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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir o corpo no interior do currículo da 

educação básica. Nesse sentido, o corpo-devir constitui-se no (im)possível, no (im)pensado, 

no que é, naquilo que deixou de ser e na potência do que pode se tornar, vir a ser. Por onde 

anda, na escola, o corpo-devir? De que modo é representado no discurso dos professores e em 

suas práticas como extensão? Não se trata de como o corpo tem aparecido – o corpo 

biologizado, o corpo doente, reduzido a uma lógica de compreensão anátomo-funcional – mas 

o corpo-devir território do conflito, das dúvidas, dos tabus e das incertezas. Já que as certezas 

no discurso escolar, ainda moderno, persistem, como podemos nos libertar da instrução sobre 

o corpo reduzida às práticas do cuidado e caminharmos rumo a uma educação sobre o corpo? 

Um olhar sobre o que é dito nos permitiu também considerar a força daquilo que está 

silenciado, a dimensão não discursiva.  Não discursivo também se converte em práticas 

homogeneizantes e desejáveis, faz o corpo-devir silenciar-se em razão de um corpo que se 

produz principalmente no discurso biológico dos livros didáticos e que os alunos tendem a 

não reconhecer, não havendo identificação de si para com esse modelo científico idealizado 

de corpo. Assim, ao perceber o quanto o trabalho pedagógico relacionado a este tema tem 

causado prejuízos a compreensão da potencialidade corporal, reforçando unidades de 

pensamento e estereotipando relações sujeito-corpo, o presente estudo quer fazer ver, colocar 

em evidência o corpo-devir. Para tanto, optou-se por identificar a percepção de professores da 

educação básica sobre o corpo no interior das possibilidades de suas disciplinas, portanto, em 

seus discursos, suas práticas. Propõe-se, assim, a observação da dinâmica de sala de aula de 

uma turma de 1º ano e uma turma de 8º ano do ensino fundamental, e o seguinte registro em 

notas de campo, analisado por meio de análise de conteúdo. Ao produzir este espaço para 

(re)pensar a importância da temática que se apresenta, considera-se tal discussão essencial, 

também, na docência do ensino superior: principalmente nos cursos de licenciatura, onde 

verifica-se a necessidade de maior disrupção relacionada ao desenvolvimento de 

competências técnicas que por si só não atendem aos anseios e às angústias dos estudantes, 

permanecendo descoladas do debate o qual a contemporaneidade nos convida, sobre quem de 

fato somos ou podemos (vir a) ser. 
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Introdução 

 

Para a fenomenologia heideggeriana deve-se “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo 

que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo” (HEIDEGGER, 2006, p. 65). Isso 

implica dizer que um fenômeno deve ser observado tal qual como se apresenta. Aqui, para 
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além de um conceito de fenomenologia, também pode ser entendida uma espécie de crítica à 

ciência moderna e seus modos exacerbados de objetificação, do desejo de construção de um 

objeto (fenômeno) a ser estudado, explicado. 

Entre explicar e compreender há um oceano de diferenças. As ciências modernas, mais 

do que tentar compreender fenômenos, dedicaram-se a explicá-los por meio de um excessivo 

rigor metodológico. Heidegger observa que o problema do corpo (leibproblem) 

(HEIDEGGER, 2001) é uma das provas que a necessidade de objetificar o corpo é o que torna 

possível explicá-lo. Nesse sentido, a ciência tem determinado nossa visão sobre o corpo, 

extinguindo toda sua vontade de potência, sua possibilidade de devir (NIETZSCHE, 2011; 

DELEUZE; GUATTARI, 2011). 

Do leib (corpo, corpo vivido) ao körper (corpo objetificado, materializado, 

biologizado), a ciência preferiu ficar com segundo (HEIDEGGER, 2001), o que é óbvio pois 

toda conceituação é uma espécie de delimitação. Enquanto não percebo os limites do leib, que 

é o corpo em cada caso, quase que em uma perspectiva performática, o körper é limitado, é 

anatômico. 

A escola, por sua vez, ao apresentar-se como autoridade pedagógica (BOURDIEU; 

PASSERON, 2013), reforça a matriz científica, também quando olha para o corpo. Não um 

corpo potente, onde muitas linhas de fuga (DELEUZE; GUATTARI, 2011) podem ser 

traçadas a partir dele, mas um corpo limitado, biologizado, doente. Isso implica em limitar o 

corpo, em silenciá-lo. O leib, corpo-devir está à margem no discurso pedagógico e isso 

implica em colocar, também, à margem outras possíveis discussões em torno do mesmo, 

como, por exemplo, a construção dos papéis de gênero e a performatividade da própria 

sexualidade. 

O presente artigo objetiva discutir o silenciamento do corpo pela escola a partir da 

observação dos pesquisadores imersos no ambiente escolar. Os resultados são preliminares e 

fazem parte de uma investigação de mestrado que busca compreender como a construção em 

torno dos papéis de gênero se dá em distintos momentos no Ensino Fundamental: a saber, 

anos iniciais e anos finais. 

 

Marco teórico 

 

A representação do corpo no imaginário das pessoas parte de um pressuposto de que 

todos vivem seus corpos a partir de uma norma atribuída de que homens acabam por explorá-

lo de uma forma única, distinta de como as mulheres o fazem. Essa ideia ancora sua 

perspectiva em um padrão universal e biologizado, que assume o gênero e a sexualidade como 



 

inatos e propõe uma visão binária dos corpos. Porém, essa perspectiva não possibilita 

compreender a multiplicidade de homens e mulheres, que assumem diferentes representações, 

desejos, identidades.  

A relação dos sujeitos com seus corpos constrói identidades por meio de relações 

sociais. Gênero e sexualidade são atributos culturalmente produzidos por meio de uma rede de 

relações. Segundo Butler (2015), o gênero possui um caráter performativo, pois ele é 

construído em meio a um discurso regulador. Essa perspectiva assume que a construção do 

gênero e da sexualidade se dá em meio a relações de poder que culturalmente produzem 

discursos em que a heterossexualidade é norma.  

A performatividade resulta nessa representação do gênero, caracterizado pelo discurso 

e pelas práticas do sujeito feminino e masculino. Assumir que a construção das identidades 

sexual e de gênero ocorrem de forma performática, implica na compreensão das relações 

presentes na estrutura social. Opera na sociedade – e é reproduzido pelas instituições sociais, 

como a escola – um padrão discursivo heteronormativo, que reflete na performatividade dos 

sujeitos. Assim, desde antes do nascimento, ao identificar que uma criança possui o sexo 

biológico feminino, espera-se que ela se construa como mulher e, como consequência, tenha 

interesse em se relacionar com homens. Valendo o mesmo para a criança homem, que 

necessariamente deverá interessar-se por (e relacionar-se com) mulheres. Qualquer fuga desse 

padrão esperado – e representado como o normal – torna-se uma forma de subversão, de um 

caráter desviante.  

Butler (2015) defende que a construção do gênero não pode ser tratada de forma 

homogênea. Para a autora, o gênero possui múltiplas formas de existir e não é possível esperar 

que diferentes sujeitos construam a mesma forma de masculino e/ou de feminino. Além disso, 

o gênero não é responsável por uma predeterminação do sexo e do desejo. Não há um 

determinismo que relacione, a partir do gênero, como deve ser assumido o sexo e o desejo 

(BUTLER, 2015). Na perspectiva normatizadora, Butler (2015) utiliza o termo 

heterossexualidade compulsória, afirmando que ela se naturaliza a partir de um discurso 

regulador que coloca o gênero em uma relação binária em que o masculino se diferencia do 

feminino por meio de práticas de desejo heterossexual.  

Ocorre que a escola, enquanto instituição disciplinar, reforça esse discurso 

heteronormativo da sociedade. Essa percepção do gênero binário e da heterossexualidade 

compulsória, como apontado por Butler (2015), acaba por inviabilizar as diferenças dentro da 

escola. O estudante menino, mas que não gosta de jogar futebol, ou a menina que não possui 

trejeitos delicados e sensibilidade, muitas vezes, acabam por não se sentirem contemplados 

pelas formas de representações sociais de uma cultura heteronormativa dominante e, portanto, 



 

também nos discursos que circulam no interior da escola. A fim de romper com esse discurso, 

Louro (2014) defende que os sujeitos se constituem de formas distintas, de modo que a escola 

deveria superar ações que promovem preconceitos com as diferenças. Para tanto, deve-se 

desconstruir a visão binária do masculino em oposição ao feminino, compreendendo que há 

muito do feminino no masculino e vice-versa. Nas palavras de Louro (2014, p. 52), “[...] a 

concepção fortemente polarizada dos gêneros esconde a pluralidade existente em cada um dos 

polos. Assim, aqueles homens que se afastam da forma de masculinidade hegemônica são 

considerados diferentes, [...] experimentam práticas de discriminação ou subordinação.”. 

No que tange ao papel da escola, aceita-se a afirmação desse padrão como natural e 

permanente, ao passo que os desvios se tornam excêntricos e diferentes. Acaba-se, então, por 

reforçar as identidades culturalmente hegemônicas por meio de discursos que hierarquizam os 

sujeitos. Embora muitas vezes a escola assuma um discurso de inclusiva e diversa, na prática 

a inclusão reforça a diferença. Aquele aluno que não se enquadra no padrão normatizado 

encontra amparo na escola a fim de manter esse padrão, pois ele é marcado como desviante. 

Pensando em qual plano curricular a escola deve centrar seus discursos, busca-se a 

última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), desenvolvida com objetivo de 

estabelecer um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

ao longo da educação básica. O documento aponta como uma competência geral “o respeito 

ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos 

e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.” (BRASIL, 2018, p. 10). Essa perspectiva proposta pela BNCC possui 

caráter inclusivo e, ao mesmo tempo em que busca valorizar a diversidade, a coloca como 

excêntrica, reforçando a norma.   

Compreendemos que se o corpo pode ser elemento central da instrução, mesmo que 

apareça biologizado, deve-se também compreender como esse corpo – que constrói gênero e 

sexualidade – deve ser abordado na escola para além da biologia, da doença e do cuidado, tão 

somente. Segundo a BNCC, pode-se perceber que há diversas menções a ele. Ao longo do 

documento, porém, a abordagem do corpo vai se transformando, vai sendo – de certa forma – 

silenciado.  

Na parte destinada a educação infantil, o corpo dos estudantes é visto como 

protagonista das práticas pedagógicas. Segundo o documento (BRASIL, 2018, p. 39), “o 

corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas 

pedagógicas de cuidado físico, orientadas para emancipação e a liberdade, e não para a 

submissão.”. Durante a infância, a escola deve, então, estimular a exploração e o 

autoconhecimento do corpo.  



 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, a posição do corpo já assume um novo 

caráter: o corpo do cuidado e da saúde. Ao entrar o ensino fundamental, o caráter disciplinar 

da BNCC centraliza o corpo na parte destinada às ciências da natureza. Dessa forma, embora 

o corpo ainda assuma, nos anos iniciais, um caráter de autoconhecimento, há também o 

enfoque em saúde e cuidado, como apontado no documento:   

 

Nos anos iniciais, pretende-se que, em continuidade às abordagens na Educação 

Infantil, as crianças ampliem os seus conhecimentos e apreço pelo seu corpo, 

identifiquem os cuidados necessários para a manutenção da saúde e integridade do 

organismo e desenvolvam atitudes de respeito e acolhimento pelas diferenças 

individuais [...]. (BRASIL, 2018, p. 325). 

 

Por fim, ao explorar a parte do documento destinada aos anos finais do ensino 

fundamental, percebe-se o surgimento, nas ciências da natureza, de temáticas que envolvem a 

sexualidade. Junto a isso, a abordagem do corpo deixa de ser a do corpo a ser explorado e 

conhecido, e passa-se a discutir temas como cuidado e prevenção. O corpo da performance dá 

lugar ao corpo da ciência, praticamente descolado da percepção que o sujeito tem sobre seu 

próprio corpo, um discurso que não produz uma identificação necessária do sujeito com o 

conteúdo.  

Além disso, segundo a BNCC, é essencial que os estudantes “tenham condições de 

assumir o protagonismo na escolha de posicionamentos que representem autocuidado com seu 

corpo e respeito com o corpo do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, 

mental, sexual e reprodutiva. (BRASIL, 2018, p. 325). Dessa forma, o documento demonstra 

a importância do protagonismo dos estudantes, assumindo a ideia de que, nessa fase de 

desenvolvimento, eles já tenham domínio sobre o conhecimento do corpo. 

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa constitui-se como um estudo de caso de natureza qualitativa, uma 

vez que se buscou observar e interpretar um evento a partir do contexto em que ele se 

encontra inserido. Assim, tem-se como participantes de pesquisa professores e estudantes de 

uma turma de 1º e de uma turma de 8º ano do ensino fundamental de uma escola municipal de 

Porto Alegre. 

A escolha pelo 1º ano deu-se por ser o primeiro ano em que os estudantes têm contato 

com a educação básica. Assim, embora ainda pequenos, eles já possuem atividades com 

diferentes professores, o que possibilita práticas pedagógicas variadas. A opção pelo 8º ano 

foi tomada primeiramente por tratar-se de estudantes adolescentes possivelmente em fase de 



 

descoberta da sexualidade. Além disso, é no 8º ano que muitas escolas possuem o estudo do 

corpo humano no currículo da disciplina de ciências.      

A escola municipal na qual a pesquisa foi realizada está localizada em região 

periférica de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Essa escola oferece educação 

infantil e ensino fundamental do 1º ano 9º ano. Além disso, é proposta uma educação em 

turno integral, que possibilita a boa parte dos estudantes a permanência na escola nos dois 

turnos.  

Como método de coleta de dados, foram realizadas observações em sala de aula, 

registradas em diário de campo. Assim, puderam ser observadas as aulas de uma das turmas 

de 1º ano, composta de 19 estudantes, 10 meninas e 9 meninos. Além dessa turma, também 

foi observada a turma de 8º ano, composta de 23 estudantes, 11 meninas e 12 meninos. 

 

Resultados 

 

As observações das atividades das turmas de 1º e 8º ano do ensino fundamental da 

escola municipal foram registradas em nota de campo e – após analisadas e interpretadas – 

compõem uma dissertação de mestrado. Parte desse material é utilizado a fim de ilustrar as 

interpretações propostas pelo presente artigo.  

As observações iniciaram-se na turma de 8º ano, partindo em seguida para a turma de 

1º ano. Na turma de 8º ano, por tratarem-se de adolescentes em fase de descobertas e 

conflitos, esperava-se perceber, durante as observações, diversas situações que envolvessem 

gênero e sexualidade. Nesse sentido, o professor atuaria de forma a mediar situações que 

envolvessem essas questões, que evidenciam as construções vivenciadas pelos corpos dos 

estudantes. Porém, na maioria das vezes, os professores não dialogavam com os estudantes a 

respeito de nenhum assunto não relacionado ao conteúdo curricular, agindo com indiferença a 

essas situações.  

As temáticas das aulas, por muitas vezes descontextualizadas, pouco possibilitaram 

espaço para assuntos pessoais e cotidianos dos estudantes. Quando observado qualquer tipo 

de conflito entre os estudantes, os professores em sua maior parte simplesmente ignoravam. 

Ainda assim, puderam ser selecionadas, nas notas de campo, passagens de situações que 

envolvessem temas relacionados a gênero e sexualidade.  

Na sala de aula, a turma pode ser observada do fundo da sala, a fim de chamar pouca 

ou nenhuma atenção para a pesquisadora. Nessa perspectiva, pode-se perceber que, de 

maneira geral, os estudantes se dividiam na sala de aula conforme o gênero. A posição dos 



 

estudantes na sala de aula dava-se de modo a separar de um lado os meninos e de outro lado 

as meninas. 

Além disso, puderam ser observados outros comportamentos distintos entre meninos e 

meninas da turma. Em um dos dias de acompanhamento da turma na escola, uma das 

professoras não estava presente, de modo que a turma ficou sem professor em dois períodos. 

Nesse momento, os estudantes puderam ir para a sala de informática, para utilizar os 

computadores. Os meninos todos optaram pelo acesso a páginas de jogos, enquanto as 

meninas utilizavam as redes sociais. Percebe-se, nesse momento, diferentes formas de 

socialização e assuntos de interesse de meninos e meninas. Muitas vezes, os estímulos durante 

a infância fazem com que os interesses se dividam conforme gênero. Embora não tenha sido 

percebido nessa turma, é possível que, caso algum estudante tenha interesses típicos do outro 

gênero – portanto diferente dos iguais – sofresse algum estranhamento.   

Outra situação que envolve marca de gênero ficou evidenciada pelo desconhecimento 

de alguns estudantes sobre diferenças de gênero que fogem ao binarismo masculino/feminino. 

Não há entendimento de que meninos e meninas podem nascer em corpos e não se identificar 

com o estereótipo marcado neles, como ocorre nas situações de pessoas transgênero.  

Pode-se perceber, algumas vezes, uma confusão na percepção dos estudantes sobre o 

que é gênero e o que é sexualidade. Esses conceitos são confusos para os estudantes, como 

percebido durante uma situação, na aula de ciências. A professora inicia um trabalho sobre 

diversidade e preconceito, questionando aos alunos se eles compreendem o que é preconceito. 

A partir da pergunta sobre tipos de preconceito, um estudante sugere o preconceito de gênero. 

Embora exista preconceito relacionado a gênero, pode ser percebido, durante essa fala, que o 

estudante que gritou “gênero” estava se referindo a relações homossexuais, e não a diferenças 

de tratamentos entre homens e mulheres. O entendimento a respeito do corpo, na percepção 

dos estudantes, ocorre muito mais na dimensão da sexualidade e das relações do que na 

dimensão do gênero.  

Além dessas questões descritas que envolvem gênero, puderam ser observadas 

diversas situações envolvendo sexualidade. A professora de ciências, durante o período de 

observações, propôs uma atividade em que os estudantes deveriam fazer perguntas sobre seus 

corpos. O objetivo era introduzir a temática do corpo humano a partir das dúvidas e 

curiosidades sobre o corpo.  

A atividade proposta pela professora demonstra a preocupação em desenvolver um 

trabalho pedagógico que envolva a percepção dos estudantes sobre o corpo. Porém, após essa 

proposta de atividade e ao perceber que a maioria das perguntas versava sobre sexualidade, 

pode-se perceber um certo tabu ao tratar da temática. Primeiro, porque os estudantes sentem 



 

vergonha com as perguntas, e alguns riem. Além disso, a professora repreende essas atitudes, 

ao invés de conversar sobre esse sentimento.  

A professora, ao falar sobre o tema, gera certo constrangimento aos estudantes, que 

reagem rindo e brincando. Porém, a professora não tolera essa reação, solicitando que os 

estudantes controlem suas atitudes, de forma disciplinar. Assim, após essa tentativa de 

desenvolver um trabalho pedagógico que protagoniza o corpo dos estudantes – e não o corpo 

dos livros didáticos – a professora desiste, não retomando essas questões. A atitude de 

constrangimento dos estudantes foi avaliada por ela como bagunça e falta de interesse nas 

aulas, quando, na verdade, pode ser interpretada apenas como sentimento estranho por tratar-

se de um assunto tabu.  

De acordo com Louro (2016), a escola atua de modo a manter um equilíbrio, pois, ao 

mesmo tempo em que incentiva que os estudantes se identifiquem com a sexualidade normal 

– a heterossexualidade – busca conter o interesse por esse assunto. A escola preza pela “[...] 

‘inocência’ e ‘pureza’ das crianças (e, se possível, dos adolescentes), ainda que isso implique 

o silenciamento e a negação da curiosidade e dos saberes infantis e juvenis sobre as 

identidades, as fantasias e as práticas sexuais.”. (LOURO, 2016, p. 26). Assim, embora por 

um lado exista o silenciamento sobre a sexualidade, sutilmente, a instituição escolar disciplina 

os corpos, sugerindo quais comportamentos atendem a norma. Os estudantes que expressam 

de forma mais explícita suas sexualidades são contidos e marcados por possuírem um 

comportamento inadequado ao espaço escolar (LOURO, 2016). 

Embora, na maior parte, os estudantes do 8º já se apresentem bastante sexualizados, a 

turma é heterogênea. Alguns já possuem um corpo mais desenvolvido, enquanto outros ainda 

possuem um corpo mais infantilizado. Uma questão importante é que, mesmo aqueles que já 

passaram por mudanças corporais da puberdade, ainda possuem curiosidades quanto a essas 

mudanças.  

Essa curiosidade pode ser observada em determinado momento da aula de ciências, 

quando a professora solicita que o livro seja aberto em determinada página. Porém, mais de 

um grupo de estudantes abre o livro em outra parte, onde explica sobre crescimento e 

mudanças corporais. Assim, percebe-se que há um anseio pela compreensão das mudanças 

que o corpo desses estudantes está passando, a fim de ver se o que eles sentem condiz com o 

que o livro didático aponta.  

Louro (2016) aponta que a escola é responsável por vigiar como os estudantes 

demonstram suas sexualidades, impedindo a manifestação de dúvidas e desejos. Assim, “as 

perguntas, as fantasias, as dúvidas e a experimentação do prazer são remetidas ao segredo e ao 

privado.”. (LOURO, 2016, p. 27). A escola possui um discurso que mantem a sexualidade 



 

como tabu, embora não seja capaz de conter o interesse dos estudantes sobre esse tema. Essas 

estratégias de disciplinamento acabam por ensinar que esses questionamentos e sentimentos 

são desencadeadores de vergonha e culpa.  

Essa perspectiva coloca a sexualidade como um dispositivo que opera produzindo 

discursos reguladores. (FOUCAULT, 2017). A instituição escolar disciplina os sujeitos a fim 

de normatizá-los, determinando o que pode ser dito e o que precisa ser mantido em silêncio. 

Assim, o dispositivo da sexualidade atua de modo a reforçar os discursos aceitos na rede de 

relações escolares, ao mesmo tempo que estabelece implicitamente o proibido, o que não pode 

ser dito.    

Após a realização das observações na turma de 8º ano, iniciou-se o acompanhamento 

da turma de 1º ano do ensino fundamental. As anotações nas notas de campo geradas pelas 

observações realizadas na turma de 1º ano estão todas relacionadas com construção de gênero. 

Não foram observadas, nem nas falas e nem nos comportamentos dos estudantes, marcadores 

que se relacionassem com sexualidade. Por outro lado, as marcas de gênero apareceram em 

diversos momentos nas observações. 

Foram registradas diversas situações de comportamentos relacionadas a estereótipos 

de gênero, tanto no sentido de reforço dos estereótipos quanto na tentativa de superação por 

parte de professores e estudantes. Em algumas situações pode ser percebido um reforço desses 

estereótipos por meio de falas de professoras. Uma dessas situações ocorreu durante uma aula 

na biblioteca, onde a professora responsável pela hora do conto passou um vídeo sobre uma 

aldeia indígena. Além de o desenho apresentar a própria situação do indígena de forma 

estereotipada na aldeia, ainda reforçou a ideia de papeis esperados e adequados de homens e 

mulheres na constituição de um grupo ou de uma família. Assim, o papel da mulher é 

representado como sendo maternal, responsável pelo alimento e cuidado dos filhos e o papel 

do homem como guerreiro e caçador.  

Uma das principais marcas de estereótipos de meninos e meninas na escola diz 

respeito a estética e aparência física. Assim, percebe-se que as meninas predominantemente 

possuem material rosa, com mochilas e estojo de princesas, enquanto os meninos possuem 

material em tons sóbrios e com pouca estampa. Além desse exemplo dos materiais escolares, 

mais de uma vez durante o período, foram observadas meninas utilizando batom que foram 

levados para aula.   

Em contrapartida ao reforço desses estereótipos, foi observada a iniciativa de uma 

professora em modificar esse padrão. Ao observar as meninas utilizando o batom, uma 

professora questiona se os meninos também não quiseram passar. Eles prontamente falam que 

não, que isso é coisa de menina. Nesse momento, a professora conversa com os estudantes 



 

sobre não existir coisas de menino e coisas de menina, reforçando que todos podem fazer o 

que quiserem. 

Essa situação relatada demonstra a importância que essa professora vê em aproveitar 

situações vivenciadas pelos alunos para construir ideias de igualdade nas relações deles. 

Embora possivelmente os meninos não vão utilizar batom, a professora naturaliza a sua 

utilização, antecipando uma possível relação de desrespeito desses estudantes a qualquer 

situação que fuja aos padrões normativos de gênero.  

Outra situação recorrente nos registros está relacionada a posição e padrão na sala por 

gênero. Muitas vezes, pode-se observar que alguns professores possuem a percepção de que, 

ao intercalar meninos e meninas nas suas posições em sala de aula, vai evitar a dispersão 

desses estudantes. Ensinar aos estudantes que meninas e meninos fazem mais bagunça quando 

estão segregados por gênero acaba por reforçar os estereótipos, fazendo com que eles 

assimilem que devem possuir mais afinidade com colegas do mesmo gênero. Assim, mesmo 

que de forma inconsciente, os estudantes acabam desenvolvendo a percepção de que, quando 

estão ao lado de um colega de outro gênero, não é possível brincar e dispersar.  

Sobre as relações entre meninos e meninas, em mais de um momento, foi observada a 

ênfase de que meninos não podem agredir meninas de nenhuma forma. Essa ideia é muito 

difundida na escola, principalmente com o objetivo de alertar sobre qualquer situação 

inadequada que os estudantes venham a passar. Em determinada situação, houve um 

desentendimento entre um menino e uma menina, o que fez com que ambos ficassem tristes. 

O sentimento de desconforto com a briga que os estudantes demonstraram na situação foi 

possivelmente diferente do que seria se fossem estudantes do mesmo gênero. Isso ocorre 

porque houve um indicativo de agressão de um menino a uma menina, e essa atitude não é 

aceita.  

A partir das observações descritas, pode-se perceber que as relações que se 

estabelecem com os estudantes do 1º ano do ensino fundamental são marcadas principalmente 

por questões que envolvem gênero. Considerando que esses estudantes ainda são crianças, as 

marcas de gênero ainda estão sendo construídas e as definições do que é considerado 

socialmente adequado para meninos e meninas está sendo colocado.  

 

Considerações finais 

 

Percebe-se as diferentes formas de lidar com o corpo dos professores e estudantes do 

1º ano, quando comparadas ás do 8º ano. Os primeiros são mais livres para explorar o corpo, 

enquanto nos segundos, talvez por já apresentarem um corpo sexualizado, essa liberdade é 



 

podada. Tornam-se nítidas também as percepções de gênero que estão sendo construídas com 

os estudantes do 1º ano. Diversos reforços dos estereótipos de gênero precisam ser 

enfatizados com os estudantes menores, enquanto nos maiores eles já estão naturalizados. 

Diferenças de tratamentos de meninos e meninas reforçam uma norma que se mantém fixa e 

evidente nas relações dos estudantes do 8º ano.  

O corpo no interior da escola, na sala de aula da educação básica, é gradativamente 

silenciado. A medida em que o corpo se torna sexualizado e os estudantes vão tornando-se 

adolescentes, a exploração do corpo vai desaparecendo. Percebe-se uma redução ao cuidado, á 

biologização, quase nunca sendo discutido outras formas de explorá-lo. Não há espaço na 

escola para outras performances que não a reduzida ao biológico e anatômico.  

Ao observar a dinâmica das relações entre estudantes e professores, pode-se perceber 

que, ao não construir discursos diferentes sobre o corpo, acaba-se por estabelecer, de forma 

implícita, uma norma homogeineizante sobre os sujeitos. A escola reduz o corpo ao biológico, 

disciplinando os sujeitos em uma lógica heteronormativa, que espera que todos se 

identifiquem com esse padrão. 

Não criar outras possibilidades para o corpo no interior da instituição escolar acaba 

muitas vezes por dificultar o autoconhecimento dos estudantes, além de barrar sua 

identificação com a escola. Dessa forma, percebemos crianças e adolescentes que não 

compreendem seus corpos, pois não possuem identificação com a norma estabelecida pelo 

discurso escolar.  

Uma educação que coloque o corpo com liberdade – e não reduzido ao cuidado e ao 

biológico – oferece diferentes formas de exploração, possibilitando o surgimento de conflitos, 

dúvidas e questionamentos essenciais a aprendizagem. Assim, promove aos estudantes 

autoconhecimento, respeito e entendimento de que os corpos não são homogêneos e 

facilmente explicáveis, mas múltiplos e diversos. 
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