

Colgate Total 12 Professional Whitening: exame de imagem

Utiliza-se de um exame visual de alta tecnologia 
para mostrar-lhe, na tela do computador, os possíveis 
agentes causadores da cor amarelada dos seus dentes 
(Figura 2). Dr. Fernando diz: “Veja as bactérias que 
te deixam os dentes pouco saudáveis e amarelados”. 
Nessa cena, abaixo, aparece escrita a chamada: “O 
acúmulo de bactérias pode causar tártaro, que mancha 
os dentes, deixando-os com a aparência amarelada”. 

Conforme Weidlich (2007), o cálculo dental é 
resultado da mineralização da placa dental. Se o pH do 
ambiente bucal estiver alcalino, ocorre a deposição de 
sais de cálcio sobre a placa adjacente. Por conseguinte, 

o cálculo dental não é causado por bactérias: estas 
servem de sítio para a deposição de sais de cálcio, que 
o torna rígido. Tampouco ele mancha as superfícies 
dos dentes, pois o cálculo está em contato íntimo 
com o dente, mas não penetra em sua estrutura. 
Segundo Avery (2005), a cor da coroa do dente é 
devido, parcialmente, à cor e à espessura da dentina 
subjacente, bem como à espessura e à translucidez 
do esmalte. Essas características são herdadas e não 
determinam, em absoluto, que dentes amarelados não 
sejam saudáveis. Dentes com tonalidades amareladas 
podem apresentar deposição de dentina secundária 
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ou uma maior espessura dentinária, o que confere 
resistência ao dente. A deposição de dentina secundária 
é considerada uma transformação fisiológica, que se 
dá nos dentes com o decorrer da passagem do tempo. 
Dessa forma, ter dentes amarelados pode significar 
que eles são mais resistentes. 

 Além disso, podemos dizer que as noções atuais 
de saúde/beleza convertem o fisiológico em patológico 
e, nesta lógica, todos são suscetíveis ao risco de ter a 
“doença” – dentes amarelados – em um dado momento 
da vida.  Castiel (2010) vai dizer que, em uma época 
de hiperprevenção, como nos nossos dias, a expertise 
técnica se alia ao dispositivo higioterapêutico. Ao 
utilizar a higiene como tratamento, estimula os 
indivíduos a empregarem práticas determinadas 
pelas ciências da saúde, em função de uma atitude de 
hiperprevenção relativa aos conjecturados riscos à 
saúde. 

 Deste modo, os indivíduos são impelidos a 
seguirem instruções para adotarem comportamentos 
saudáveis e consumirem produtos preventivos como 
fórmulas para a desejada vitalidade longeva. A respeito 
de como se tem atuado em relação ao envelhecimento, 
numa sociedade regida pelo viver e pela juvenização, 
Couto (2007), destaca que descobrir o que fazer 
para não morrer cedo e para dominar o processo de 
envelhecimento é uma aspiração das ciências. 

Na contemporaneidade, existe certa obsessão 
contra o envelhecimento e aposta-se, cada vez mais, 
em qualquer promessa que permita adquirir uma 
aparência mais jovem e que adie a morte. No entanto, 
por mais que a ciência se ocupe em prolongar a vida, 
envelhecer é inevitável. Se por um lado, envelhecer 
apresenta-se como uma circunstância incontestável, 
por outro lado, para o prolongamento da juventude é 
notória a existência de uma ampla gama de métodos e 
tecnologias criados pela robótica e pelas biotecnologias 
aplicadas em um modo típico de produzir e incrementar 
a aparência, mudando o corpo e gerando um verdadeiro 
culto ao mesmo. Conforme Camargo (2008), em um 
nexo de culto ao corpo, o cuidado de si ocupa-se do 
corpo como algo de grande valia a ser preservado, na 
esperança de alongar a juventude, combater sinais de 
envelhecimento e inúmeras doenças. Contudo, somente 
cuidar do corpo não basta; há de se preservá-lo jovem, 
magro, liso e definido. Gordura, rugas e dentes 
escurecidos denotam decadência e falta de autoestima. 

 Atualmente, o corpo deve ser submetido a 
constantes melhorias para o aperfeiçoamento da 
aparência física, estando sempre à disposição das 
manipulações da medicina, da cosmética, e dos insólitos 
cuidados de saúde/estética dos dentes, promovido pela 
odontologia biotecnológica/estética e pelos comerciais 
de dentifrício.

Um strip-tease para vender kit de higiene oral

Figura 3 O Strip da Gisele.
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Ao som de “You can leave your hat on”, de Joe 
Cocker, um desejado strip-tease foi ao ar em setembro 
de 2012. De acordo com a página da Oral B no 
Facebook, o vídeo foi esperado, sofregamente, por dez 
entre dez homens no Brasil. Com o intuito de divulgar 
o kit Oral B 3D, com fitas para clareamento dental, 
creme e escova dental, o comercial “O strip da Gisele” 
(Figura3) foi estrelado por ninguém menos que a 
modelo Gisele Bündchen. Vestida com capa e cartola, 
Gisele começa o strip-tease e vai tirando as peças de 
roupa e jogando-as em direção ao espectador. Quando 
está apenas de vestido, com suas alças abaixadas, surge 
a voz da narradora: “Esse é o strip da Gisele”. Gisele 
então aparece apontando para baixo e surge o kit na 
altura da cintura do vestido. Então, a narradora diz: “É 
o novo kit da Oral B, que acaba de chegar ao Brasil”. A 
câmera volta ao rosto de Gisele, 
que fala: “Afinal de contas, um 
sorriso bonito é tudo, não é?” – 
ela deixa cair o vestido. 

Neste comercial há uma 
fruição de sentidos sem 
precedentes, mas desde que seja 
segundo as regras do consumo e 
do uso do dentifrício anunciado, 
para se chegar a um ideal de 
beleza como da modelo Gisele 
Bündchen. A modelo mais bonita 
e mais valiosa do mundo fica sem 
roupa e diz que o sorriso é tudo. 
Desta forma, ela empresta esses atributos ao produto 
com a autoridade de quem é mais que uma modelo – 
ela é uma übermodel. Assim, acontece nos comerciais 
de dentifrício, em que a brancura é associada à saúde, 
juventude e beleza. 

Portanto, destacamos a artificialidade da 
manipulação do biológico, já que o clareamento dental 
vem obtendo ares de natural, numa rede indústria/
mercado como a indústria de equipamentos, como o 
mercado de fitas clareadoras dentais – que, atualmente, 
estão se transferindo do domínio dos cirurgiões-
dentistas para o varejo, com o acesso e o uso direto 
dos consumidores. Além disso, essa busca por dentes 
brancos se coloca como estratégia para padronizar a 

cor branca como sinônimo de “dentes saudáveis” no 
sorriso de todos.   

O corpo/moeda no governo dos corpos.
 
No comercial da Gisele vê-se o que Fontes (2007) 

explica como sendo um cenário marcado pelo hedonismo 
em torno da imagem cosmetizada, impregnada de 
conotações eróticas sedutoras, sensoriais e sensuais, o 
corpo tido como desejável, de uma übermodel é um 
instrumento de produção de sentidos e de identidades, 
uma vitrine móvel, constantemente reformulada e 
copiada. Ou seja: “o corpo/moeda, ao mesmo tempo 
produto e objeto de compra e venda.” (Couto, 2007, p. 
52).

Dessa perspectiva, é nas relações sociais que 
funcionam as diversas e 
particulares maneiras de governo 
dos indivíduos através de 
práticas/técnicas direcionadas a 
objetivar e subjetivar as pessoas, 
formando tanto conhecimentos 
e ações direcionadas aos sujeitos 
quanto a “[...] maneira pela qual 
o sujeito faz a experiência de si 
mesmo em um jogo de verdade.” 
(Foucault, 2010, p. 236). Para 
Witt (2010), essa mútua relação 
com os jogos de verdade, as 
regras que fazem o sujeito dizer 

o que é do domínio do falso e verdadeiro, do errado e 
certo torna a subjetivação e a objetivação dependentes 
uma da outra. 

Tal relação define a forma de individualidade no 
presente, e particularmente nos comerciais televisivos 
de dentifrício, apresenta-se como uma das instâncias 
veiculadoras e produtoras de discursos implicada nos 
processos de objetivação e subjetivação constitutivas 
de determinadas formas de pensar e de agir, nas 
relações consigo e com o outro, governando os corpos. 
Tal governamento procura padronizar a aparência de 
todos, na procura de um só tipo de sorriso – o sorriso 
“branco e saudável”. Esta busca por homogeneização 
do sorriso e do corpo vai na contramão da diversidade.    

‘‘O padrão de sorriso e beleza 
apresentados valida um modo 
de ser, prescrevendo regras 

em relação ao cuidado bucal. 
Queremos destacar que tais 
enunciados trazem regras 
de condutas saudáveis e de 

beleza em relação ao cuidado 
que são permeados por 

relações de saber/poder de 
cada período histórico’’.
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Considerações Finais

Os enunciados de saúde/beleza da boca, presentes 
nos anúncios analisados, além de mostrarem o modelo 
de corpo e de sorriso em voga, destacam as prescrições 
de regras de conduta saudáveis e estéticas para cuidar 
dos dentes e da boca. O padrão de sorriso e beleza 
apresentados valida um modo de ser, prescrevendo 
regras em relação ao cuidado bucal. Queremos 
destacar que tais enunciados trazem regras de 
condutas saudáveis e de beleza em relação ao cuidado 
que são permeados por relações de saber/poder de 
cada período histórico. Na contemporaneidade, os 
enunciados de cuidado bucal encontram-se imbricados 
à lógica da sociedade de consumo, na qual estamos 
inseridos − todos nós.

Os anúncios publicitários, enquanto instâncias 
pedagógicas, articulam um conjunto de “verdades” 
sobre o cuidado dos dentes e da boca implicadas na 

constituição de identidades e subjetividades. Eles não 
são somente informativos, mas atuam como estratégias 
que difundem formas de pensar e que influenciarão o 
comportamento das pessoas, muitas vezes de forma 
decisiva e até mesmo vital. Isso exige um olhar crítico 
às verdades veiculadas na mídia. 

No âmbito da educação escolarizada, pensamos que 
pode ser uma abordagem importante para interrogar 
as “verdades” sobre o cuidado bucal, presentes na 
nossa cultura, e talvez criar condições para discutir 
e desnaturalizar os discursos hegemônicos que 
pretendem uma homogeneização aos cuidados com o 
sorriso. Quiçá pensarmos de outra forma, o cuidado 
bucal e com o corpo para além dos artificialismos e da 
padronização.  
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Nossos alunos não querem voltar sozinhos

seus pais e, por vezes da sua melhor amiga da escola, 
Giovana (interpretada pela Tess Amorim), Leo entra 
em uma jornada de aceitação, busca pelas “rédeas” 
da sua vida, empoderamento pessoal e, no meio do 
caminho, a perspectiva de vivenciar a sua primeira 
paixão.    

Todas essas problemáticas poderiam facilmente 
cair no melodrama forçado, mas as escolhas do roteiro 
de Daniel Ribeiro não abrem brechas para isso. 
Pelo contrário, o tom natural, delicado e sutil que 
permeia tanto o curta quanto o longa imprime um 
visual diferente de tantas outras obras que abordam a 
sexualidade na adolescência, principalmente se for em 
relação à homossexualidade.

 Nesse sentido, é interessante perceber, por exemplo, 
que a hesitação de Léo em relação a sua paixão em 
nenhum momento é mostrada pelo fato do alvo desse 
sentimento ser alguém do mesmo sexo, o que resultaria 
em mais um arco dramático que vemos exaustivamente 
em outras obras. Aqui, o seu receio é muito mais pela 
possibilidade de não ser correspondido.

E isso promove uma “naturalização” da 
homossexualidade, que apesar de alguns mais críticos 
e céticos definirem o longa como uma “fábula”, o filme 
acaba por promover uma visão natural de como a(s) 
sexualidade(s) deveriam ser: sem receios, sem medos 
e sem tabus. Sendo assim, tal artefato configura-se 
como uma excelente estratégia de desmistificação 
de preconceitos e tabus inerentes à sexualidade na 
adolescência, como produtor de conhecimento e 
mediador de debates, além de possibilitar um olhar 
mais sensível sobre os indivíduos com deficiência, 
valorizando suas potencialidades.

A escolha de retratar a paixão de um garoto cego 
é, particularmente, o maior acerto de ambas as mídias. 
Léo não é capaz de enxergar “naturalmente” como nós. 

O longa brasileiro “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”, 
de 2014, é oriundo do curta metragem “Eu Não Quero 
Voltar Sozinho”, de 2010, ambos dirigidos pelo Daniel 
Ribeiro. Com apenas 17 minutos, a obra original trata 
com bastante delicadeza a história de um adolescente 
cego e sua primeira paixão despertada por um colega 
de sala. 

O diretor decidiu adapta-lo para o cinema e 
converteu o enredo em um longa metragem, que 
sem perder a essência ou diluir seus pontos positivos, 
preservando muitas das características presentes 
no curta. Os personagens e atores são os mesmos: 
Léo, brilhantemente interpretado pelo jovem ator 
Guilherme Lobo, é um adolescente que vivencia a 
sua adolescência com todos os questionamentos e 
incertezas inerentes a essa fase da vida, mas que é 
atenuado pela superproteção de seus pais diante da sua 
condição visual. 

As coisas vão se potencializar mais ainda após 
a chegada de um aluno novato em sua sala, Gabriel, 
interpretado pelo Fábio Audi. Isso porque Léo começa 
a demonstrar interesse amoroso em seu colega e 
precisa lidar com todas as problemáticas de sua vida, 
tanto em sua casa quanto na sua escola, sendo essa 
particularmente evidenciada pelos seus colegas que 
praticam bullying com sua deficiência e, mais na frente, 
quando percebem o interesse amoroso dele para com 
seu colega.

E se o curta primava por relatar uma breve 
história de amor entre dois rapazes de forma natural 
e sem grandes maniqueísmos, o filme também 
abraça essa ideia, mas preza por evidenciar a busca 
da independência e autonomia de seu personagem 
principal. O próprio título sugere isso – apesar de 
ser visualmente desconstruído em seus créditos – e 
na tentativa de se desvincular da superproteção dos 
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Como então ele se apaixonou justamente por 
alguém do mesmo sexo? Se uma parcela significativa 
da nossa sociedade ainda veicula a homossexualidade 
como algo aberrante e não natural, como que um 
garoto espontaneamente se interessa por seu colega se 
ele não pode vê-lo?

 A representação da paixão em nosso imaginário 
é sempre “à primeira – ou tantas outras – vista(s)”. 
Elementos tão banais como a voz ou o cheiro de 
alguém não é levado em conta nas nossas conquistas, 
onde a visão ainda é um fator determinante. Porém, 
tal obra desconstrói todos esses conceitos, quando, por 
exemplo, Leo cheira a camisa de Gabriel ou quando a 
câmera foca exclusivamente em seu ouvido enquanto 
Gabriel fala próximo a ele, evidenciando a importância 
dos outros sentidos para a construção desse sentimento 
entre os dois.

 Dessa forma, tratar a homossexualidade de forma 
natural já é, por si só, mostrá-la diferente de como ela 
geralmente é encarada e retratada pela sociedade, uma 
vez que os homossexuais quase sempre são utilizados 
como recurso raso de humor, figuras caricatas e que 
quase nunca resguardam a pluralidade das formas de 
ser e agir desses indivíduos. Dito isso, é de se preocupar 
a educação que nossos alunos recebem além dos muros 
das escolas, seja pelas mídias (telenovelas, programas 
de humor, filmes, jornais), pelas redes sociais e/ou 
mesmo pela discussão desses temas no seio familiar.

Como profissionais da educação devemos legitimar 
a chamada “educação para a sexualidade”, que segundo 
Rizza (2013), é um termo que cunha questionamentos e 
dúvidas quanto aos discursos considerados verdadeiros 
e únicos, abrindo espaço para a problematização dos 
discursos que falam sobre a(s) sexualidade(s) como 
construções sociais, histórias e culturais. Dessa forma, 
desvinculamos da chamada “educação sexual”, em 
que Rizza (2013) afirma que tal educação prima pelo 
“enfoque puramente biológico, higienista, moralista e 
até mesmo dessexualizado”.

 Ou seja, nessa prática pedagógica o professor tornar-
se repetidor de esquemas arcaicos e pouco interessantes 
aos alunos no intuito de higienizar o sexo (quando há 
a predominância de aulas sobre doenças sexualmente 

transmissíveis ou gravidez na adolescência, por 
exemplo), esquecendo que outras temáticas para 
além dessa educação mecânica e já pré-estabelecida 
podem (e devem) complementar, entrelaçar, relacionar 
e perpassar os discursos engessados e naturalizados, 
permitindo o questionamento por parte dos alunos, e 
dando autonomia para que eles possam emponderar-se 
ao expor seus posicionamentos – e consequentemente 
desconstruir tabus oriundos da forma como a sociedade 
encara as relações de gênero e orientação sexual.

 Além disso, o filme promove uma ampla discussão 
em relação à inclusão social de indivíduos com 
deficiência e ao bullying. Ao posicionar o personagem 
principal, deficiente visual, como autônomo e capaz 
de vivenciar sua cotidianidade o mais independente 
possível, possibilita-se um novo imaginário ao público 
quanto ao indivíduo com deficiência. Dessa forma, Léo 
nunca é mostrado como incapaz ou inferior aos seus 
colegas, mesmo quando esses são bullies provocativos 
e capazes de proferir palavras hostis quanto à sua 
condição.

Um exemplo disso é quando um dos “valentões” da 
sala reclama com a professora diante da possibilidade 
de sentar ao lado do garoto. “Professora, se eu sentar 
nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que 
ficar fazendo favorzinho pra ele. Pô (sic), o cara não 
faz nada sozinho”. E por mais que a falta de uma 
imediata resposta a altura de tal despautério pudesse 
sugerir uma fraqueza de Léo diante do seus bullies, 
a cena seguinte o redime de qualquer omissão ao 
mostrar o garoto buscando sua autonomia em algo tão 
simples quanto abrir o portão de sua casa – o que sua 
melhor amiga faz diariamente – e evidenciando que a 
preocupação dele não é em relação ao outros, mas em 
relação a si.

Consequentemente, são inúmeras as potencialidades 
do longa a serem trabalhadas em sala de aula. O 
professor que se dispor a fazê-lo terá como mediar uma 
discussão bastante proveitosa em todos os aspectos 
que caracterizam a obra e consequentemente, abrir 
novos horizontes para seus alunos. Porque eles não 
querem – e nem devem – voltar sozinhos. 
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Filme

venerado pelos venezuelanos ex-presidente Hugo Chavez. Meninas, de Miss Universo, reafirmando a tradição 
do país no concurso de beleza e, sobretudo, o binarismo entre os sexos. A fantasia de menino não agrada o 
pequeno Junior, que sonha em ser fotografado igual ao artista local Henry Stephen, que entre outras músicas, 
protagonizou o sucesso Mi limón mi limonero, regravado no Brasil na voz de Wilson Simonal.

A influência do músico e ator de telenovelas o inspira a alisar os cabelos, que considera ruim pelo fato de serem 
cacheados, o que dá margem para a reflexão sobre o título do filme e para questões relacionadas à identidade, 
ao reconhecimento e ao racismo. Esse ato é reiteradamente reprimido por sua mãe Marta (Samantha Castillo), 
com o uso da violência física e psicológica. O gosto de Junior pelas artes, a forte amizade com uma menina e a 
admiração por um comerciante do bairro faz com que Marta desconfie da sexualidade do menino, ao ponto de 
levá-lo ao médico na esperança de um diagnóstico clínico de que seu filho não seja gay.

Em uma reviravolta aristotélica, o opressor passa a oprimido e Marta, que possui uma profissão socialmente 
e culturalmente tida como masculina, vigilante, apresenta dificuldades em conseguir um emprego devido ao seu 
sexo. O desemprego, a falta de dinheiro e as inquietações em relação a Junior a afastam ainda mais do filho, ao 
ponto de cogitar a possibilidade de entregar a guarda do menino para a avó paterna. 

Muito mais do que um drama latino, Pelo Malo é uma ótima oportunidade para conhecer o cinema venezuelano, 
que ainda possui uma produção incipiente se comparado a outros países latinos com tradição na sétima arte, 
como a Argentina. O filme possui a direção de uma mulher, a venezuelana Mariana Rondón e merece ser visto e 
revisto por profissionais da área da educação, sobretudo por aqueles que presenciam cotidianamente os embates 
de gênero.

O machismo está nas telas e pode ser reproduzido até mesmo por 
quem é vítima. Essa é a reflexão que propõe o filme Pelo Malo, drama 
venezuelano vencedor da Concha de Oro do Festival de San Sebastian, 
na Espanha, em 2013. 

A trama gira em torno de Junior (Samuel Zambrano). Um menino 
como outro qualquer, morador de uma zona pobre da capital Caracas. 
Apesar de todos os problemas sociais do local onde vive, como o tráfico, 
a violência e o consumo de drogas, ele anseia um objetivo puramente 
simples ao longo de todo filme: sair bem na foto que irá ilustrar o álbum 
de início das aulas na sua escola.

Para isso, enfrentará percalços não apenas de ordem financeira mas, 
sobretudo sociais, como o preconceito. Tudo começa quando ele decide 
ir até o fotógrafo do bairro na companhia de uma colega de aula. Os 
poucos centavos que carrega no bolso não garantem a tão desejada 
fotografia, mas permite ao menino conhecer os adereços oferecidos 
pelo profissional. Meninos posam de militar, tal qual o falecido e ainda 

Tiago Goulart Collares é graduado em Letras-Português e pós-graduando em Letras-História da Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG). 

Tiago Goulart Collares

Pelo Malo, 2013, Mariana Rondón



32 ------------------------------------------------------------------------------------------- v.3 n.5 janeiro/junho 2015

Resenha

Menino de ouro

também na busca por atendimento médico, porque durante a penetração ele sofre dolorosas lesões, pois como 
ele mesmo afirma: sua vagina é menor que um dedo mindinho. 

 Passado alguns dias, Max conhece Sylvie, uma garota que estuda na mesma escola que ele, e logo se 
encanta por ela. Max sabe que Sylvie é uma pessoa especial, mas teme o dia em que o relacionamento fique mais 
sério e ela decida ter relações sexuais com ele. O adolescente teme essa experiência por se achar um ser humano 
nojento, uma aberração. Na primeira tentativa dos dois, Max foge de Sylvie. Ele não permite nem que ela o 
toque. 

 Depois de alguns dias, Max começa a suspeitar do recorrente mal-estar e constantes vômitos. Ele lembra 
do dia em que Hunter o estuprou e desconfia que pode estar grávido. A partir disto, a vida de Max muda 
completamente, pois além de buscar sua identidade ele também tenta ser novamente o menino de ouro.

O livro de Abigail Tarttelin narra a história de Max Walker, um 
adolescente de 16 anos que é amado por todos/as, mais do que amado, 
Max é considerado o menino perfeito. Ele se dá bem com as garotas, é 
capital do time da escola e está dentre os/as adolescentes mais populares. 
Assim, Max é o filho, o namorado, o capitão e o irmão perfeito... 

 Perfeito até ter seu segredo ser violado de forma traumática...
 Em uma noite, seu melhor amigo, Hunter, um dos poucos sabedores 

do seu segredo, decide estuprá-lo. Por quê? Porque Hunter considera 
que Max não é um menino, tudo porque o menino perfeito esconde em 
sua genitália o seu grande silêncio: Max é intersexual. Um segredo que 
seus pais procuravam esconder. A partir deste dia, Max começa a se 
questionar sobre sua identidade de gênero, ele se pergunta se é menino 
ou menina.

  A fim de esquecer o que aconteceu e com o desejo de se enquadrar 
dentro do sexo masculino ou feminino, Max procura a clínica geral, 
Archie, para entender melhor a sua condição de sujeito intersexual e 
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