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RESUMO:

Os PCNs sobre Orientação Sexual (1998) podem ser analisados como um indicador a

confirmar que os pais são favoráveis à educação sexual nas escolas, porém apresentam

dificuldades em abordar a temática com os filhos. Nesse sentido, é importante considerar a

influência da família sobre a educação sexual, já que é principalmente no ambiente familiar

que são transmitidos conceitos, valores sociais, culturais e religiosos, de forma mais liberal ou

conservadora. As questões apresentadas até o momento não podem ser dissociadas de algo

anterior e que se coloca como fator causal dos desafios não só para a educação sexual, mas

também para a defesa da diversidade humana e para a garantia de direitos fundamentais como

liberdade de orientação e, claro, de expressão sexual. A legitimação da perspectiva burguesa

se apresenta, já não mais de maneira velada, nas diversas instâncias ligadas à sexualidade. Do

patriarcado às limitações de cunho religioso impostas ao avanço de pautas necessárias e

urgentes na contemporaneidade, a ideologia dominante no capitalismo parece ignorar que a

reprodução das desigualdades sociais passam, também, pela incapacidade do Estado e sua

estrutura jurídica resolverem aspectos estruturais, raciais, de gênero ou sexuais, adequando a

condução das resoluções a uma lógica já existente. Assim, questiona-se qual a contribuição do

marxismo para o entendimento da construção social da sexualidade e para a compreensão da
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emancipação humana a partir da conquista da cidadania sexual, bem como o combate à ordem

conservadora a partir da luta de classes. Busca-se, também, o entendimento de como os PCNs

podem, de fato, abordar categorias fundamentais para a educação sexual incluindo tratativas

relevantes como outros temas transversais, como trabalho e consumo. Dessa maneira, este

relato de experiência tem como objetivo apresentar conceitos de diversidade e identidade por

meio da narração de histórias do livro Bilô Desembolô, de autoria desta pesquisadora. É um

texto multitemático, contemplando conceitos étnico-raciais, corporeidade e relações

familiares por meio da linguagem metafórica e analógica. Os resultados apontam o potencial

explicativo da linguagem analógica/metafórica como mediadora para ampliar e disseminar

conceitos sobre as relações humanas, corporeidade, diversidade, identidade; auxiliando no

processo de reflexão de conceitos e o despertar da afetividade a partir da perspectiva

marxiana.

Palavras-chave: Marxismo e sexualidade; Corporeidade; Construção social da sexualidade.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência tem como objetivo disseminar conceitos de diversidade e identidade

por meio da narração de histórias do livro Bilô Desembolô, de autoria desta pesquisadora. Busca-se,

também, o entendimento de como os PCNs podem, de fato, abordar categorias fundamentais para a

educação sexual incluindo tratativas relevantes como outros temas transversais.

Em 1995, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) elaborou os Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental de todas as escolas do País, que sugeriam que a

orientação sexual fosse trabalhada como tema transversal dentro do currículo escolar.

Os PCNs sobre Orientação Sexual (1998) podem ser analisados como um indicador a confirmar

que os pais são favoráveis à educação sexual nas escolas, porém apresentam dificuldades em abordar a

temática com os filhos. Nesse sentido, é importante considerar a influência da família sobre a

educação sexual, já que é principalmente no ambiente familiar que são transmitidos conceitos, valores

sociais, culturais e religiosos, de forma mais liberal ou conservadora.

Segundo Nagem et al (2003), metáforas podem abrir novas perspectivas, e nos convidam a

construir relações analógicas significativas, também podem ser recursos didáticos potencializadores na

aprendizagem com modificação conceitual. Elas fornecem o que é essencial para este aspecto da

aprendizagem, tornando mais dúctil a reestruturação do que já é conhecido e familiar.

Vinagre (2011) e Arruzza (2015), em seus artigos acerca das temáticas relacionadas  às relações

de gênero, sexualidade, luta de classes, o patriarcado e racismo, à luz da teoria marxista, elencam as



reflexões  expostas nos PCNs, bem como as  analogias e metáforas  corroborando para ampliar o olhar

em questão.

Assim, questiona-se qual a contribuição do marxismo para a construção social da sexualidade e

para a compreensão da emancipação humana a partir da conquista da cidadania sexual, bem como o

combate à ordem conservadora a partir da luta de classes.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Sabe aquele momento em que os alunos juntam ao redor da mesa da professora e começam a

perguntar, comentar sobre vários assuntos num diálogo informal, e então, um dos alunos que participa

da roda de conversa faz a seguinte pergunta: professora como faz pra gente beijar na boca? E a outra,

como faz pra usar camisinha?

Tentei disfarçar o meu espanto. Fiquei calada e depois disse que o responderia. À noite liguei para

a minha prima, que é psicóloga, e me aconselhou escrever poesias como se tivesse namorando com o

corpo. Aceitei o desafio e comecei a escrever, quando me dei conta já havia escrito vinte poesias sobre

cada parte do corpo.

Levei as poesias para os alunos ouvirem. A atividade foi realizada de maneira lúdica e sensível.

Eles gostaram, e resolvi apresentar as poesias para outras pessoas, que também gostaram. Decidi

buscar uma editora, mas o responsável disse que poesia não vendia.   Essa experiência aconteceu no

ano de 2003, da rede privada de Belo Horizonte. Lecionava para crianças de nove anos de idade,

antiga terceira série, hoje quarto ano, num contexto totalmente diferente do atual.

Do período da experiência vivida com os alunos até à publicação do livro passaram-se

quatorze anos.

Nesse intervalo fiz mestrado em educação tecnológica no CEFET-MG, participei de vários

congressos, vi muitos documentários, observei muito as pessoas, a natureza, fiz muita terapia, li livros,

conversei com muitas pessoas, pesquisei, estudei, escrevi, escrevi muita poesia. Até que um dia eu

sonhei com a Bilô. Algum tempo depois sonhei com o livro da Bilô, um texto narrativo com poesia

musicada. Acordei logo de manhãzinha, sentei em frente ao computador e o livro fluiu de uma vez.

Em 2015, fui à sala de aula da minha irmã, no intuito de perceber o nível de interesse das

crianças pela a história da Bilô. Ao final disseram que gostaram muitão da história e até inventaram

uma coreografia. Desta data até 2017 foi o período de ir a busca de uma nova editora. Foi quando

conheci a Páginas Editora, que se interessou pela publicação do livro.

De 11 de abril de 2017, data do lançamento do livro,  até o momento, tenho vivido experiências

extraordinárias em várias instituições e eventos com a apresentação de narração de histórias do livro

Bilô desembolô. Um livro que aborda a temática da descoberta do corpo, das relações familiares, da

falta de respeito e do preconceito, de maneira leve, sensível e lúdica.



A CORPOREIDADE E AS ANALOGIAS E METÁFORAS

Para Lauer (2105) a corporeidade nada mais é do que o corpo em movimento que necessita de

estímulos e situações que desenvolvam o corpo, que busca ser entendido histórico e culturalmente.  A

corporeidade implica, portanto, a inserção de um corpo humano em um mundo significativo que, a

relação dialética do corpo consigo mesmo, com outros corpos expressivos e com objetos do seu

mundo (ou as coisas que elevam no horizonte de sua percepção). A corporeidade precisa ser vista e

compreendida com uma atitude de valorização e desenvolvimento humano, como consideração da

totalidade do ser humano em suas várias dimensões (física, emocional-afetiva, mental-espiritual,

sócio-histórico-cultural) de forma integrada, não mais supervalorizando um aspecto sobre o outro, ou

seja, a mente em detrimento ao corpo.

Segundo Moreira (1995, p.31):

Corporeidade é voltar os sentidos para sentir a vida; olhar o belo e respeitar o não
tão belo; cheirar o odor agradável e batalhar para não haver podridão; escutar
palavras de incentivo, carinho, de ir ao encontro, e ao mesmo tempo buscar
silenciar, ou pelo menos mão gritar, nos momentos de exacerbação da racionalidade
e do confronto; tocar tudo com o cuidado e maneira com gostaria de ser tocado bem
preparados, discernindo seus componentes sem a preocupação de isolá-los,
remetendo essa experiência a outras no sentido de tornar a vida mais saborosa e daí
transformar sabor em  saber.

“Compreendemos o mundo por meio de metáforas construídas com base em nossa experiência

corporal. Nossa corporeidade e nossa mente interagem para dar sentido ao mundo” (LAKOFF &

JOHNSON, 2002, p. 22). É importante ressaltar que a construção desse sistema conceptual metafórico

está relacionada com as experiências individuais e culturais, e é a partir da compreensão dessas

experiências que nossos conceitos são formados em qualquer área do saber, portanto elas estão

presentes, também, na educação sexual.

De acordo com Lakoff & Johnson (2002), as representações metafóricas fazem parte do

sistema conceitual, ou seja, do modo como o sujeito concebe a si mesmo e ao mundo, criando, assim,

o termo “metáfora conceptual”. Os autores consideram a metáfora como sendo uma operação

cognitiva fundamental, constitutiva da linguagem e do pensamento, que envolve o desenvolvimento do

raciocínio analógico e a capacidade interpretativa do interlocutor, por isso sua interpretação merece

atenção especial.

Os autores ainda fazem distinção entre metáfora linguística e metáfora conceitual, que se

referem, respectivamente, ao nível concreto da expressão linguística e ao nível abstrato do sistema

conceitual e exploram o caráter cognitivo metafórico que envolve a linguagem cotidiana e rege a fala,

o pensamento e a ação. Assim, os conceitos metafóricos são compreendidos e estruturados não apenas

em seus próprios termos, mas nos termos de outros conceitos, e isso significa conceituar um tipo de

objeto ou experiência em termos de um tipo de objeto ou experiência diferentes.

As metáforas ontológicas são exemplos dessa construção, sendo definidas pelos mesmos



autores como algo que constitui a base de todas as propriedades e qualidades, não só materiais, mas

também espirituais. Como exemplo, a matéria de que se formam os corpos. Essas metáforas são

necessárias para a tentativa de lidar racionalmente com nossas experiências, caracterizando-se por

serem naturais e onipresentes, por se evidenciarem por si mesmas e por serem descrições diretas de

fenômenos mentais.

As experiências com objetos físicos (especialmente nossos corpos), as formas de conceber

eventos, atividades, emoções, ideias etc., como também as entidades e substâncias são exemplos do

nosso cotidiano de metáforas ontológicas. As metáforas orientacionais podem ser definidas como

sendo as experiências básicas das orientações espaciais humanas que nos auxiliam ao mesmo tempo na

construção do conceito de corpo que colabora para a construção da sexualidade.

A SEXUALIDADE E AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS

De acordo com a OMS (1975), a sexualidade não pode ser separada de outros aspectos da

vida; é parte integrante da personalidade de cada indivíduo e não se restringe ao ato sexual, é a energia

que impulsiona o ser humano a encontrar o amor, o contato e a intimidade, que se expressa por meio

do toque entre as pessoas.

A sexualidade influencia os pensamentos, os sentimentos, as ações e a integrações das

pessoas, tanto de forma positiva como negativa, interferindo na saúde física e mental do ser humano.

Considerando a saúde física e mental como direito humano fundamental, pode-se pensar que a saúde

sexual pode ser vista como tal. Para que as crianças e adolescentes tenham um desenvolvimento sexual

saudável é preciso encarar a sexualidade também como um direito humano básico.

Para Teixeira (2011), a sexualidade é um conjunto de ações e relações do sujeito consigo

mesmo e com os outros; constitui-se em um elemento da personalidade que determina um modo

particular e individual de agir, de se expressar, de se comunicar, de sentir, de viver.   Portanto, falar

da sexualidade é   falar   do   individual   e   do   coletivo, simultaneamente,  pois  envolve  posições

singulares,  individuais,  mas  atreladas  a valores, emoções e crenças. A sexualidade faz parte de

uma invenção social para que conheçamos a nós mesmos, não sendo essencial nem natural.

O período inicial dos anos 1980 foi liberal na veiculação e divulgação de questões ligadas à

sexualidade. Surgiram serviços telefônicos, programas de rádio, o programa de Marta Suplicy na

televisão brasileira (que gerou grandes polêmicas), e também enciclopédias e fascículos vendidos em

bancas de jornal, todos destinados a responder questões sobre sexo. Congressos e encontros de

profissionais foram realizados com a participação de educadores, médicos e cientistas sociais. Tudo

isso contribuiu para intensificar o debate sobre a inclusão da educação/orientação sexual nas escolas.

Muitas escolas abriram espaço para a temática da sexualidade apenas por meio de palestras,

encontros ou debates a cargo de psicólogos ou médicos, ou pela abordagem ampliada dos conteúdos

relativos à reprodução humana na disciplina Ciências. Outras escolas optaram pela implantação de

programas sistemáticos entre alunos, sob a coordenação de professores.



Em 1995, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) elaborou os Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental de todas as escolas do País, que

sugeriam que a orientação sexual fosse trabalhada como tema transversal dentro do currículo

escolar. No final da década de 1990, o debate sobre a sexualidade no Brasil aparece também

na mídia e em várias organizações governamentais e não governamentais. Porém, muitos dos

educadores atuais foram os jovens das décadas anteriores que viveram sob o regime de

repressão sexual e política, fato que certamente influenciou suas concepções e

comportamentos. A resistência em implantar um programa de educação sexual na escola pode

ser outro fator que contribuiu para que o tema da sexualidade seja, ainda hoje, apresentado

timidamente no currículo escolar. (GUIMARÃES, 1995).

No final do século XX, principalmente nas últimas décadas, o assunto Educação

Sexual vem ocupando espaços nos meios de comunicação e se tornando o centro das

discussões entre defensores da moral cristã, grupos de controle da natalidade das populações e

o corpo docente das escolas, já que essa questão acarreta vários outros fatores. Diante disso,

têm-se no mundo diferentes situações sociais, econômicas e culturais influenciando do ponto

de vista humano, religioso, moral e, consequentemente, repercutindo na sexualidade e a sua

evolução propriamente dita. Os países centrais vivem dentro de um contexto de qualidade de

vida acima da expectativa, porém sofrem a influência de um modernismo que está trazendo

sérias repercussões na sexualidade de uma maneira geral.

Mesmo naqueles países com dificuldades econômicas, existe hoje a preocupação com a

educação, a qualidade de vida e o respeito humano, os quais poderão repercutir nos jovens, em sua

sexualidade e, consequentemente, em sua moral. A partir do século XXI, as escolas apresentam cada

vez mais a necessidade de programas de educação sexual, para informar, orientar, esclarecer as

dúvidas dos adolescentes sobre a sexualidade. Neste intuito, devem ser propostas maneiras,

alternativas para um trabalho pedagógico nas escolas.

Conhecer os próprios direitos é condição indispensável para exercer o papel de cidadão na

sociedade em que se vive e contribuir, por conseguinte, para a melhoria da educação no contexto em

que se está inserida. Partindo desse pressuposto, segundo IBISS/CO (2010), os direitos sexuais são

direitos humanos universais pautados na liberdade inerente ao ser humano, na dignidade e na

igualdade para todos. Para garantir que os indivíduos e a sociedade desenvolvam um conceito de

sexualidade saudável, os direitos sexuais devem ser reconhecidos, promovidos e respeitados por todas

as sociedades. Um ambiente que respeite, reconheça e garanta esses direitos sexuais é um ambiente

que promove a saúde sexual.

Interessante notar alguns dos direitos instituídos durante o XV Congresso Mundial de

Sexologia, ocorrido em Hong Kong (CHINA), em 2000, no qual a Assembleia Geral da World



Association for Sexology (WAS) aprovou as emendas para a Declaração de Direitos Sexuais, decidida

em Valência, no XIII Congresso Mundial de Sexologia, em 1997:

...4. O DIREITO À IGUALDADE SEXUAL - Liberdade de
todas as formas de discriminação, independentemente do sexo, gênero, orientação
sexual, idade, raça, classe social, religião, deficiências mentais ou físicas.

5. O DIREITO AO PRAZER SEXUAL - prazer sexual,
incluindo auto-erotismo, é uma fonte de bem estar físico, psicológico, intelectual e
espiritual.

6. O DIREITO À EXPRESSÃO SEXUAL - A expressão
sexual é mais que um prazer erótico ou atos sexuais. Cada indivíduo tem o direito de
expressar a sexualidade através da comunicação, toques, expressão emocional e
amor.

9. O DIREITO À INFORMAÇÃO BASEADA NO
CONHECIMENTO CIENTÍFICO - A informação sexual deve ser gerada através
de um processo científico e ético e disseminada em formas apropriadas e a todos os
níveis sociais.

10. O DIREITO À EDUCAÇÃO SEXUAL
COMPREENSIVA - Este é um processo que dura a vida toda, desde o nascimento,
e deveria envolver todas as instituições sociais.

11. O DIREITO À SAÚDE SEXUAL - O cuidado com a
saúde sexual deveria estar disponível para a prevenção e tratamento de todos os
problemas sexuais, preocupações e desordens. (IBISS/CO, 2000).

Ao mencionar a educação sexual, Atucha aponta diferenças entre esta e a socialização sexual.

Para ele, a educação sexual consiste em:

[...] intenção educativa através do desenvolvimento de estratégia de ensino baseada
na informação e experimentação de conhecimentos empregados com os educandos
devidamente ordenados segundo um currículo previamente estabelecido.
(ATUCHA, 1995, p. 41).

Já a socialização sexual pressupõe a transmissão de valores, crenças e costumes através da

família, escola e meios de comunicação sem intencionalidade de troca. (ATUCHA, 1995).

Os PCNs sobre Orientação Sexual (1998) podem ser analisados como um indicador a

confirmar que os pais são favoráveis à educação sexual nas escolas, porém apresentam dificuldades

em abordar a temática com os filhos. Além disso, compreende-se que as manifestações da sexualidade

(o toque, o abraço, o sorriso, o beijo, o carinho etc.) estão presentes em todas as faixas etárias; e ser

indiferente a elas tem-se tornado conduta quase habitual nas escolas, pois se parte da premissa de que

o assunto deve ser tratado apenas pela família ou no máximo como conteúdo específico das aulas de

Ciências ou Biologia.

Nesse sentido, é importante considerar a influência da família sobre a educação sexual, já que

é principalmente no ambiente familiar que são transmitidos conceitos, valores sociais, culturais e

religiosos, de forma mais liberal ou conservadora. Entretanto, o papel da escola na formação da



educação sexual é relevante, uma vez que a mediação docente pode ser compreendida como um

elemento que auxilia o estudante a desenvolver o processo de formação de sua capacidade reflexiva

para elaborar seus próprios conceitos.

Yara Sayão (1997) entende que o programa de orientação sexual deve ser construído a partir

das questões e dúvidas apresentadas pelos estudantes, alertando para a existência de três eixos

estruturantes da temática da sexualidade, intimamente relacionados entre si, que constituem as

dimensões de qualquer conteúdo escolhido, quais sejam: o corpo humano, as relações de gênero e a

prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e à AIDS.

Porém, de modo geral, os professores apresentam dificuldades para orientar o tema de maneira

transdisciplinar, multidisciplinar e efetiva, sendo que muitas dessas dificuldades decorrem do hábito

de tratar a temática de modo fragmentado, desconsiderando o contexto social que influencia a

formação da sexualidade do indivíduo. Outro aspecto que pode ser apontado como dificultador da

atividade docente seria a própria concepção que o educador possui a respeito da sexualidade.

MARXISMO, A CONSTRUÇÃO SOCIAL E A SEXUALIDADE

Para Vinagre (2011):

“Homens e mulheres são construídos socialmente como seres resultantes do
conjunto de relações concretas objetivas em determinada sociedade e em
determinado tempo no interior da história da humanidade. Objetivarem-se no
mundo, através do trabalho, esses homens e mulheres se autodeterminam como seres
inscritos no âmbito da singularidade/particularidade e universalidade, por intermédio
de suas relações objetivas e subjetivas com outros indivíduos sociais e com a
natureza. Ao objetivarem-se como seres livres e capazes de fazer escolhas, criam e
recriam valores, determinada moral dominante de uma moralidade, que se objetivam
no interior dessas mesmas relações sociais”.

Ainda citando Vinagre o valor aqui é tomado com categoria ontológica social, as relações são

sociais são construídas historicamente. Os valores, e a moral, também são construídos social e

historicamente pelos indivíduos que fazem a mediação entre o que é universal e o que integra a

essência humana e a particularidade, com determinações impostas pelos antagonismos de classe e por

relações de poder hierarquizadas, onde nos deparamos com as desigualdades de gênero, de expressão

sexual ou de outra natureza.

De acordo com Arruzza (2015) é importante destacar as análises empíricas realizadas nos

últimos anos, como a feminização do trabalho; o impacto da política neoliberal na vida e condições de

trabalho das mulheres; a interseção entre opressão de gênero, raça e classe, ou a relação entre as

construções diferentes de identidade sexual e os regimes capitalistas de acumulação. Há uma

diferenciação entre delinear um fenômeno ou um grupo de fenômenos sociais, no qual a conexão entre

o capitalismo e a opressão de gênero é mais evidente, e fazer uma explicação teórica sobre essa

relação estrutural.



De forma concisa Cinzia Arruzza explana sobre as três teses sobre esta estrutura

organizacional. A Primeira Tese: “Teoria dos sistemas duplos ou triplos”. A versão original desta

tese consiste nos seguintes termos: gênero e relações sexuais constituem um sistema autônomo que se

combina ao capitalismo e remodela as relações de classe, enquanto é, ao mesmo tempo, modificado

pelo capitalismo em um processo de interação recíproca. A versão atualizada desta teoria inclui as

relações raciais, também consideradas como um sistema de relações sociais econômicas autônomas

interconectadas com as relações de gênero e de classe. Dentro dos círculos feministas, essas reflexões

são normalmente associadas à noção de que as relações de gênero e raça são sistemas de opressão

tanto quanto são as relações de exploração. No geral, estas teses têm uma compreensão das relações de

classe como definidas unicamente em termos econômicos. É apenas via a interação com o patriarcado

e com o sistema de dominação racial que elas adquirem um caráter extra-econômico.

Segunda Tese: “Capitalismo Indiferente”. O capitalismo tem uma relação essencialmente

oportunista com a desigualdade de gênero: usa o que acha benéfico das relações de gênero: usa o que

acha benéfico das relações e gênero, e destrói o que se torna um obstáculo. Essa visão é articulada em

várias versões. Algumas reivindicam que no capitalismo mulheres se beneficiaram de um nível de

emancipação desconhecido em outros tipos de sociedade, e isso demonstraria o capitalismo como não

sendo um obstáculo estrutural da libertação das mulheres. Outras mantêm que devemos distinguir

níveis lógicos e históricos. O capitalismo não necessita da desigualdade de gênero, e pode se livrar

dela, mas historicamente, não é simples assim.

Terceira Tese: A “Tese Unitária” não é reducionista ou economicista, e não subestima a

centralidade da opressão de gênero. Discordam da ideia de que o patriarcado de hoje seria um sistema

de regras e mecanismos que autonomamente se reproduzem. Ao mesmo tempo, insistem na

necessidade de considerar o capitalismo não com um conjunto de leis puramente econômicas, mas

antes como uma complexa e articulada ordem social, ima ordem que tem seu núcleo constituído de

relações de exploração, dominação e alienação. O desafio é entender como a dinâmica da acumulação

de capital continua a produzir, reproduzir, transformar e renovar relações hierárquicas e opressivas,

sem expressar estes mecanismos em termos estritamente econômicos. Para Mark e Engles (2009)

“As ideias das classes dominantes, são em todas as épocas, as ideias
dominantes, ou sejam, a classe que é poder material dominante da sociedade é,
ao mesmo tempo, é o seu poder estrutural dominante.”

Segundo Vinagre (2011) os valores e regras são reproduções sociais mesmo que os sujeitos

tenham uma relação ativa e intensa nesse processo e os tenham como seus e não como algo imposto

pelas experiências e elementos exteriores. Sendo assim, o sujeito, reproduz esses valores agregando

aspectos para a sua naturalização e para a primeira forma de consciência alienada: “essa forma será a

base, o terreno fértil, onde será plantada a ideologia como forma de dominação” (IASI, 2007, p.20).

Para Vinagre (2011) quando o ser humano vive de forma alienada, ele se coisifica, tornando-se

mercadoria; não reconhece o resultado do seu trabalho e torna estranho a ele próprio. Nesse processo



se distancia de si mesmo e da natureza, se vende para o outro para viver individualmente, deixando o

trabalho de ser um meio de conexão entre o ser humano e a humanidade. Assim a alienação do ser

humano se coloca em relação à natureza, a si mesmo e a sua espécie, sendo formada uma visão do ser

humano sobre si, sobre o seu trabalho, e sobre o mundo, de modo acrítico, fragmentado e distorcido,

além de naturalizado.

Para Arruzza (2015) o capitalismo instrumentaliza a opressão de gênero para os seus próprios

fins, mas conseguiria viver bem sem ela. Por outro lado, o capitalismo não poderia existir sem

exploração de classe.

Moraes (2018)

“A ideia de destino natural tem de ser desconstruída e, nesse sentido a teoria socialista
do passado não chegou a isolar diferentes elementos da condição feminina que formam
uma estrutura complexa e não uma unidade simples. Não é possível reduzir a opressão
da mulher a uma única dimensão, como formula Engles, nem mesmo equacioná-la
como símbolo da opressão geral, como afirma Marx em seus primeiros escritos”.

CONCLUSÃO

Ao reportar à sexualidade humana, constata-se que nossa trajetória milenar de transformações

relacionadas à educação sexual ainda se encontra atrelada aos princípios religiosos, sendo que na

cultura brasileira os valores judaico-cristãos são preponderantemente marcados pela reprodução,

heteronormatividade, procriação e moral.

Diante das narrações artísticas realizadas pode-se constatar que as analogias e metáforas

inseridas nas poesias musicadas Bilô, Espelho Refletido, Descoberta e do livro Bilô desembolô cuja

temática é a sexualidade humana, relações sociais, gênero e racismo, abre-se a possibilidade para o

ouvinte/leitor refletir sobre si mesmo e sobre o contexto social, histórico e cultural em que vive, de

forma que realize um trabalho de desmistificação de tabus, mitos e preconceitos relacionados à

sexualidade humana, gênero, relações sociais e racismo e reelaborando e ressignificando conceitos,

metáforas e analogias acerca dos temas.

A utilização de analogias e metáforas na educação afetivo-sexual também pode contribuir para

maior valorização e proteção do próprio corpo ouvinte/leitor, bem como para ampliar a compreensão

de conceitos científicos relacionados.

A exploração e a opressão explicam a condição em que as mulheres e as classes menos

favorecidas vivem hoje. A exploração, que é a relação entre as classes sociais no sentido da

apropriação do trabalho excedente das classes trabalhadoras, a mais valia, para subjugar a outra classe,

e a opressão sendo a relação de submissão de um grupo sobre o outro, devido ao seu gênero,

sexualidade, raça utilizando da diferença com o intuito de subjugar um grupo e colocá-lo socialmente

em desvantagem para poder explorar melhor. A relação entre o sistema capitalista e o patriarcado, faz

com que a patriarcado seja um elemento fundamental para a exploração capitalista no mundo atual

promovendo cada vez mais a desigualdade.
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