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Editorial
Editorial

Da mesma forma que o termo juventude, no singular, se encontra inapropriado para ser usado atualmente, ten-

do em vista o surgimento de diferentes contextos juvenis, singulares e coletivos; relações de poder, dentre outros, 

e que cada uma dessas características, isoladas ou em conjunto, são produtoras e/ou caracterizadora de uma ju-

ventude de forma mais específica, portanto criadoras de juventudes, no plural, assim também compreendemos a 

“cultura” e a “identidade”, em que seus termos no singular pouco refletem a amplitude de sentidos e significados 

em que estas concepções estão envolvidas.

A compreensão de que as culturas são produtoras de identidades e de que estas últimas, não são estáticas, 

inertes e deterministas, nos ajuda a perceber a pessoa do(a) jovem enquanto grupo social que se (re)faz constan-

temente a partir e por meio de distintos elementos, entre eles, social, biológico, psicológico, demográfico, etário, 

entre outros. Torna-se importante também destacar que o pertencimento em um determinado grupo cultural e ou 

identitário não necessariamente anula outros, nem os universaliza. Muito embora a identidade seja construída por 

meio de um processo de diferença, em que seja necessário aquilo que não se é para afirmar-se, é bom que fique 

claro que não é o processo de negação, percebido como inferiorização, que seja mediador desse processo e sim a 

compreensão de culturas e identidades distintas que ajudam, mesmo estando “fora” a (re)conhecer a nossa.

Dito isso, percebemos que a cultura juvenil, ou melhor, que as culturas juvenis, são processos identitários que 

caracterizam seu pertencimento social, mas que não significa a negação de outra(s) identidade(s) e, sim, a “neces-

sidade” de diferenciação. Ao mesmo tempo, essas culturas juvenis não são identidades imóveis, impermeáveis e 

fixas, pelo contrário, elas são fluídas, dinâmicas e plurais. Elas representam a identificação desses(as) jovens a um 

determinado composto cultural em um tempo e espaço específico, o que não significa que será igual para sempre 

e nem que essas identificações não sofrerão alterações e novas significações. O processo identitário é, portanto, 

caracterizado pelo movimento. 

Ser jovem e/ou pertencer a uma juventude hoje não significa o mesmo que em épocas atrás e nem significará em 

tempos vindouros. Cada tempo produz um sentido e um significado para cada grupo social, neste caso específico, 
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Editorialas juventudes. Se a cultura é um dos elementos constituidores de identidades e sabendo 

que ela mesma não é homogênea, é possível dizer que os significados em pertencer a 

grupos juvenis não será homogêneo e nem tão pouco singular. Este sentido será único 

em cada cultura(s), pois se compreende que mesmo dentro de um determinado grupo 

cultural, diferentes processos constituidores de culturas e identidades dialogam entre 

si. Seria possível dizer então que nenhuma cultura, por mais delimitada que pareça ser, 

está imbuída de uma única matriz constituidora. São diferentes e diversos elementos 

que juntos compõem um processo de identificação a partir dos símbolos e significados 

que elas produzem. Esses símbolos, por exemplo, não são únicos e particulares. Eles 

dialogam, entre si e entre demais culturas, embora seus sentidos sejam diferentes de 

cultura para cultura, fazendo com que cada um desses símbolos adquiram sentido sin-

gular, portanto, único para seu coletivo.

Dessa forma, as juventudes não são grupos culturais com características identitárias 

iguais entre si. Distintos elementos tornam cada grupo juvenil diferente, embora todos 

eles comunguem da mesma prerrogativa de terem sujeitos jovens em seus adeptos. 

Muito embora a própria condição de ser jovem seja permeada por diferentes dimen-

sões, no Brasil, esta condição está muito relacionada politicamente numa faixa etária 

compreendida entre os 15 e 29 anos de idade. Porém, mesmo dentro desse recorte etá-

rio da compreensão de quais sujeitos são jovens no Brasil é preciso levar em considera-

ção as nuances específicas dessa faixa etária em que diferentes áreas do conhecimento 

como a psicologia, sociologia, o direito, etc. explicam de diferentes formas as fases em 

que esses sujeitos estão acometidos involuntariamente. Então, além de olharmos para 

as diferenças culturais que envolvem os grupos juvenis se torna necessário e importante 

perceber as diferentes prerrogativas que envolvem o ser jovem dentro dessas distintas 

compreensões culturais, que através de outros elementos são produtoras de identida-

des juvenis.

É por intermédio dessas visões que lançamos a 6ª edição de nossa Revista que carre-

ga a proposta temática de discutir “Culturas e Identidades Juvenis” de forma transversal 

e sem pretensões de estancar a temática com curtas conclusões. Procuramos ouvir o 

que os(as) jovens dizem de si mesmo e buscamos compreender esse discurso de forma 

fluída e heterogênea. Acima de qualquer coisa queremos deixar os(as) jovens falarem. E 

mais do que a compreensão etária da juventude, acrescentamos ainda outros elementos 

que extrapolam essa visão estatutária e permeia as distintas camadas sociais que se di-

zem jovem, se sentem jovem, querem ser jovens ou são consideradas jovens.

> José Aniervson S. Santos/

   O Editor
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Poucos sabem que existo 

poucos escutam a minha voz 

sou voz inocente, tímida ás vezes, 

nem sei que existo ás vezes, 

nem escuto a minha voz  

voz inocente, 

tímida, solitária, abafada pela dor, 

pelo descaso, pela tragédia, pelo cansaço. 

Da noite para o dia, perdi tudo família, 

casa, amigos, irmãos da noite para o dia, 

vivo em outro lugar, lugar conhecido por poucos, 

poucos que sabem que existo, 

poucos que escutam a minha voz, 

destes poucos, alguns escutam, 

porém não ouvem, 

não se importam com a minha dor, 

com o meu cansaço, não sabem, 

não se importam não ouvem, 

não sentem, não se comovem, 

com minha voz inocente, tímida, solitária,

abafada pela tragédia, 

pelo descaso.

 > Por Lisi Martins 

lisi.martins.01@gmail.com

Voz Inocente
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 Muito se fala que a juventude é o futuro, seja 

da nossa cidade ou país. Entretanto, o jovem não 

pode deixar que este rótulo que diz ser o amanhã 

sua responsabilidade abale o seu hoje. Sim, o jovem 

quer fazer parte e ser protagonista do tempo atual, 

não quer gente que fale por ele; quer falar e fazer 

acontecer os seus desejos, quer construir a própria 

identidade. Essas deveriam ser as falas escutadas, 

esses precisam ser os pensamentos entendidos e 

possibilitados de se tornar realidade.

 O cidadão, e principalmente o cidadão brasi-

leiro, tem o hábito de esperar que as coisas acon-

teçam, não existindo o hábito de lutar pelo que se 

quer. Em virtude disso, politicamente falando, os ci-

dadãos depositam em seus candidatos a esperança 

de que eles resolvam todos os problemas e tragam 

todas as soluções. Em um mundo utópico esta si-

tuação seria perfeita, mas, infelizmente, no mundo 

real se faz necessária a participação comunitária, 

tanto na apresentação dos problemas e sugestões 

que o político não teve conhecimento, seja pela não 

oportunidade de vivenciar algumas experiências que 

partem de menores grupos ou por simples falta de 

interesse e benefício político, quanto no acompanha-

mento dos mandatos para verdadeiramente avaliar 

a quem dar poder nas eleições seguintes. Com os 

jovens isso não é diferente: mesmo quando estes se 

encontram em uma comunidade na qual inexistem 

políticas públicas de juventude, a inércia, a espera de 

alguém que venha e faça por eles continua ali, mais 

firme e mais forte do que a força que poderia fazer 

isso mudar. 

 Um dia desses, em um encontro de jovens na 

cidade onde moro, foi colocada em pauta a ideia de 

elaborar perguntas que os jovens fariam ao muni-

cípio, caso ele se materializasse em uma pessoa. A 

primeira pergunta foi “O que tens feito pela tua ju-

ventude?” e, a segunda, “O que a tua juventude tem 

feito por ti?”, e essa é a questão: a juventude precisa 

fazer acontecer e não esperar que a sociedade faça 

por ela. O político de seus 40 e poucos anos não 

quer uma pista de skate para andar, mas o skatista 

> espaço aberto

Identidade Jovem
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Entiendo por cultura juvenil el conjunto de principios esteticos, etnicos, 

religiosos, y filosoficos que conforman la idiologia y la manifestacion de un 

pueblo, en este caso de los jovenes que son los encargados de establecer 

nuevos paradigmas dentro de una estetica de la cultura.

 > Yanin Sotolongo Quinones, estudie contabilidad, Habana/Cuba.

com 17 anos precisa de espaço para se divertir e, se 

ele não disser “Eu quero este espaço aqui no meu 

bairro, aqui para minha comunidade”, isso poderá 

nunca se tornar uma realidade. Os jovens muitas ve-

zes têm que ir para outra comunidade usar o espa-

ço de lá, valorizar o que não é seu e se sentir mais 

identificado com o terreno vizinho do que com o seu 

próprio chão. 

 A falta de identidade com o local onde se vive 

muitas vezes é o que faz o jovem não ir à luta. A valo-

rização do que é de fora, a cultura da cidade vizinha 

ou até mesmo de outro país, é o que faz o jovem não 

querer lutar pelo que é seu, não nutrir o desejo de se 

envolver com uma realidade menor em questão de 

evidência, ainda que mais próxima. Segundo Regina 

Novaes, cientista social e ex-presidente do Conselho 

Nacional da Juventude, “A juventude é compreendi-

da como um tempo de construção de identidades 

e de definição de projetos de futuro”, portanto, se 

durante a juventude o cidadão não se identifica com 

sua comunidade, ele não vai definir projetos nem 

para o dia de hoje, muito menos para o futuro. É 

nesta fase que o jovem precisa decidir pelo que vai 

lutar eter identificação com o local onde vive é pri-

mordial para defender os interesses da comunidade 

e o avanço do seu bairro, município e até país.

 Mas essa falta de identidade acontece porque 

os jovens não querem ou porque não existem polí-

ticas públicas de juventude ao alcance de todos? A 

falta de um espaço para poder traçar planos, metas, 

debater os seus conflitos e ânsias do dia a dia e de 

um presente e futuro melhor contribui para essa fal-

ta de identidade.

 A criação de espaços de formação para juven-

tude pode ser um caminho de fortalecimento das 

identidades locais e, por isso, há alguns anos vem 

sendo crescente o incentivo aos conselhos muni-

cipais para juventudes, espaço para que os jovens 

possam falar por si, fazer-se protagonista do tempo 

atual. É isto que se espera de nossos governantes: 

que criem e respeitem esses espaços para que a ju-

ventude possa dizer o que sente, o que pensa e o 

que quer, formar sua verdadeira identidade.

 > Igor Porto Vianna – 24 anos 

Estudante de Jornalismo – Universidade Federal de Pelotas 

Contato: igorviannars@yahoo.com.br
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> trazendo ao público

Em uma família composta pelo casal e suas qua-

tro filhas, sendo que todas frequentadoras da escola 

se constrói essa possibilidade de reflexão.

O pai, um senhor de certa idade que nunca fre-

quentou a escola, dez anos mais velho que a mãe, 

uma década é percebida como muito pelas meninas, 

pois os entendimentos são diferentes frente às si-

tuações que constituem esta família. A mãe trabalha 

fora, estudou até a quinta série o que permite que 

oriente os filhos nas suas tarefas escolares.

O que impediu este senhor de chegar a escola está 

relacionado a ficar órfão aos 4 anos,  ter sido criado 

por conhecidos e parentes mais próximos. “Separa-

do” dos irmãos e com toda essa carga, quando criou 

força mínima teve que ir para a lavoura, defender o 

sustento. Contava que só tinha uma muda de roupa, 

ao final do trabalho lavava a roupa na sanga e coloca-

va a secar pra poder andar limpinho, enquanto isso 

ficava nu, escondido no pasto.

Já a mãe, duma família de 13 irmãos criada a maior 

parte do tempo pela mãe, pois o pai faleceu, vítima 

de um câncer que herdou após sua participação na 

guerra, quando a mesma tinha 7 anos. Desistiu de 

estudar quando teve sua primeira reprovação esco-

lar, nesse período o compromisso de auxiliar sua 

mãe no sustento da casa foi mais significativo e ne-

cessário do que os bancos escolares, e a mesma saiu 

da cidade para ser doméstica na casa de pessoas de 

posse.

E com o encontro destas vidas, vieram outras 

relações, pois o pai trabalhava como pedreiro e vi-

gilante, dominava as plantas e cálculos como nin-

guém, corrigia os desenhos do que seria construído, 

calculava o material, calculava seu preço e o tempo 

que seria necessário para a construção e muitas 

vezes ainda tinha que recalcular para que pudesse 

chamar alguém para auxiliá-lo. Gerenciava um time 

de futebol, mensalidades, campeonatos, excursões e 

pra agregar as famílias fundou uma sede recreativa 

desse time chamado Bom Sucesso. Muito bem in-

formado, escutava fielmente a Voz do Brasil e todos 

os jornais da programação da televisão. Discutia po-

lítica, economia, educação, desemprego e violência e 

muitas vezes aconteciam reuniões em sua casa com 

pessoas envolvidas com a política do município e es-

tado que até hoje lembram de ver o Chiarelli sentado 

na sala e ele (meu pai) dizendo: O que a gente preci-

sa agora é chegar no posto de saúde e ter ficha, ser 

bem atendido e poder sair com o remédio na mão 

pra curar nossos filhos e isso há 30 anos. Ler não 

sabia, escrever só o primeiro nome, pois a esposa 

ensinou, algumas vezes permitiam essa assinatura e 

em outras priorizavam a impressão da digital.

Quando o assunto era a escola dos filhos, não 

admitia reclamações. Maus resultados e reprovação 

eram resolvidos com punições severas até mesmo 

desumanas, pois ele entendia que a vida agora com 

todos os seus problemas era uma mordomia: cal-

çado nos pés, barriga cheia e cadernos que eram 

carregados nas bolsas. E falando em bolsas preciso 

abrir um parêntese, um dos dias mais emocionan-

tes na vida deste pai foi quando o mesmo comprou 

mochilas de presente para as filhas, deveriam usar 

em dupla, as bolsas eram de cetim, uma vermelha 

com azul e a outra azul com preto, sem marcas, sem 

nomes e sem qualidade mínima, mas estas eram a 

Histórias de Pessoas que 
Aprendem Tentando 
Ensinar: breve relato
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concretização de um sonho de oportunizar que os 

filhos pudessem fazer parte do universo da escola, 

para que se sentissem parte. Claro que as bolsas não 

duraram uma estação, o que foi considerado descui-

do, e estas foram costuradas inúmeras vezes duran-

te aquele ano e ele sempre se orgulhava de dizer que 

tinha sido comprado e as gurias não cuidaram.

Em uma situação de reprovação uma das 4 filhas 

que já estava na 6ª série teve suas férias interrompi-

das, nada de viagem para a casa dos parentes, nada 

de festas durante o período de férias, nada de pas-

seios, amigas, televisão e muito menos diversão. A 

ordem era estudar para resgatar o tempo desperdi-

çado durante o ano. E quando houvesse qualquer 

manifestação de alegria logo ele dizia: aproveita e vai 

estudar, já que perdeu o ano.

Com muita raiva por ter que cumprir tal punição, 

num momento de tristeza pelas irmãs estarem to-

das indo viajar para a casa dos parentes a filha im-

plorou que fosse liberada e com a negativa do pai, 

gritou aos quatro cantos: O QUE ESSE ANALFABE-

TO QUER ME CASTIGANDO, SE MESMO RODAN-

DO DE ANO SEI MIL VEZES MAIS DO QUE ELE?
Essa política da representação, ou seja, essa disputa 

por narrar ‘o outro’, tomando a si próprio como refe-
rência, como normal, e o outro como diferente, como 
exótico, como ‘ex-cêntrico’ é a forma ou o regime de 
verdade em que são construídos os saberes que fomos 
ensinados a acolher como verdadeiros, como ‘cientí-
ficos’, como ‘universais’ e que inundam os currículos 
escolares (...) (COSTA, 2001, p. 43).

O pai sem expressar nenhum tipo de sentimento, 

virou as costas e jogou os cadernos em cima dela 

para que retomasse os estudos enquanto as irmãs 

eram conduzidas a rodoviária.

A vida seguiu seu curso e a obrigatoriedade do 

estudo também, e o pai continuou indo ao super-

mercado com a mãe discutindo preços em relação 

a marcas, refletindo quanto a qualidade das carnes 

e seus impostos, exercendo seus direitos do uso do 

transporte coletivo gratuito e orientando outros a fa-

zerem o mesmo. É importante dizer que ele sabia o 

nome de todas as ruas, cruzamentos, ônibus para 

que se deslocasse para tal endereço e locais públi-

cos, tinha domínio de cálculo de férias, FGTS, resci-

sões, etc.

Participou do grupo da igreja com envolvimento, 

cantou os cânticos, carregou sua bíblia, o que não 

impediu que discutisse questões de má índole de 

pessoas no exercício de seus credos. Ao final, seus 

olhos já não podiam mais auxiliá-lo na leitura do 

mundo, mas mesmo assim ele insistia em compar-

tilhar todo aquele saber que tinha adquirido sem ter 

o domínio do “beabá” como ele mesmo se referia. E 

quando alguém falava em escola, ele dizia que não 

tinha mais idade de ir para o mobral, e muitos dos 

alunos dessa escola que se orgulha de ensinar o bea-

bá em inúmeros momentos buscaram esse senhor 

analfabeto para que pudessem desamarrar algum 

nó, ou desfazer um enredo como ele se referia.

Na família desse senhor composta por mais de 

seis irmãos, nenhum deles concluiu o ensino fun-

damental, e apenas duas das irmãs eram alfabetiza-

das. Já na família da mãe todos alfabetizados, mas 

nenhum concluiu o ensino médio. Já na família des-

te casal composta por 4 filhas, uma não concluiu o 

ensino fundamental, uma concluiu o ensino funda-

mental, uma é acadêmica de enfermagem e a outra 

Juliana da Rosa Brochado da Luz
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especialista em educação infantil.

A filha, a qual o texto se refere quanto a reprovação 

se tornou produto dessa escola que se reconhece no 

poder de deter o conhecimento, que desvaloriza sa-

beres, que tira o sujeito da centralidade do processo 

fazendo-o acreditar na escola como vir a ser, ao in-

vés de ser espaço de valorização e reconhecimento 

do que são e do que representam nos seus espaços, 

para que possam agregar possibilidades de conhe-

cer o mundo. É importante pensar que valor tem as 

regras, fórmulas, teorias e cálculos num espaço sem 

sujeitos, sem vida, sem história e sem crenças?

Confrontar os saberes da caminhada com os co-

nhecimentos que se constroem na escola é como 

dissociar teoria e prática, razão de emoção, e esse 

texto além de uma possibilidade de refletir situações 

de letramento e alfabetização é um convite a pensar 

em si, no outro e na valorização destas essências, de 

uma identidade.

Muitos foram os momentos em que na realiza-

ção do processo de ensino e aprendizado, buscando 

fazer da escola um espaço significativo que oportu-

nize a ampliação de saberes, a imagem do pai e as 

palavras grifadas voltaram a mente. E hoje a filha 

quando avalia que o domínio das letras e da escrita 

não é o fim em si, mas o caminho pra chegar onde 

o pai sempre esteve, sente um vazio doído e é este 

sentimento que faz com que se dedique a educação 

de jovens e adultos, com o intuito de trazer esses 

sujeitos letrados para que possam emprestar seus 

conhecimentos para que as diversas possibilidades 

do beabá possam, de fato, aguçar seus desejos, para 

que se sintam desafiados a buscar mais imagens, 

mais sabores, mais crenças, mais vida.

Nessa caminhada da Escola Olavo Bilac, Pelotas/

RS na EJA (Educação de Jovens e Adultos) onde a in-

tervenção vem sendo construída pela crença de que 

podemos ampliar conhecimentos e que sempre tere-

mos o que contribuir junto ao outro, intencionamos 

tornar o espaço saudável, no sentido de receber a 

todos, mas também instiga-los a perceber que nesta 

escola terão acesso ao máximo, mas que este máxi-

mo é o mínimo que devem querer para suas vidas. 

De acordo com D Ámbrósio (1999), dificilmente po-

deremos compreender o objetivo e a própria trajetó-

ria do conhecimento sem atentarmos para sua ori-

gem, isto é, sua geração, até sua incorporação como 

uma prática cultural e a sua eventual expropriação e 

manipulação pelo grupo que detém o poder.

Há uma construção da equipe para que não nos 

percamos do nosso compromisso com o aprendiza-

do, e desta forma ninguém é coitado e a cobrança 

nunca é vista como um ato de pressão desnecessá-

ria, pois quando olhamos nossos jovens e adultos 

alunos logo já deixamos claro que não terão a possi-

bilidade de serem fracos ou de desistirem, pois pra 

Elfreo Brochado, pai de Juliana R. B. da Luz
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nós desta escola o limite se relaciona intimamente 

com o final deste processo o que significa conclusão, 

vitória.

Nos aparceiramos sim com seus limites e alimen-

tamos as suas possibilidades quando paramos para 

refletir acerca daqueles que não podemos permitir 

que fiquem pelo caminho e desta forma redirecio-

namos nosso foco para que estes sujeitos possam 

saber de onde vieram, quem são é que tenham esco-

lhas para decidir pra onde irão.

Acredito que o que diferencia nossos jovens alu-

nos é todo um histórico de dificuldades, fracassos, 

escolhas e muitas imposições (sociais, políticas e 

econômicas) mas o que os torna únicos é a cora-

gem de retomar, de querer tentar de novo e mais do 

que isso o empenho, mesmo que momentâneo, de 

querer compartilhar o que “não sabem”, e de querer 

desafiar seus próprios limites na busca por esse con-

texto um pouco mais bem sucedido.
Ora, um professor de profissão não é somente al-

guém que aplica conhecimentos produzidos por ou-
tros, não é somente um agente determinado por me-
canismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, 
isto é, um sujeito que assume a sua prática a partir dos 
significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que pos-
sui conhecimentos e um saber- fazer provenientes de 
sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura 
e orienta. (TARDIF, 2002, p. 230).

Não há nessa intervenção diálogos que remetam 

a crença de que as coisas podem ser fáceis, mas 

sim um convite contínuo para buscarem formas de 

superação não só do que está imposto, mas de si 

mesmos. E assim, percebe- se nas suas falas um re-

conhecimento um tanto desajeitado quando dizem, 

por exemplo, que não possuem afinidades em rela-

ção a mim, mas que é bom me ver naquele espaço 

e na condição de contribuinte no gerenciamento da 

escola.

Traduzo isso percebendo o quanto eu, mulher 

negra, mãe e pobre represento para muitos destes 

alunos, no sentido de ter a oportunidade de trazer 

as nossas questões concretas para compor as dis-

cussões do currículo da escola. E cabe mencionar, 

que a maioria dos colegas professores possuem 

esse olhar pontual frente a estes jovens, na nossa 

escola, quando os reconhecem como fontes de co-

nhecimento que precisam reconhecer-se como parte 

de todo esse movimento que ainda grita pelas suas 

ausências.
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Jovens 
Universitárias 
e a Sexualidade 
Feminina a partir 
dos Ensinos da 
Biologia

Resumo

Jovens universitárias e a sexualidade feminina

A educação sexual ainda se constitui em tabus, mesmo diante de jovens universitárias com visões políticas, ambientais e sociais 
amplas. A sexualidade no sentido de prazer ainda é negada, reprimida e temida, fazendo com que muitas pessoas se sintam 
constrangidas ou, até mesmo, se neguem a falar e aprender sobre o assunto, constituindo assim um dos principais desafios do 
educador sexual. O presente trabalho teve por objetivo aplicar e descrever uma reunião sobre educação sexual feminina para 
universitárias residentes na Casa da Estudante Universitária da UFPE. Para tanto foram efetuadas reuniões que se desenvol-
veram em três etapas: exposição da temática, dinâmicas em grupo e questionamentos das jovens. Em princípio as jovens se 
mostraram tímidas e constrangidas, porém logo se familiarizaram com a temática apontada, fizeram perguntas e se mostraram 
surpresas com os índices de homofobia no Brasil. Nossos resultados são considerados satisfatórios para o momento, porém 
faz-se necessário mais sessões para que um quantitativo maior de jovens seja alcançado e outros assuntos referentes a educação 
sexual possam ser explanados. 

Palavras-chave: Educação sexual, identidade feminina, juventude.
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INTRODUÇÃO

A educação sexual ainda se constitui em tabus 

para as sociedades atuais. Entretanto, a cada ano, 

sua importância como recurso adicional no ensino 

tem apontado para a necessária investigação dos 

significados e dos efeitos de suas representações 

(FURLANI, 2008). Segundo Machado (1995), o ter-

mo sexo está relacionado diretamente ao ato sexual 

e à satisfação da necessidade biológica de obter pra-

zer sexual, necessidade essa que todo ser humano 

traz consigo desde que nasce. Já a sexualidade, por 

sua vez, inclui o sexo, a afetividade, o carinho, o pra-

zer, o amor ou o sentimento mútuo de bem querer, 

os gestos, a comunicação, o toque e a intimidade. 

Inclui, também, os valores e as normas morais que 

cada cultura elabora sobre o comportamento sexual.

Segundo a Secretaria de Educação Fundamental, 

ao tratar do tema Orientação Sexual, busca-se con-

siderar a sexualidade como algo inerente à vida e à 

saúde, que se expressa desde cedo no ser humano. 

Quer se trate de uma escolha de vida sexual, quer 

se trate de uma característica estrutural do desejo 

erótico por pessoas do mesmo sexo, a homossexua-

lidade deve ser considerada tão legítima quanto à he-

terossexualidade (BORRILLO, 2009).

A primeira relação sexual é um marco na vida de 

um indivíduo e representa a entrada na vida sexual 

adulta (LONGO, 2002 apud BOZON, 1993). Para a 

mulher, a primeira relação sexual é ainda mais mar-

cante devido à valorização da virgindade por alguns 

grupos. Tradicionalmente, a iniciação sexual das mu-

lheres sempre esteve ligada ao casamento (LONGO, 

2002). Segundo Cabral e Diaz (1999) a sexualidade 

na mulher tem sido relacionada com a reprodução, a 

sexualidade no sentido de prazer é negada, reprimi-

da e temida. 

Toda repressão sofrida pela mulher ao decorrer 

das décadas, imposta por uma sociedade conserva-

dora foi substituída pela liberdade e independência 

nos dias atuais. Assim a mulher atual impõe-se em 

diferentes áreas, inclusive na sexual, tendo espaço 

para suas preferências e vontades, definindo sexo, 

em sua identidade, como algo que deve ser praze-

roso (VIEIRA, 2005). Entender as relações de gênero 

como estão categorizadas em todas as sociedades, 

permite compreender a posição das mulheres como 

subordinadas e também a relação entre sexualida-

de e poder, onde sexualidade deixa de ser um “do-

mínio da natureza” e passa a ser considerada um 

“fato social”, como fundadora da identidade e como 

domínio a ser explorado cientificamente (BOZON & 

GIAMI, 1999).

O presente trabalho teve por objetivo aplicar e des-

crever reuniões sobre educação sexual feminina para 

jovens universitárias a fim de proporcionar um maior 

conhecimento sobre os temas abordados, amenizar 

as diversas formas de preconceitos e conscientizá-

-las sobre as formas de prevenção contra DST/AIDS 

e métodos anticoncepcionais. Tendo em vista os ris-

cos de transmissões de DSTs e Aids, que tem sido 

um grande problema de saúde pública no Brasil, 

considera-se de primordial importância a conscien-

tização da população sobre a necessidade de uma 

educação sexual preventiva. A falta de conhecimento 

e os tabus, propriedades de uma sociedade conser-

vadora, é um dos principais motivos pelo qual os ín-

Abstract

University youth and female sexuality

Sex education still constitutes taboos, even in young university with broad political, environmental and social views. Sexuality 
in the sense of pleasure is still denied, repressed and feared, causing many people to feel embarrassed or even refuse to talk 
and learn about it, thus constituting one of the main challenges of the sex educator. This study aimed to apply and describe a 
meeting on female sexual education for university residents in the University Student House UFPe. Thematic exhibition, group 
dynamics and questions of young people: for both meetings that developed in three steps were taken. At first the young men 
were shy and embarrassed, but soon became familiar with the subject pointed, asked questions and showed shocked by the 
rates of homophobia in Brazil. Our results are considered satisfactory for the moment, but it is necessary to more sessions for 
a higher number of young people is achieved and other matters relating to sex education can be explained.

Keywords: Sex Education, female identity, youth.
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dices de DSTs e Aids ainda permanecem altos. 

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido na Casa da estudante 

universitária da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) – Campus Recife no ano de 2013, com 21 uni-

versitárias de 18 a 29 anos de idade, de distintos cursos, 

provenientes de várias cidades do interior de Pernam-

buco e outros Estados. Estas universitárias são conside-

radas de baixa renda e assistidas, dentre outras formas, 

financeiramente por esta Universidade.

Alguns assuntos referentes à saúde e sexualidade fe-

minina, tais como sexualidade e sexo; orientação sexual, 

diversidade sexual e homofobia; sistema genital femini-

no; higiene feminina; orgasmo e disfunções sexuais fe-

mininas; DSTs, HIV/Aids e prevenção, foram discutidos 

em encontros com duas horas de duração, onde duas 

pesquisadoras desenvolveram a função de facilitadoras 

e observadoras da reunião, revezando suas funções no 

decorrer da mesma, as reações e principais falas das 

participantes foram anotadas em um diário de campo, 

que nada mais é do que um caderno utilizado para ano-

tações referentes a pesquisa desenvolvida.

Para tornar as reuniões mais atrativas despertando o 

interesse das jovens sobre o tema a ser abordado, algu-

mas dinâmicas de grupo foram realizadas. Uma delas 

tratava sobre o conhecimento do sistema genital femini-

no, onde foi exposta a imagem de uma vulva e impres-

so os nomes das estruturas do órgão genital feminino, 

sendo solicitado que as participantes correlacionassem 

os nomes corretos às partes (Figura 1). 

Para finalizar os encontros houve um espaço para es-

clarecimento de dúvidas e distribuição de preservativos, 

incentivando a realização de sexo seguro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intervenção realizada foi permeada por um am-

biente de descontração no qual as facilitadoras procu-

raram utilizar uma linguagem de fácil compreensão e 

muitas imagens para tornar a apresentação mais leve e 

dinâmica.

As palestras iniciaram com definições de sexualida-

de e sexo, mostrando o porquê de alguns consideram 

difícil falar sobre estes temas, foi possível perceber que 

as próprias participantes possuíam reservas em discu-

tir sobre o assunto. Depois foi conceituada orientação 

sexual e abordada a diversidade sexual, neste momento 

uma das garotas se posicionou sobre a variedade de 

diversidade sexual, onde ela citou as “Transles” que 

segundo ela são Transex homens que se travestem de 

mulher e se relacionam sexualmente com outras mu-

lheres. Ainda neste tema falou-se sobre homofobia e da 

importância de se respeitar o próximo independente de 

sua orientação sexual. Percebemos que as expectadoras 

estavam em concordância com as imagens mostradas 

de campanhas contra a homofobia e se mostraram cho-

cadas com os dados atuais de assassinatos de homos-

sexuais no Brasil.

Ao ser realizada a primeira dinâmica (FIGURA 1) qua-

tro moças se dispuseram a nomear os órgãos genitais 

femininos externos e o fizeram corretamente, exceto 

pelo “Hímen”. Ainda sobre o sistema genital feminino 

mencionou-se a importância de higienização local efi-

ciente e exames preventivos femininos, algumas partici-

pantes questionaram sobre “candidíase” e não sabiam 

que uma má higienização pode desencadear o apare-

cimento de “Chatos” (piolho Phtirus pubis). Além de 

se surpreenderem com imagens de colposcopia de mu-

lheres com presença e ausência de câncer de colo do 

útero, contudo se mostraram interessadas em aprender 

como se faz o auto-exame de mama e relataram expe-

riências pessoais de problemas na mama.

As jovens se mostraram enojadas com as fotos ilus-

trativas das doenças sexualmente transmissíveis. Algu-

mas viravam o rosto para não olhar o material mostra-

do, alegando ser “feio” e “nojento”. Por fim, aprenderam 

a identificar as DST’s apresentadas e quais os líquidos 

corporais que podem transmiti-las (Sangue, saliva, leite 

materno, sêmem e secreção vaginal). No momento re-

servado ao uso correto de preservativos, a maioria das 

participantes mostrou-se constrangida e houve muitos 

risos, contudo duas moças se propuseram a mostrar 

como se colocar e retirar corretamente as camisinhas 

masculinas e femininas, através de um modelo peniano 

e simulação, feita à mão, de uma vulva (FIGURA 2).

CONCLUSÕES

Os objetivos previstos foram alcançados com suces-

so e nossos resultados são considerados satisfatórios. 
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Contudo fazem-se necessárias novas intervenções para 

que o número total de jovens residentes da Casa da Es-

tudante Universitária (80 moças) seja alcançado e para 

que outros temas referentes à educação sexual possam 

ser abordados.
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Figura 1. Dinâmica: Conhecendo o sistema genital feminino. (Foto: Marah Lima)

Figura 2. Demonstração de uso correto de preservativo feminino simulando uma vulva feita à mão. (Foto: Ana 
Cláudia Luna)

“Cultura Juvenil é arte de incomodar, seja ela por grafiti, musicas, roupas ou dancas, 

teatros que mostram a insatisfacao dos jovens com o mundo.”

 > Nilson Honório Santos da Fonseca - Conhecido como Nilson Fonseca, militante da Pastoral da Juven-

tude,17 anos São Paulo /SP.
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Juventude e 
Identidade:

Lutas e Desafios

Resumo

Este artigo pretende analisar os óbices e elementos que dificultam o acesso e usufruto efetivo das políticas públicas e sociais 
para a juventude, no que tange especialmente a juventude camponesa, que secularmente se encontrou excluída e a margem do 
debate e participação na construção de políticas que atenda as reais necessidades dos jovens camponeses, sendo considerado 
um segmento invisível que só ganha notoriedade quando se manifesta e expressa a sua convicção na luta por dias melhores. 
Além de apresentar as nuances do capitalismo para conformar uma identidade juvenil em consonância com os seus pressu-
postos ideológicos. Assinalando que os movimentos de resistência camponesa têm contribuído para construção da identidade 
juvenil, mediante as lutas sociais em defesa de dias melhores para a juventude camponesa. 

Palavras-chave: Juventude; Políticas Públicas e Sociais; Capitalismo; Lutas Sociais.

Abstract

Analyze the elements and obstacles that hinder effective access and enjoyment of social and public policies for youth, especially 
in relation to peasant youth who met centuries dispersed and excluded from discussion and participation in the construction of 
public policies being considered a segment invisible and only gains notoriety when it manifests and expresses its essentiality. 
Besides presenting the nuances of capitalism to shape a youth identity in line with its ideological pressuspostos. 

Palavras-chave:  Youth. Social and Public Policy. Capitalism. Social struggles.



19

> 
em

 p
au

ta

 Historicamente, a Juventude tende a ser com-

preendida como uma fase marcada por pontos contun-

dentes e instáveis da formação humana, sendo atraves-

sada pelo feixe de problematizações, constituído pelo 

pertinente processo de escasso acesso as conquistas 

sociais e coletivas, sedimentado assim pela ausência de 

trabalho e direitos sociais, espaços, visibilidade e possi-

bilidades de realização das juventudes, que a estigmati-

za  sob primas ideológicos, fetichistas e conservadores, 

creditando este segmento como uma fase complexa do 

desenvolvimento humano. “A juventude foi tematizada 

no Brasil pela ótica dos problemas sociais, como um 

momento em si naturalmente patológico e transgressor. 

Essa compreensão, ainda hoje, está arraigada em nossa 

sociedade e conta com o reforço permanente da mídia 

na associação entre jovens, desvios e delitos” (CFESS, 

p. 01, 2014).

 A mídia tem se apropriado deste momento, para 

dilacerar processos de formação consciente e crítica da 

realidade, metamorfoseando a realidade social e espe-

cialmente criminalizando a juventude pela sua posição e 

encampamento de lutas na sociedade, diante do agudo 

processo de erosão e desconstrução dos direitos sociais 

e humanos. No emaranhado da nossa teia sócio históri-

ca a juventude marginalizada e reprimida no conduto da 

vida social e no usufruto da riqueza socialmente produ-

zida, tem classe, raça, cor, etnia e nome. São jovens re-

sistente a espoliação sofrida e ao distanciamento literal 

dos direitos sociais e humanos. Que não sucumbem a 

lógica degradora da vida. Estão pelas periferias e pelos 

longínquos territórios camponeses, que permanecem 

sonhando com tempos de paz e de justiça social, que 

almejam experienciar tempos que germinem a igualda-

de socialmente humana.  

 A juventude tem se colocando em cena para 

expressar a sua essência e a sua identidade enquanto 

sujeitos históricos e sociais, construtores de história e, 

sobretudo, sujeitos reais deste processo. A juventude 

vem se contrapondo às mazelas e às agruras do siste-

ma capitalista de produção que a cada rotação de sua 

engrenagem e estrutura conjuntural tem desfavorecido 

a realização plena dos direitos sociais e a sua garantia 

efetiva na dinâmica social, alicerçando forças como um 

conjunto de mecanismos e corporações que tem prima-

do incontestavelmente pela preservação e conservação 

de sua obra, que marginaliza, subalterniza e oprime as 

juventudes.

 A indústria cultural base edificada pela lógica so-

berana do capitalismo, atinge visceralmente a condução 

do esteio cultural das relações sociais e humanas e, por 

conseguinte a sociabilidade, erguendo assim, um arqué-

tipo de ser humano, e especialmente de jovem desta 

sociedade, que para se autoafirmar nesta conjuntura 

tem que primordialmente corresponder a um conjunto 

de elementos basiladores da identidade juvenil, o que 

se dá mediante o consumo exacerbado, o revigoramen-

to da lógica e o seu seguimento, a incorporação de va-

lores e preceitos e adaptação a tudo aquilo que favoreça 

a condução e permanência de sua lógica ferrenha.

 Conforme elucidações do CFESS (2014), atinen-

te ao processo de luta, materialização, acesso, usufruto 

das políticas públicas e sociais para a juventude, pree-

xiste um hiato que distancia a concreção das garantias 

legais, sendo marcada por uma gama de concepções 

alijadoras de sua essência, pois num processo de cons-

tituição de uma política social para a juventude, realiza-

-se uma projeção coisificada e penalizadora da juventu-

de, ao considerá-la segmento que se encontra em risco, 

que passa por ameaças, o que contraria o surgimento 

de uma política social na perspectiva do espaço, visibili-

dade e condições juvenis para este segmento que é su-

jeito social e histórico de direitos, incluindo nesta óptica 

a sua diversidade e concepção ampliada de direitos. O 

resultado dessa compreensão são políticas concentra-

das, sobretudo a partir da “ideia de prevenção, controle 

ou efeito compensatório.” (SPOSITO; CARRANO, 2003, 

p.21).

 Seguindo as sinalizações do CFESS (2014), en-

contramos na realidade o desfavorecimento da juven-

tude em face das políticas sociais, no que tange a sua 

plena realização e desenvolvimento no lócus e território 

que os coletivos de jovens resistem e permanecem. As-

sim, conforme indicações
Há grandes disparidades também na realidade de jo-

vens que vivem nos espaços urbanos e rurais, 84,8% e 
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15,2% respectivamente. Os/as jovens urbanos/as convivem 
com rotinas marcadas por altas taxas de desemprego, pela 
violência, pela crescente segregação espacial e qualidade 
de vida deteriorada, como o fato de que, do total de jovens 
urbanos/as, 48,7% vivem em moradias inadequadas. Além 
disso, cerca de dois milhões de jovens entre 15 e 29 anos vi-
vem em favelas, sendo que a maior parte desta população 
é negra. A juventude rural, por sua vez, estão submetida 
a dificuldades de acesso à terra, a equipamentos públicos 
e a condições de vida precárias, concentrando 29% dos/
as jovens pobres do país (CASTRO; AQUINO;ANDRADE, 
2009).

 Neste interím, a juventude tem buscado galgar 

seu espaço, num processo de luta e contraponto a es-

tas correntes assoladoras da vida, assim é notório um 

crescente engajamento e participação da juventude em 

lutas e movimentos sociais que levantam questões da 

realidade e da dinâmica social, aguçando, instigando e 

politizando os processos de construção sócio histórica e 

política brasileira. Momento ilustrador e essencialmen-

te histórico foram as lutas de junho que “[..]irrompeu 

a conjuntura brasileira com a tomada das ruas pelos 

trabalhadores e pelas trabalhadoras, sobretudo jovens, 

com mobilizações que adquiriram caráter de movimen-

to de massa, protesto, revolta coletiva, aglutinando a 

indignação com as condições devida e com as medi-

das adotadas pelos governos para enfrentar a crise.” 

(CFESS, pg. 02, 2014).

Para entender a realidade: O grito da juven-

tude camponesa

Viver no campo e se reconhecer como filho de cam-

ponês é um grande desafio para a juventude. Ao longo 

dos anos, a valorização da identidade camponesa des-

tacando a educação escolar foi marcada por descaso e 

discriminação pelas camadas dos ricos, sofisticados e 

influente dos Brasil, ou seja, elite brasileira dominante, 

assim, o jovem do campo pouco teve valor e isso foi 

impregnado no senso comum a ideia que o campo sig-

nifica “lugar de atraso” e é, lugar de povos ignorantes. 

O grande desafio é descontruir essa ideia que tem cau-

sado estigmas e detrimento na vida desses jovens. As 

restrições de acesso a direitos como a terra e educação 

e a ideologia de que na cidade é melhor de se viver são 

alguns dos fatores que contribuem  com êxodo rural. 

Percebe-se que a realidade da juventude no campo é 

que eles estão deixando o lugar onde vivem para irem 

para as grandes cidades, e isso se dá muitas vezes pela 

falta de emprego, incentivo, ou seja, pela falta de opor-

tunidade. De fato são muitos os fatores que influenciam 

a saída dos jovens do campo, que buscam melhoria 

de vida, por exemplo: ter acesso a lazer, tecnologia e 

um trabalho digno, pois todos os jovens têm sonhos e 

precisam de incentivos para que possam realizá-lo. O 

contexto atual da juventude camponesa condiciona a 

mesma a migrar para as grandes cidades. Mas se tivés-

semos políticas públicas que venham favorecer a juven-

tude com certeza essa problemática seria resolvida.

É importante refletir sobre estas problemáticas, 

mas também assinalar alternativas. Uma alternativa é 

de com os Movimentos de Resistências camponesas 

tem contribuído para que os jovens possam viver no 

campo com dignidade. Assim, os movimentos sociais 

camponeses têm lutado e debatido, tentando construir 

propostas que favoreçam a permanência da juventude 

no campo com condições dignas. Acreditando que as 

escolas do campo1 tem uma tarefa fundamental: de res-

gatar  e possibilitar a construção de  uma identidade  

com o  campo ou  com a roça compreendido como 

um território de vida codigna e trabalho, que se contra-

ponha ao agronegócio. Para isso é necessário aprender 

a conviver em sintonia com a natureza, e nela, a partir 

da agroecologia e da cooperação, ir desenvolvendo uma 

atividade concreta de trabalho e ensaiando a mudan-

ça da matriz produtiva e, ao mesmo tempo, conseguir 

condições econômicas que permitam viver no campo. 

Quando a juventude encontra um ambiente dialógico, 

em que possa representar seus sonhos e pensamentos, 

ela tanto representa como também está construindo 

sua identidade cultural. 

A “identidade é ‘metamorfose’ constante, definindo-

-se de acordo com a aprendizagem e a vivência de no-

vos valores, estilos e condutas” (MATTOS, 2004, p. 19), 
1 Conferir EDUCAÇÃO DO CAMPO: NOTAS PARA 
UMA ANÁLISE DE PERCURSO de Roseli Salete Caldart no link 
http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/d/Caldart.pdf Acesso em 
30 de Jun. de 2014. Para compreender o processo de construção 
política e pedagógica da educação do campo construida pelo 
moviementos sociais camponeses, especialmente o  Movimento 
dos (as) Trabalhadores (as) Rurais Sem Terra (MST).
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mas também é transformada  à medida que refletimos e 

falamos sobre ela.  É nesse sentido que o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais – MST tem impulsionado a constru-

ção de escolas com espaços de produção de cultura, tro-

cas de conhecimentos, fazendo uma reflexão sobre como 

viver o período da juventude com liberdade/responsabili-

dade, atribuindo-lhe o direito de agir, como desejar sem, 

contudo ocultar-lhes as responsabilidades/consequências 

de seus atos. 

Paulo Freire (1983) acreditava que toda reflexão crítica 

gera uma ação, então, pensar sobre nós mesmos pode 

interferir no modo como nos encaramos e percebemos 

o mundo. Mais do que expressar uma identidade, o que 

a juventude faz ao se reunir em grupos – seja para ouvir 

música, se divertir, protestar ou se comunicar – é, mais do 

que representar, construir uma nova identidade, transfor-

mada já pela atuação que estão vivenciando.  Mas identi-

dades estão em constante transformação, dialogam com 

os espaços cotidianos e possuem elementos novos e ou-

tros guardados na memória, então, em cada processo vivi-

do pelos sujeitos eles são transformados. A juventude tem 

que impulsionar experiências onde ela possa ser sujeitos 

de sua história e da história da sua geração, ou seja, tenha 

trabalho, renda e autonomia para trilhar novos caminhos. 

Para isso é preciso beber da fonte de experiências históri-

cas para construir sua história e fazer parte desse proces-

so.

Em suma, é necessário engrossar as fileiras na luta em 

defesa de dias melhores para que a juventude camponesa 

possa ocupar espaços de debates e construção de ideias 

sobre as possibilidades e caminhos de construir políticas 

públicas efetivas para a juventude.
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Ser una cultura joven significa cambios constantes en nuestras diferentes sociedades, no es 

facil vivir o adaptarse a estos tipos de cambios que hay, creo que hay que vivir la juventud de 

la manera que querramos y sin que nos importe lo que piensen los demas porque debemos ha-

cer lo que nos haga sentirnos bien, entonces creo que cada joven debe vivir su juventud como 

quiera.

 > Jorge Jason de la Cruz Rincon, 17 años - Estudiante de administración de bancaria. Lima/Peru



Essa edição da Revista Geração Z aborda a temáti-

ca Cultura e Identidade. Dessa forma, tendo em vis-

ta a urgência de se falar a língua da juventude, nada 

mais coerente do que trazer para a pauta do dia um 

diálogo sobre o filme de longa-metragem brasileiro, 

chamado “Hoje quero voltar sozinho”, com direção 

e roteiro de Daniel Ribeiro, ano 2014, 95 minutos. 

Esse filme foi elaborado a partir do curta-metragem 

feito pelo mesmo diretor e roteirista intitulado por 

“Eu não quero voltar sozinho”, em 2010. 

O longa-metragem aborda a vida de um jovem de 

classe média, chamado Leo (ator Guilherme Lobo), 

que nasceu cego e que busca ver (e sentir) a vida 

com seus próprios olhos, com suas próprias expe-

riências. Como acontece com qualquer adolescente, 

Leo ambiciona ter uma vida distante do auxílio das 

bengalas, sobretudo familiares, ou ainda do braço 

sempre atencioso de sua melhor amiga Giovana 

(atriz Tess Amorim). A partir desse desejo cada vez 

mais agudo permeado por sua condição ser cego, pi-

poca vontade em Leo de conhecer o mundo, sair da 

constante proteção familiar, saber se defender por 

conta própria, fazer intercâmbio em outro país, ter a 

experiência do primeiro beijo e (por que não?) voltar 

sozinho para casa. 

As suas novas experiências acontecem sobretu-

do com a chegada de Gabriel (ator Fábio Audi), o 

novo amor, que se aventura a mostrar a vida para 

ele. E aqui vale dar destaque para a cena em que am-

bos vão ver um eclipse lunar em certa madrugada e 

Gabriel tem dificuldades de explicar para Leo o que 

ocorre em um eclipse. Trago essa cena para o texto, 

porque expressa o que intenciono abordar, uma vez 

que por mais que se explique tecnicamente o mundo 

para alguém, o entendimento em sua totalidade só 

é alcançável quando há a experiência na pele e para 

além dela.

Há quem diga que identidade é algo tão natural 

que chega a ser dado e/ou herdado pela natureza, 

como se nascesse pronto, como se viesse no DNA. 

Contudo, esse filme mostra que a constituição da 

identidade acontece de maneira processual, no qual 

é de suma importância a história de vida e as es-

colhas que são feitas nesse percurso. Obviamente, 

nessa seara de construção identitária nem tudo são 

flores. A angústia e a inquietude pela busca por obje-

tivos faz com que esse processo também seja dolo-

roso. Aqui dou destaque para o bullying sofrido por 

Leo entre seus colegas de turma na escola, que não 

respeitam as diferenças e os(as) diferentes.  Contu-

do, ao contrário do esperado, as brincadeiras desa-

gradáveis feitas por eles só tornaram mais urgente 

a necessidade de Leo ter uma vida própria e supe-

rar isso que insistimos em chamar de “deficiência”. 

Mas, o que Leo nos mostra é: quem são deficientes, 

afinal?

Por fim, o diretor do filme soube deixar muito leve 

as descobertas da(s) sexualidade(s), embora esse 

processo também não acontece sem dúvidas, sem 

ansiedade e certa parcela de dor. Giovana em bus-

ca de um grande amor que a tirasse de seu tédio, 

Leo descobrindo-se com Gabriel e vice-versa, vidas 

em turbilhões de sentimentos, desencontros e, so-

bretudo, encontros. Encontros que permitem viver 

experiências que singularizam as histórias de vida 

de cada um(a). Afinal, quem quer ficar sozinho(a), 

mesmo?

Giórgia Neiva1 
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Gênero e Sexualidade da Universidade Federal de Goiás. E-
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Afinal, quem quer ficar sozinh@?

> colunas



Corpos em Transe na Internet das 
Coisas

Corpo físico, corpo estendido, corpo massa, cor-

po-objeto, corpo em fluxo. Na Internet das Coisas o 

corpo toma uma nova forma. Mas  do que mesmo 

estamos falando? 

Estamos atravessando um momento no qual a 

dualidade se rompe e abre um portal unindo dois 

mundos: virtual e presencial. Assim, o ser humano, 

que na sociedade industrial tinha percepção apenas 

para o mundo material, passa, nos últimos tempos, 

a ampliá-la para superfícies mais invisíveis. 

Não entendeu nada? Tudo bem, vou detalhar 

as sensações: quantas horas por dia você fica 

conectado(a)? Com quantas pessoas se relaciona 

em momentos não presenciais? Quantas músicas 

você escuta por dia? Quantos vídeos assistiu hoje? 

Já encontrou presencialmente alguém que conheceu 

na internet? Já fez sexo virtual? Já falou palavras eró-

ticas na rede? Já navegou por sites de comida, de fei-

ras eróticas, de livros, de games, de meio ambiente, 

enfim, sites? Em todas essas viagens virtuais você 

andava pela rua, estava sentado(a) no sofá ou fugin-

do do seu trabalho estressante? Percebeu como seu 

corpo foi estendido além corpo físico? Você criou 

asas, navegou, apaixonou, entristeceu, sorriu, ficou 

cansado(a) e dormiu. Não somos mais apenas cor-

po físico. Nossa vida presencial se mistura com o 

virtual e, a todo o momento, acessamos um disposi-

tivo para conectarmos ao outro.  Caso esqueça esse 

pequeno ou grande dispositivo em algum lugar, a 

sensação é de perda de parte do corpo.

Na verdade, você perdeu sim parte do corpo, pois 

tais dispositivos passam a ser parte do nosso corpo. 

O celular não é mais um celular, mas parte das liga-

ções do seu corpo com o mundo, a sua rede de con-

tatos, a prolongação de suas amizades. Ao querer 

esquecer um(a) ex-namorado(a), deletamos do dis-

positivo da mesma forma que, outrora, rasgaríamos 

sua foto ou o(a) deixaríamos ir embora.

Os tempos mudaram, e também a forma de pen-

sar nossos corpos. A maneira de relacionarmos com 

corpo/mundo é essencial para nossa vida. É neces-

sário, portanto, conhecermos mais o nosso corpo 

em relação ao mundo para entendermos o que real-

mente desejamos para nossas vidas. Não estou fa-

lando de busca da imagem do corpo perfeito. Estou 

falando da relação do corpo em fluxo intenso com o 

mundo. 

Para mudar o fluxo de pensamento baseado em 

respostas para nossas dúvidas, termino este texto 

com uma pergunta: o que significa o seu corpo para 

você?

 > Curso: Corpos Femininos em fluxo 

Tutora: Dayse Alvares de Morais 
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Educadores de Jovens 

Site: http://jovensprotagonistas.wix.com/ipjorg



Diversidade e diferença 
para além de Identidades 
Coloridas

É sempre muito bom tratar de temas atuais que estão 

no auge das discussões, melhor é tratá-los com estranheza 

e buscar outras formas de entendimento, principalmente 

quando estes temas envolvem as mudanças sociais, cul-

turais e estéticas. Quando alguns termos novos surgem 

nas sociedades, são questionados, principalmente quan-

do estes têm o poder de influenciar nos comportamentos 

sociais, assim “diversidade e diferença” têm sido usadas 

para situações da vida pública e pessoal, como por exem-

plo, reivindicar direitos, afirmar identidade, ter liberdade 

de expressão. Sabemos que estes termos chegam até nós 

através das discussões sobre movimento feminista, movi-

mento negro, LGBT’s, as cotas, ações afirmativas e outros, 

como forma de combater discriminações, racismo e pre-

conceito.

O caminho trilhado com esta discussão tem haver com 

o que a poetisa baiana Lívia Natália diz lá em cima, no 

inicio do texto, quando fala da “árvore, forte, betumosa 

como a noite”, pois diversidade e diferença não são usadas 

apenas por uma questão de pluralidade, de ser alternativo, 

colorido, mestiço, como se estivesse “tudo junto e mis-

turado”, o uso de diversidade e diferença ocorre também 

para autodefesa, para afirmação de uma raiz identitária, e 

até para negar a mistura, negar o ser colorido. Parece ser 

estranho, negar a diversidade, mas, existem motivos fortes 

para que isso aconteça e assim poder afirmar uma identi-

dade não diversa e passar assumir a identidade negra, pois 

às vezes não dá para escolher ou ser mobilizado por um 

movimento social para ter esta consciência, mas ser obri-

gado a perceber que ser negro e negra, com cabelo crespo, 

com o nariz grande, lábios grossos, em algum tempo atrás 

foi considerado como defeito a ser eliminado e ainda hoje 

muitos acreditam nisso, portanto, afirmar-se como diferen-

te para negros e negras é uma questão de poder viver, de 

poder estar, transitar, de sorrir sem ter vergonha de mos-

trar os dentes, e assumir  a beleza que foi negada.

Para muitas pessoas o significado de diversidade e di-

ferença é mais que assumir identidades, estas discussões 

proporcionaram a muitas pessoas o encontro com suas 

raízes, o respeito por si mesmas. Hoje vemos algo que pa-

rece moda entre homens e mulheres, meninos e meninas 

com os cabelos black power arrumados para cima, trança-

dos, uso de turbantes e panos coloridos, e mesmo assim a 

identidade não esta só para a estética, mas também para 

a  cultural, como o sucesso das músicas de Rap, os saraus 

de poesias negras, também nas religiões, com a valoriza-

ção das Religiões de Matriz Africana, e tudo isso tem haver 

com unidade, identidade e diferença. 

Enfim, estes termos tão polêmicos estão sendo usados 

não só para reivindicar direitos e não só para misturar e co-

lorir, mas para amar, amar a si mesmo, as próprias raízes, 

os valores comunitários e com isso respeitar o próximo. 

Será que existe algo mais belo do que poder ver as pessoas 

da família, da comunidade, como bonitas? Após ter apren-

dido que seu grupo social formado por negros e negras 

era feio?  Então a diversidade e a diferença esta aí para ser 

explorada, reformulada, resgatada, até questionada, para 

poder dizer que ser diferente é também pensar e agir dife-

rente, de acordo as necessidades pessoais e coletivas.

 > Heloisa Ferreira da Silva1 
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Anderson Ramalho
em forró de andada

Desde os 08 anos de idade que tenho uma forte relação com o mundo artístico. Na infância, fazia apresenta-

ções teatrais com meus irmãos, em um teatro improvisado no quintal da casa em que morávamos. Eram relei-

turas de contos infantis com fantoches. Na Escola, sempre estava envolvido com as expressões da dança e do 

teatro. 

Na adolescência entrei em contato com a dança popular nordestina, fiz parte de dois grupos, a Cia de Artes 

da Cidade Alta de Olinda e o Arrecifes, vinculado ao Balé Popular do Recife. Nessa época, conheci na prática as 

manifestações populares que iriam fazer parte de todo meu trabalho musical.

No fim da década de 1990 montei a minha primeira banda, o Clã Malakoff. Boa parte do meu repertório ad-

vém dessa experiência, que me levou a conhecer grandes artistas e vivenciar experiências únicas, como tocar em 

grandes festivais e morar em São Paulo.

Com o fim da banda, depois de uma conturbada e difícil permanência no Sudeste, retornei. Conheci a mulher 

da minha vida, formei uma família, dei prosseguimento a carreira paralela de professor/pesquisador e visitei 

minhas raízes mais profundas. Nesta visita, resolvi enviar uma música para o I Festival Nacional de Músicas do 

Cangaço, que ocorreu em Serra Talhada-PE em 2010. Fui finalista, me apresentei, e daí em diante, iniciei minha 

caminhada em carreira solo. Era o início de uma nova e desafiadora experiência: Anderson Ramalho em Forró de 

Andada.  

Contatos:

Blog: http://cantorandersonramalho.blogspot.com.br/ 

http://professorandersonramalho.blogspot.com.br/

Fones: (81) 8776-4821 / 8540-0103 / 3468-8597

> arte e cultura



O mato tá crescendo já cobriu metade da parede

O que vem lá de cima é só chuva, barro e confusão

Acho que dessa noite a gente passa 

Acho que essa noite não chove mais não (Bis)

Moro no alto, bem perto do céu, do céu

O danado vive dentro do fogo

Mas se chove ele vem nadar aqui (Bis)

Tanta gente aqui passando roupa

Tanta gente aqui passando fome

Tanta gente correndo pra lama e encontrando comida 

pra muitas bocas

Vejo essas crianças pensando alto

Acho que algum dia elas voam daqui (Bis)

Moro no alto, bem perto do céu, do céu

O danado vive dentro do fogo

Mas se chove ele vem nadar aqui (Bis)

Vou pegar meu dinheiro suado, Vou botar o meu 

terno listrado

Pra me distrair, pra me divertir 

Vou sair quando a noite estiver linda

Porque a lua, vista aqui de cima 

Do alto do céu (Narração)

(Refrão)

Ô boa noite, boa noite (Bis)

 > Anderson Ramalho e Marcondes Lima

Poema Para o Alto do Céu



Quis saber na cor do fogo

Quis saber   na cor do mar

Quis achar no arcoíris

E encontrei no teu olhar (bis)

Num pedaço de saudade

Qualquer estrela vive só

Você levou minha coragem

Meu coração se fez um nó.

Num riacho de areia

A sua luz me apareceu

Você ficou com a lua cheia

E o dia então anoiteceu.

 > Anderson Ramalho e Marcondes Lima

Quis Saber
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