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RESUMO 
 

 

Desenvolvi um estágio de docência junto a professora orientadora em uma turma do 6.o 

período do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

São João del Rei – UFSJ (segundo semestre letivo de 2014), onde acompanhei o 

processo de formação de professores durante um período letivo, e habitamos o território 

(convivendo com os modos de expressão) desses estudantes que estão se tornando 

professores, na disciplina Prática de Ensino de Biologia I (PRAE), cuja temática geral 

foi ensino do corpo humano. O estágio e a pesquisa eram atravessados pelas perguntas: 

Que corpo humano o professor de Biologia aprendeu a ensinar? E qual deseja ensinar? 

Como ensinar o corpo humano para além de suas representações? Os professores de 

biologia em (trans)formação (40 no total) que participaram da disciplina analisada nesse 

texto se dividiram em grupos. As aulas, que contribuíram na construção dos dispositivos 

para a presente pesquisa, consistiram de apresentações dos licenciandos. Nessas 

apresentações os grupos expunham suas pesquisas sobre o ensino do corpo humano, 

estudo de metodologias e experiências de estágio na escola básica. Os ensaios dessa 

cartografia foram compostos com as aulas da disciplina e com encontros extra classe 

com os professores em (trans)formação, diálogos, leituras conjuntas. Partindo das 

perguntas de pesquisa, organizei o texto da dissertação em alguns ensaios e expressões. 

No primeiro ensaio uma breve introdução e no segundo, escritos a partir de revisão 

teórica sobre o corpo humano e seu ensino (Narrativas do Corpo ou O corpo na 

filosofia), algumas linhas acerca do processo de (trans)formação em professor e tecemos 

pensamentos sobre o modo cartográfico de fazer pesquisa. Em seguida, narro como os 

grupos com que trabalhamos se organizaram e quais agenciamentos, quais modos de 

expressão estes grupos propuseram operar.  Como consideração final, uma reflexão 

coletiva escrita a partir do encontro de todos grupos participantes da pesquisa. Olhamos 

para as práticas desenvolvidas com um olhar da Diferença, traçando linhas de diagramas 

e forças que atravessaram essas aulas.  

 

 

Palavras-chave: Cartografia. Ensino do Corpo Humano. Formação de professores. 
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ABSTRACT 
 

I developed a teaching internship with my supervisor professor in a class of the 6.th 

degree of the  Biology Sciences graduation course in Federal University of São João del 

Rei-MG, (2014 second semester), where I accompanied the process of teacher‘s 

formation during a school period and inhabited the territory (living with the modes of 

expression), of these students who are becoming teachers in the discipline Biology 

Teaching Practices (PRAE), which general theme was the human body teaching. The 

internship and this research was crossed by the questions: What human body biology 

teacher learned to teach? And which he wishes to teach? How to teach the human body 

beyond its representations? The biology teachers in (trans)formation (40 in total), who 

participated in the discipline, were divided into groups. The classes which contributed 

for the dispositifs of the present research consisted of presentations of under-graduates. 

In this presentations, the groups exposed its researchs about human body teaching, 

methodologies studies and internships experiences on the basic school. The essays of 

this cartography was made with the lessons of discipline and with extra-class meetings 

with the teachers in (trans)formation, dialogues, collective readings. Starting from the 

research questions, I organized the dissertation text in some essays and expressions. In 

the first essay, a brief introduction and in the second, writings from theoretical review 

of the human body and its teaching (Body Narratives  or The body in philosophy), some 

lines about the (trans)formation in teacher process and we knotted thoughts about the 

cartographical mode of doing research. Then, I narrate how the groups we worked with 

organized themselves, and what agencies, what expression modes this groups proposed 

to operate. As final considerations, a collective reflection written based on encounters 

with all participants groups of this research. We look to the developed practices with a 

Difference view, drawing diagrams and forces lines which crossed this classes.  

 

Key-words: Cartography. Human Body Teaching. Teacher‘s formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como ensinar o corpo humano em aulas de biologia de um modo menos 

fundamentado no ―corpo fatiado‖ (TRIVELATO, 2005) da perspectiva moderna – um 

corpo que é seccionado e reduzido a seus enfoques analíticos? Apesar das 

representações de corpo predominantes no ensino de biologia, buscamos caminhos para 

estimular professores em processo de formação a produzir um ensino mais holístico, 

criativo, expressivo e conectivo. Para intensificar as forças que podemos extrair dessa 

pergunta inicial, nos aproximamos de alguns conceitos da filosofia contemporânea 

visando possibilidades para um ensino de biologia alternativo aos modelos tradicionais 

da representação. 

A representação - compreensão da realidade que, mesmo sendo construída 

coletivamente ou socialmente, se baseia em algo pré-determinado, fixo, muitas vezes 

considerado eterno, reapresentando a Ideia (noção de que o pensamento abstrato e a 

metafísica são instâncias superiores a serem atingidas) - pressupõe analogia, 

comparação, e cópias que se aproximam de um modelo tido como ideal, se opondo às 

noções de expressão e criação (SOUZA, 2012). 

[...] a representação é incapaz de pensar a diferença em si mesma, porque 

subordina estruturalmente a diferença ‗livre e selvagem‘, objeto de temor, à 

tranquilizadora identidade do conceito. O pensamento cria; não reconhece, 

não encontra a solução dos problemas dados e já feitos, como faz um aluno 

com um professor, mas põe problemas sempre novos e, com eles, suas 

soluções. Os elementos privilegiados do pensamento não são, portanto, tanto 

as categorias do verdadeiro e do falso – características da representação – 

mas aquelas do sentido e do no sense do interessante e do não interessante.  

(BIANCO, 2005 p. 1293 e 1295) 

 

Qual corpo humano o professor de biologia pode ensinar e qual pode achar 

interessante ensinar, a partir de uma docência além da mera representação? Na tentativa 

de responder a pergunta acima, acompanhamos alunos da licenciatura em biologia da 

Universidade Federal de São João del Rei/MG, que cursaram a disciplina Prática de 

Ensino de Biologia (PRAE) do sexto período dessa licenciatura, durante o segundo 

semestre de 2014. Chamaremos esses personagens da pesquisa aqui de professores em 

(trans)formação, para experimentarmos com eles outros modos de ensinar o corpo 

humano ao se abrir a esta expressividade. Para tal tarefa, se organizaram em grupos. Os 

grupos participantes dessa pesquisa então expressaram durante as aulas de PRAE, 

modos de inventar certos corpos humanos ―ensináveis‖.  
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Os grupos participantes desta pesquisa expressaram suas singularidades e modos 

criativos de inventar e estar no mundo com uma gama de representações de corpo que 

dispunham para pensar suas aulas. Ensinar por representação pressupõe uma identidade 

do professor de biologia ideal e parte da turma na qual foi realizada a pesquisa se 

manteve conectada a um conteúdo que considerava ―mínimo‖, ―ideal‖, ―necessário‖, 

―seguro‖. O professor de biologia, ao estudar os currículos oficiais e analisar o material 

didático disponível, se vê cercado de esquemas representacionais para ensinar. 

Entretanto, ao propormos rupturas nas estruturas deste ser professor representacional, 

abrimos a possibilidade de um devir-professor que poderia criar modos de expressão ao 

ensinar o corpo.  

Como encontrar no entre das representações do ensino do corpo humano 

escorrimentos, fugas, desvios que não cessam de fugir? Como se descolar da 

significação estratificada e ousar expressar? Ao longo desse trabalho, cartografamos a 

criação de aulas de biologia sobre o corpo humano com professores em (trans)formação, 

buscando trazer a emergência de algumas ideias, diálogos e produtos como uma 

tentativa de inventar possibilidades de um ensino do corpo humano que subverta a 

ordem comum e elabore alternativas a representação. Fizemos conexões rizomáticas de 

e com o corpo humano em aulas de biologia, extraindo dessa experiência elementos que 

compõem novos e múltiplos modos de trazer essa temática para a sala de aula.  

Figura 1 - O corpo humano - Francis Bacon 1973 
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A cartografia traça mapas das linhas do plano coletivo de forças mais do que 

descreve formas (POZZANA, 2014). Reinventamos o sentido de algumas palavras para 

sugerir uma formação fora da forma atravessada por múltiplos elementos constituintes, 

pautada no crescimento, devires, experimentações, forças adquiridas pelo corpo vivido, 

invenções, transformações, processos. Assim, os professores com quem trabalhamos 

não estão apenas em formação, mas em (trans)formação. A palavra (trans)formação, 

precedida do prefixo grego ―trans‖, será usada referindo-se à formação em si e ao ato de 

formar-se como movimento para além, movimento através, cujo resultado é, além da 

formação, a modificação daquele que se forma. (FERREIRA, 2016 p.13) 

Partindo das perguntas de pesquisa, organizei o texto da dissertação em um 

conjunto de ensaios. No primeiro ensaio desenvolvo a introdução. No segundo, 

―Narrativas do corpo ou O Corpo na Filosofia‖, escrito a partir de revisão teórica sobre 

o corpo humano e seu ensino; em ―Cartografar‖ e ―Devir-Professor‖, pensamentos sobre 

o modo cartográfico de fazer pesquisa e algumas linhas de reflexão acerca do processo 

de (trans)formação em professor; os ensaios seguintes, ―Prevenção‖, ―Questão de 

Gênero‖, ―Neurociências em Quadrinhos‖, ―Movimento‖ e ―Primeiros Socorros‖, 

trazem as narrativas que surgiram na disciplina que compôs a parte empírica desse 

trabalho. Por fim, o ensaio ―Reflexão coletiva‖ foi escrito com base em um encontro 

feito com todos os grupos participantes dessa cartografia.  Um fim-meio, que inicia uma 

reflexão e deixa o pensamento em aberto para linhas de fuga seguirem se expressando e 

descobrindo novos modos de produzir conhecimento na escola. 

Nesse texto, por se tratar de uma pesquisa que conecta afetos, em um plano 

comum de experiência (ora coletivo, ora despontando singularidades), alterno as 

pessoas do discurso. Quando relato experiências que me afetaram exclusivamente ou 

narro algum acontecimento a partir do meu ponto de vista, uso a primeira pessoa do 

singular. Mas como o trabalho se desenvolveu essencialmente em um plano coletivo, 

fruto de planejamento coletivo, boa parte do texto está em primeira pessoa do plural – 

nós.  

Entrecortando os ensaios estão alguns desenhos - minhas produções paralelas, 

diagramas. Tenho recordações de me expressar desenhando em praticamente toda 

minha vida escolar e isso está refletido ao longo deste trabalho, através de alguns 

desenhos selecionados que o atravessam. Ao longo das aulas, reuniões e entrevistas, 

meus olhos e ouvidos permaneciam atentos ao que acontecia ao meu redor, mas minhas 
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mãos buscavam expressar as situações, emoções e sujeitos com quem eu me conectava, 

rabiscando, rabiscando, atravessando linhas de cadernos, linhas que se tornam ora 

molares, ora de fuga, tecendo nessa trajetória. O olho em relação dependente e 

independente da mão, um se sobrepondo ao outro, pois: ―o diagrama nunca é efeito 

ótico, mas potência manual desenfreada. É uma zona frenética onde a mão não é mais 

guiada pelo olho e se impõe a visão como uma outra vontade, que se apresenta como 

acaso, acidente, automatismo, involuntário‖(DELEUZE, 2002 p. 147). Em alguns 

momentos minha expressão em forma de desenho ressoa bastante com a figuração, com 

clichês de representação que buscam traçar um corpo definido dentro de suas 

proporções e medidas, que busca ilustrar rostos de uma beleza padrão ou caricaturas que 

representam traços marcantes das pessoas com quem me encontrei. Em outros, os 

desenhos intencionalmente caem em um mar de a-significância, sendo expressões de 

forças que me circundavam, tentativas de fabular, criar seres híbridos, de traduzir 

energia, movimento, forças, conceitos e ideias. Desenhos que representam entremeados 

com desenhos que não dizem nada, que estão a espera do encontro com o Olhar do 

Outro, que estão prontos para despertar sensações, e serem reinventados a cada 

momento.  
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 - s e devires: transver a pesquisa e o pesquisar. 

Figura 2  - Multipli-cidades 
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1. NARRATIVAS DO CORPO OU O CORPO NA FILOSOFIA 

 Uma forte memória que tenho dos livros de ciências quando eu estava na escola 

básica remete a uma analogia que comparava as células do corpo humano a tijolinhos. 

Também não esqueço dos textos infantis se referindo ao ―relógio‖ que regulava as 

atividades metabólicas dos seres vivos. Passei boa parte da vida escolar lidando com 

representações do que é o corpo humano. O corpo vivo, no entanto, não é como uma 

máquina da era moderna. O corpo humano e o conhecimento que se acumulou sobre ele 

abrangem um leque vasto de assuntos e áreas. Corpo é multiplicidade: de afetos, 

velocidades, processos, investimentos de poder, movimentos, etnias, possibilidades, 

visões filosóficas, etc. Algumas áreas da ciência se especializaram em seccionar o corpo 

para conhecê-lo e compreender seu funcionamento a um nível microscópico: médicos, 

educadores físicos, fisioterapeutas, esportistas, anatomistas, legistas e alguns ramos da 

biologia se debruçam sobre esse tema com esse viés de cortar o corpo humano para 

conhecer melhor suas partes.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 O conhecimento que se acumulou sobre o corpo humano é multifacetado, no 

entanto a parcela desse conhecimento que foi selecionada para ser trabalhada na escola 

moderna é justamente aquela fracionada, objeto da ciência positivista e mecânica. Nesse 

texto, discutimos como essas diferentes visões de corpo se constituíram e quais 

Figura 3 Francis Bacon O corpo humano 1973 
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possíveis relações desse corpo filosófico com o corpo humano concebido pela biologia. 

Segundo Peixoto Júnior (2013): 

A discussão sobre o corpo é complexa e multifacetada. Há o corpo da 

anatomia e da fisiologia ocidentais, composto de sistemas de órgãos e de 

funções mais ou menos independentes. Há o corpo oriental, múltiplo, que 

revela de outras cartografias de órgãos dependentes de uma fisiologia 

energética. [...] O corpo poderá ser abordado como um feixe de forças, 

transformador de espaço e tempo, emissor de signos e trans-semiótico. [...] 

Um corpo que se abre e se fecha, que se conecta sem cessar com outros 

corpos e outros elementos, um corpo que pode ser desertado, esvaziado, 

roubado de sua alma ou ser atravessado pelos fluxos mais exuberantes da 

vida. Enfim, um corpo humano porque pode entrar em diferentes devires de 

acordo com movimentos e velocidades cambiantes. (PEIXOTO JÚNIOR, 

2013, p. 218) 

 

          Nos interessam os processos que criam as aberturas, as permeabilidades, na 

experiência do tornar-se professores, para que outros corpos possam emergir, se 

expressar, existir nas aulas de biologia. Nessa cartografia nos serão intercessores 

artefatos artísticos-culturais e conceitos filosóficos.  

          Nos parágrafos seguintes traremos um breve histórico de como as narrativas 

predominantes sobre o corpo se constituíram, inicialmente na filosofia, se desdobrando 

nas demais ciências, com influência na Educação. 

 

1.1 - BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE DUALISMO PSICOFÍSICO E 

CORPOREIDADE 

            

          Silvio Gallo (2006) aponta que ―o tema do corpo tem sido uma constante na 

filosofia desde suas origens.‖ Os filósofos gregos clássicos, como Aristóteles, 

consideravam a existência de soma e psique (corpo e alma), que não eram tomadas 

como realidades separadas, mas complementares. Platão por outro lado tinha um 

pensamento sobre o corpo bastante distinto e que afetou toda a cultura ocidental. O 

filósofo desenvolveu uma visão de mundo que abrangia uma realidade sensível, 

composta por matéria, e uma realidade ideal, captada pelo intelecto e que seria a 

verdade última. A concepção platônica influenciou a dicotomia corpo/alma existente na 

cultura ocidental e essa dicotomia é chamada de dualismo psicofísico: 

Em termos antropológicos, Platão afirmava que o ser humano é composto por 

um corpo, porção de matéria, habitante do mundo sensível e, portanto, 

corruptível, tendendo à morte; e por uma alma, esta pertencente ao mundo 

ideal e, portanto, perfeita e eterna, imortal. Atentemos para o fato de que, 

para Platão, o homem não é somente corpo físico nem somente alma imortal; 
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ele é, necessariamente, a junção dessas duas realidades distintas. (GALLO in 

MOREIRA, 2006 p. 14-15) 

 

 O dualismo psicofísico, reforçado pelo pensamento cartesiano, instaura uma 

separação entre o corpo e a alma, sendo o corpo lugar de pecado e doença e a alma a 

instância do conhecimento, do espírito imortal. Mais tarde na história da filosofia, 

outros pensadores invertem a equação platônica e começam a afirmar o corpo como um 

agente construtor de saberes – corpo e alma como elementos igualmente importantes 

para a constituição de um ser – corporeidade. Um corpo ativo, saudável, elabora 

conhecimento a partir de seus próprios movimentos. Foucault (2009) atenta para o fato 

de que o corpo ativo é alvo dos processos de dominação. O filósofo francês evidenciou 

que o exercício do poder tem como foco os corpos dos indivíduos e que o corpo é alvo 

de investimento político. Para Foucault: 

Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas 

e recíprocas à sua utilização econômica; é numa boa proporção, como força 

de produção que o corpo é investido por relações de poder e de dominação; 

mas em compensação sua constituição como força de trabalho só é possível 

se ele está preso num sistema de sujeição (onde a necessidade é também um 

instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o 

corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo 

submisso. (2009, p. 28) 

 

 

Figura 4 - Esquecimento do corpo 
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 O ―esquecimento‖ do corpo decorrente do dualismo cartesiano (alma metafísica 

imortal x corpo imperfeito e perecível) é uma maneira de manter esse corpo ativo e ao 

mesmo tempo, força produtiva e submissa. Foucault procurou evidenciar mecanismos 

de poder dominantes, dentre eles está aquilo que chamou de poder disciplinar. A 

disciplina, segundo ele, apresenta um efeito individualizante (na medida em que atua em 

cada corpo em particular) e institucionalizante (na medida em que insere os indivíduos 

em instituições – escola, quartéis, hospitais, etc). Disciplinar um corpo significa sujeitá-

lo, mantê-lo sob controle. Um controle que funciona bem, pois está introjetado, 

incorporado pelo indivíduo.  

Do controle sobre o corpo, isto é, do controle introjetado, incorporado, do 

autocontrole, ao controle sobre a população. Do controle interno ao controle 

externo; da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. (GALLO in 

MOREIRA, 2006 p. 26) 

           

          Em sociedades de controle, nas quais os (as) professores (as) estão atrelados ao 

Estado ou a instituições privadas, estes muitas vezes se encontram limitados pelas 

normas, pelo tempo curto para realização das práticas pedagógicas e por currículos 

impostos. Nesses ambientes, ensinar o corpo humano através de representações 

esquemáticas pode ser o caminho mais rápido e conveniente. O próprio ensino do corpo 

humano através das representações parece ser um fruto desse ambiente da sociedade de 

controle, onde tudo é mensurado, controlado, cronometrado, inclusive o ensino-

aprendizagem do corpo humano, que não se dá mais através da experiência do vivido, 

mas por meio das representações esquemáticas de suas partes seccionadas. Acreditamos 

nas conexões entre esse conteúdo estratificado e as relações de força que circundam o(s) 

corpo (s) viventes e nesse trabalho cartografamos algumas rupturas na estratificação 

dessa sociedade de controle por onde o corpo expressivo pode emergir.  

 

1.2 - FORÇAS E CORPO 

 

Para Deleuze (1976) todo corpo se compõe a partir de relações (mesmo que 

sejam relações desiguais, o corpo também está sujeitado à sociedade do controle). O 

filósofo entende que são também frutos de relações de forças os corpos social, 

econômico, político. A palavra corpo na teoria engendrada por Deleuze abrange uma 

multiplicidade de sentidos, que podem alargar, ampliar as concepções de corpo das 
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quais os professores podem se valer.  ―O que define um corpo é essa relação entre 

forças dominantes e forças dominadas‖ (1976, p. 21). Concentramos esforços para 

pensar um corpo humano sujeitado à sociedade de controle, sendo afetado pelo e 

afetando o mundo, em constante integração e tecido por velocidades e lentidões, 

movimentos e repouso.  

A corporeidade sob o ponto de vista da Diferença, entende o corpo como tensões 

entre forças, tendo a capacidade de afetar e ser afetado, com uma concepção de corpo 

mais complexa, que abrange mais elementos do que o simples corpo humano em si. As 

possibilidades de corpos são inúmeras. Segundo Deleuze (1988): 

Em primeiro lugar, um corpo, por menor que possa ser, é composto por um 

número infinito de partículas; são as relações de movimento e descanso, de 

velocidades e lentidões entre as partículas, que definem um corpo, a 

individualidade de um corpo. Segundo, um corpo afeta outros corpos, ou é 

afetado por outros corpos, é essa capacidade para afetar e ser afetado que 

também define um corpo em sua individualidade. [...] Um corpo pode ser 

qualquer coisa; pode ser um animal, um corpo de sons, uma mente ou uma 

ideia; pode ser um corpus linguístico, um corpo social, uma coletividade. 

Chamamos longitude de um corpo o conjunto de relações de velocidades e 

lentidões, de movimento e descanso, entre partículas que o compõem desse 

ponto de vista, ou seja, entre elementos não formados. Chamamos latitude o 

conjunto de afetos que ocupam um corpo a cada momento, ou seja, os 

estados intensivos de uma força anônima (força para existir, capacidade para 

ser afetado). (DELEUZE, 1988 trad.nossa
1
 – p. 123 e 127). 

  

 Joe Hughes (2011) escreve algumas linhas sobre a capacidade de afetar e ser 

afetado do corpo atuando em processos de aprendizagem e exemplificando essa relação 

de complementariedade entre o corpo e a mente: 

Se simplesmente pararmos com a afirmação de que humanos aprendem por 

meio de hábitos corporais inconscientemente adquiridos, não se faz claro que 

as especificidades organizacionais dos corpos humanos têm uma intenção. 

Essa especificidade emerge do fato que enquanto corpos, somos definidos 

pelo que nos afeta, mas o que nos afeta, enquanto corpos vivos, não é 

somente nossa habilidade de estender nossos corpos. Mais do que isso, 

corpos humanos são capazes de intensificar afetos e assim intensificar o 

                                                           
1
 […]A body, of whatever kind, is defined by Spinoza in two simultaneous ways. In the first place, a body, however 

small it may be, is composed of an infinite number of particles; it is the relations of motion and rest, of speeds and 

slownesses between particles, that define a body, the individuality of a body. Secondly, a body affects other bodies, 

or is affected by other bodies; it is this capacity for affecting and being affected that also defines a body in its 

individuality.[…] A body can be anything; it can be an animal, a body of sounds, a mind or an idea; it can be a 

linguistic corpus, a social body, a collectivity. We call longitude of a body the set of relations of speed and slowness, 

of motion and rest, between particles that compose it from this point of view, that is, between unformed elements. We 

call latitude the set of affects that occupy a body at each moment, that is, the intensive states of an anonymous force ( 

force for existing, capacity for being affected).  
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sistema de relações que constituem nosso corpo. (HUGHES, 2011 

trad.nossa
2
 - p. 57) 

  

 Intensificar afetos e intensificar o sistema de relações que constituem nosso 

corpo, gerando novas conexões. Professores em (trans)formação, em devir, 

intensificando seus afetos na invenção de múltiplos modos de ensinar o corpo humano. 

No encontro com o outro, um corpo se constitui, se reinventa... e aprende. O encontro 

dos corpos, a boca da criança no seio da mãe, afeto que nutre e faz crescer, gerando 

subjetividade que emerge das diferentes velocidades. Em um momento este corpo pode 

estar ativo, em outro, sujeitado, talvez adoecido, mas sempre se modificando. Hughes 

nos lembra que esses encontros, constituições e devires intensificam processos de 

aprendizagem. Intensidades que afetam a aprendizagem, um pensamento que nos remete 

ao campo de imanência de intensidades ou corpo sem órgãos (CsO), corpo intensivo ou 

simplesmente incorpóreo. Corpo presentado a partir das intensidades e desejos que lhe 

atravessam e não apenas a partir de suas formas e funções. 

 Composto por intensidades com múltiplas características desejantes, o CsO é 

constituído por um plano de afetos e intensidades que lhe passam, que serão 

individuados afetando o corpo humano com órgãos. ―Respondemos agora: é o CsO, é 

ele a realidade glacial sobre o qual vão se formar estes aluviões, sedimentações, 

coagulação, dobramentos e assentamentos que compõem um organismo — e uma 

significação e um sujeito‖(DELEUZE, 1996 p. 19). Organismo - sujeito sujeitado, 

significado, dominado, determinado. O corpo sem órgãos da pesquisa se faz nas 

intensidades resultantes dos encontros (de corpos, saberes, experiências, etc) enquanto 

lugar de produção de aprendizados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 [...] if we simply stop at the claim that humans learn by way of noconsciously acquired bodily habits it is not clear 

that the organizational specificity of human bodies is addressed. This specificity arises from the fact that as bodies we 

are defined by ‗what affects us‘, but what affects us, as living bodies, is not just our ability to extend our body. […] 

Rather, human bodies are able to intensify affects and thereby intensify the system of relations that constitute our 

body.  
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Talvez eu queira estourar meus pulmões de tanto fumar.  

Derreter o fígado de tanto beber.  

Arrebentar a laringe de tanto gritar. 

 Abarrotar o estômago de tanto comer.  

Estraçalhar o coração de tanto quebrar.  

Entortar a coluna de tanto andar. 

Explodir o cérebro de muito estudar.  

Os olhos se gastarem de tudo querer ver.  

Os dedos se cortarem de tudo querer fazer.  

Fazer o sangue circular infinitas vezes pelas veias e artérias.  

Até que se tornem anastomoses como em um rizoma sem começo ou fim.  

Estou e sempre estive mesmo sem saber que estava,  

em busca do Corpo sem Órgãos.  

(Waldir Neto) 

 

 Quando Deleuze e Guattari narram em seus Mil Platôs alguns eventos de Como 

construir para si um Corpo sem Órgãos?, o filósofo elenca uma série de situações em 

que corpos são obcecados por certa destruição de si mesmos com intuito de atingir 

algum sentido, alguma intensidade: os drogados, masoquistas, hipocondríacos, 

compulsivos, que, através do contínuo uso e destruição de partes do corpo atingem um 

campo de imanência de intensidades – o masoquista com ondas doloríferas, o 

hipocondríaco com ondas de ‗cura‘, todas muito intensas – o importante é utilizar os 

órgãos (seja atacando-os, seja estimulando-os) para que possam experimentar essas 

intensidades.  O corpo sem órgãos é um limite, porque dele só se aproxima. É um 

campo descorporificado que só pode ser experienciado através dos corpos viventes.   

 O incorporal é efeito do encontro entre corpos e resultado da ação de diversos 

corpos. Buscamos o CsO como ferramenta que auxilia certa observação da influência do 

desejo e do não-desejo sobre a constituição do corpo humano, seus efeitos sobre o 

movimento, sobre os sentimentos e decisões.  ―O que se pretende por em evidência com 

o conceito de CsO é a ideia de corpo enquanto corpo complexo e dinâmico, constituído 

por uma multiplicidade de outros corpos‖ (ROMACCIOTTI, 2012 p. 112). 

 Em Lógica do Sentido e posteriormente em outros livros, Deleuze (2000) se 

apropria da noção que os estóicos da filosofia clássica tinham de corpo e de incorporal 

(no sentido de imanência - está além dos corpos, mas é efeito do encontro dos corpos): 

Esses efeitos não são corpos, mas, propriamente falando, ―incorporais‖. Não 

são qualidades e propriedades físicas, mas atributos lógicos ou dialéticos. 

Não são coisas ou estados de coisas, mas acontecimentos. Não são 

substantivos ou adjetivos, mas verbos. Não são agentes nem pacientes, mas 

resultados de ações e paixões, ―impassíveis‖ – impassíveis resultados. Não 

são presentes vivos, mas infinitivos. (DELEUZE, 2000 p. 5-6) 
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Corpo como acontecimento, não apenas como estrato a ser detalhadamente 

significado. Quando entendemos o campo de imanência de desejos e intensidades, nos 

deparamos com diversas possibilidades para abordar a temática do corpo humano, a 

partir de novos pontos de vista, como veremos adiante, na descrição dos trabalhos que 

foram preparados na PRAE – Professores podem se conectar com a intensidade gerada 

pelos conflitos das transformações de um corpo adolescente para problematizar o corpo 

a partir da sexualidade e das construções de gênero; podem se conectar com a 

intensidade de forças aleatórias que danifiquem os sistemas do corpo humano, 

abordando-o a partir de um conhecimento em primeiros socorros; intensidades artísticas 

que disparem afetos e ampliem a compreensão do conteúdo ou ainda, a partir da 

intensidade gerada pelos movimentos humanos, abordar os conteúdos sistemas 

locomotor, muscular, articular e esquelético. 

Peixoto Júnior (2013) nos clareia o percurso para entender a teoria de um corpo 

ao mesmo tempo intensivo e extensivo  

A primeira proposição, chamada cinética, nos diz que um corpo se define por 

relações de movimento e repouso, lentidão e velocidade entre partículas. 

Sendo assim, ele não se define por uma forma nem por funções. Toda forma, 

específica ou global, e suas funções orgânicas dependerão dessas relações de 

velocidade e lentidão. Mesmo o fluxo de desenvolvimento de uma forma 

depende dessas relações, e não o inverso. O importante aqui é conceber a 

vida, cada individualidade de vida não como uma forma ou desenvolvimento 

de formas, mas como uma relação complexa entre velocidades e diferenciais, 

entre abrandamento e aceleração de partículas. Uma composição de 

velocidades e lentidões num plano de imanência. A segunda proposição 

remete ao poder de afetar e ser afetado: não se define um corpo ou uma alma 

– dada a imanência de ambos – por sua forma nem pelos órgãos nela 

implicados. (p. 219-220) 

 

  O corpo não se define por sua forma, mas por suas forças constituintes. 

Percebemos com Deleuze (1986) que o corpo é também imagem, que afeta e é afetado 

por dispositivos (disciplinares, médicos, jurídicos, normativos, etc). Existem modos de 

resistência? Maneiras de cultivar um corpo menos autômato à deriva do fluxo de 

informações e afecções e mais vida, afirmação, expressão, alegria, potência? 

Meu corpo é uma imagem, portanto uma série de ações e reações. Meu olho, 

meu cérebro, são imagens, partes do meu corpo. […] Imagens externas agem 

sobre mim, transmitem movimentos para mim, e eu retorno o movimento: 

como podem as imagens estar na minha consciência uma vez que eu mesmo 

seja imagem, ou seja, movimento? E eu posso mesmo, nesse nível, falar em 

'ego', olho, cérebro e sobre corpo? Somente por conveniência simples; pois 

nada pode ainda ser identificado dessa forma. É mais um estado gasoso. Eu, 

meu corpo, somos mais um conjunto de moléculas e átomos que são 
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constantemente renovados. Eu posso sequer falar em átomos? (DELEUZE 

1986, apud HUGHES, 2011 p. 75 - trad.nossa
3
) 

 

 

Deleuze nos sugere que o corpo pode se diluir e se refazer, se constituindo a 

cada instante, a cada encontro. Eu posso sequer falar em átomos? São interações 

atômicas e encontros, conexões e afecções que nos movem e constituem em um 

conjunto de forças atuando simultaneamente. Hughes (2011) discute essa noção de uma 

corporeidade fluídica em Deleuze, de um corpo que afeta e é afetado e está inserido em 

um mundo inacabado: 

[...] parece que Deleuze está simultaneamente dizendo que nosso corpo é 

parte desse fluxo e que não é ainda nosso corpo; podemos chamar isso 

somente de 'um corpo' pelo bem da conveniência porque não é ainda nada 

mais do que um hífen que é constantemente renovado. Nosso corpo não está 

ainda constituído como um corpo. Está dissolvido no mar da variação 

universal, na 'sopa primeva' da consciência ou da vida. (HUGHES, 2011p.76 

– trad. nossa
4
 p.32 ). 

 

O paradigma que comparava os mecanismos de funcionamento dos organismos 

vivos aos de um relógio ou máquina origina modelos explicativos dos mecanismos do 

corpo que são muitas vezes quantificados, seccionados, e analisados a um nível 

molecular muito eficiente, mas que não são eficientes para explicar modelos de 

integração e interação entre as partes do corpo vivo (CAPRA, 1982). Essa metodologia 

de análise do corpo é adaptada para o discurso que o professor carrega para a sala de 

aula (CICILLINI, 1998). Mas o corpo não se limita às suas representações. Existem 

processos subjetivos, emocionais, fluídicos e sociais que interferem nas dinâmicas de 

funcionamento do corpo. Somos algo mais além de sistemas estanques, aparelhos 

apenas constituídos para executar uma função independente. Buscamos, com a linha 

teórica que adotamos nessa pesquisa, mergulhar ―na sopa primeva da consciência ou da 

vida‖ (HUGHES, 2011 p. 76) o corpo das aulas de biologia, diluindo-o e misturando-o 

                                                           
3
 My body is an image, hence a set of actions and reactions. My eye, my brain, are images, parts of my body. […] 

External images act on me, transmit movement to me, and I return movement: how could images be in my 

consciousness since I am myself image, that is, movement? And can I even, at this level, speak of ‗ego‘, of eye, of 

brain and of body? Only for simple convenience; for nothing can yet be identified in this way. It is rather a gaseous 

state. Me, my body, are rather a set of molecules and atoms which are constantly renewed. Can I even speak of 

atoms? 

 
4 [...] it seems that Deleuze is saying simultaneously that our body is a part of this flux and that it is not yet our body; 

we can only call it ‗a body‘ for the sake of convenience because it not yet anything more than a hyphen which is 

‗constantly renewed‘. Our body is not yet constituted as a body. It is dissolved in the sea of universal variation, in the 

‗primeval soup‘ of consciousness or of life. 
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aos aspectos macroscópicos (culturais, sociais, micropolíticos), não limitando-o a seus 

aspectos pontuais e sistêmicos.  

 Estudar o sistema imunológico e sua interação com os sistemas endócrino e 

nervoso dá uma pista de como o corpo funciona além de suas partes isoladas com 

funções mecânicas e específicas, em uma integração com o ambiente e com as outras 

partes do corpo. A condição emocional e de alimentação de uma pessoa, por exemplo, 

pode alterar diretamente a produção de células de defesa, alterando a relação que o 

corpo tem com agentes infecciosos. Um controle respiratório adequado pode trazer um 

estado psicológico de calma e influenciar mecanismos fisiológicos como a ativação ou 

desativação dos centros nervosos que regulam a digestão ou o ritmo dos batimentos 

cardíacos. Assim, tomaremos emprestada a pergunta do filósofo Baruch Espinoza: ―O 

que pode o corpo?‖ O que podemos pensar em aulas de biologia a partir dessa pergunta? 

O corpo é filosófico e social – nas artimanhas e labirintos do pensamento, nas 

educações e nas vivências – e é carne, líquidos que escorrem, dores que lhe passam, 

reflexos e reflexões. O corpo pode ser vivido, estudado e apresentado de diversas 

maneiras: com visão cartesiana, filosófica, fisiológica, social, política... Cartografamos 

um processo do tornar-se professor em busca das forças que atravessaram e 

precipitaram corpos múltiplos nas aulas programadas por esses professores em 

(trans)formação. Como o corpo escapou para ir diluir-se na sopa primeva da vida? 

  Essas práticas de aulas eram atravessadas pelas linhas molares e moleculares que 

atravessaram os acontecimentos, o corpo das aulas de biologia fez para si rotas de fuga, 

desejou, existiu, fraturou-se, estranhou, com um misto de todas as visões de corpo 

mencionadas e mais as concepções que emergiram da própria experiência desses 

professores em (trans)formação. Ao entender que o corpo pode ser intensivo e 

expressivo, que pode se desfazer e refazer a cada encontro, percebemos que um 

conhecimento prévio fixo, representacional, não é capaz de sentir as forças que 

produzem a multiplicidade do corpo, que precipitou nas aulas de biologia. Essa 

identidade que demarca o professor de biologia ideal, que carrega estabilidade e 

finalidade não atende ao desejo de estar aberto ao inesperado, às variações e variedades. 

Se desprender da forma e fluir com as forças. Mais do que ter uma identidade de 

professor, viver como um professor em (trans)formação, entrar em um devir-professor. 
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2. DES-CAMINHOS E DEVIRES: 

TRANSVER A PESQUISA E O PESQUISAR 

 

2.1 - CARTOGRAFAR 

 

Baseada no pensamento de Gilles Deleuze e Félix Guatari, a cartografia é um 

modo de fazer pesquisa que busca acompanhar processos em curso (KASTRUP, 2009), 

tendo como princípio de investigação e produção de dados (entendemos nessa 

perspectiva que o sujeito intervém junto a seu objeto de estudo, assim, não coletamos, 

mas produzimos dados, conscientes de que há influência e intervenção dos 

pesquisadores junto às pessoas e situações pesquisadas) com um princípio rizomático, 

onde vários conhecimentos, narrativas, experiências, depoimentos, teorias, se conectam 

lado a lado.  Deleuze desterritorializa um termo botânico, caule do tipo rizoma (1996), 

para expor seu pensamento: o pensamento rizomático não tem hierarquias, não tem 

começo nem fim, é sempre um meio. Tudo pode se conectar a tudo, a partir de qualquer 

ponto, como numa rede. Conectivos que se somam: e... e... e...  

Na cartografia buscamos estabelecer um plano comum entre diversos elementos 

heterogêneos que compõem o tema recortado para a pesquisa (KASTRUP, 2013) sem 

submeter esses elementos a uma hierarquia ou a uma raiz única ou origem pré-

determinada desse conhecimento. Entendemos o processo em curso como um meio, sem 

começo ou fim, composto de multiplicidades – expressões que se encontram em um 

plano de imanência, conectando-se como em um rizoma. 

Em meio aos encontros, aulas, reuniões, pesquisa, estudos, nos perguntávamos o 

que constitui a prática do cartógrafo? Como traçar linhas, iniciar caminhos por esse 

modo de pesquisar ainda pouco conhecido por nós? Escrever em primeira pessoa, nos 

fundir ao objeto, buscar uma suspensão dos próprios pontos de vista e emoções para 

observar e narrar linhas de forças e relações que se estabelecem entre os sujeitos de um 

ou vários processos em curso. Por não ser um método no qual seguimos os pressupostos 

de uma fórmula, mas apenas temos acesso a algumas pistas de como devemos trabalhar, 

a cartografia inicialmente se apresenta como um modo confuso de fazer pesquisa. 

―Parece mais poesia e literatura‖, eu pensava ao ler os textos cartográficos com uma 
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sensação de estar sem chão, sem uma trilha definida a seguir, como começar a pesquisar 

a partir do meio, sem maiores estruturações ou fórmulas? ―Como extrair dados dessa 

confusão, dessas pessoas falando juntas ao mesmo tempo?‖ era outro questionamento 

que vinha à mente. A prática de observar o material gravado das aulas e de transpor os 

fragmentos de subjetividades que surgiam para a composição de um texto, tentando dar 

algum sentido e coerência a todas aquelas falas muitas vezes desconexas, serviu como 

uma bússola na navegação dessa produção de dados. Diferente de outros métodos, na 

cartografia não coletamos, mas conscientes de que a pesquisa é intervenção, com o 

pesquisador enquanto sujeito indissociável do objeto de sua pesquisa, produzimos os 

dados a partir das intervenções feitas (aulas dadas para os professores em 

(trans)formação). 

Laura Pozzana (2014) nos deu algumas diretrizes dos atributos necessários em 

um cartógrafo: 

O cartógrafo é formado nas problematizações do mundo, nos desvios, nos 

lapsos, ali onde algo escapa ou onde não encontramos o que ansiamos 

encontrar. [...] Cartografar é conectar afetos que nos surpreendem e, para 

tanto, na formação do cartógrafo é preciso ativar o potencial de ser afetado, 

educar o ouvido, os olhos, o nariz para que habitem durações não 

convencionais, para além de sua função sensível trivial, ativando algo de 

suprassensível, dimensão de virtualidade que só se amplia à medida que é 

exercitada. O cartógrafo, assim, vai criando o corpo, junto com a pesquisa. 

Trata-se de ganhar o corpo para além de sua funcionalidade orgânica, 

biológica. (POZZANA in PASSOS; KASTRUP; TEDESCO, 2014 p. 61, 

63,64) 

 

Conectar afetos que nos surpreendem... ativar o potencial de ser afetado, educar 

o ouvido, os olhos, o nariz para que habitem durações não convencionais... Nos 

agenciamentos, traçados das linhas dessa pesquisa, tivemos oportunidades de exercitar 

tais conexões. Ativar o potencial de ser afetado, ao mergulhar em uma experiência de 

pesquisa, seja em reuniões matinais em frios dias de chuva quando preparávamos café e 

biscoitos para aquecer os encontros ou em dias de calor em que nos reuníamos ao ar 

livre para simplesmente atualizar as ideias que nos ocorriam. Ativamos o potencial de 

ser afetados através de exposições de arte que nossos olhos puderam ver, apresentações 

musicais as quais compartilhamos, a experiência de dividir a responsabilidade sobre 

uma disciplina de graduação, a experiência de dividir um apartamento que nos abrigou 

quando tivemos de nos deslocar para o Encontro Nacional de Ensino de Biologia 
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(ENEBIO)
5
 na Universidade de São Paulo e para o Encontro Regional de Ensino de 

Biologia (EREBIO) na Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, a experiência de 

ler e escrever trabalhos coletivamente. Com isso, afetando e sendo afetados, compomos 

um corpo de pesquisa, um modo transversal de ver e narrar o mundo, pois como diria o 

poeta Manoel de Barros é preciso transver o mundo. Transver o mundo, com um olhar 

cartográfico que corta a partir do meio da multiplicidade. Olhar atravessado, com a 

atenção pousada na superfície, que é onde se encontra o sentido, para que se possa 

absorver o plano comum existente nessa multiplicidade e percorrer as linhas traçadas. 

Sobre experiências compartilhadas para criação de uma cartografia, destacamos um 

trecho do texto de Christian Sade, Gustavo Cruz Ferraz e Jerusa Machado Rocha 

(2014): 

Afirmar que a pesquisa se assenta na confiança na experiência significa que 

há confiança na potência dos encontros que se dão com o (e no) campo, no 

processo de pesquisa. Confiar na potência de um encontro não se confunde 

com a ideia de completude, identidade ou convergência de interesses e 

finalidades. Não se trata de confiar em um resultado específico. As alianças 

fundadas na confiança não se sustentam na identidade de um estado de coisas 

ou de representações de um futuro, mas em zonas de indeterminação que nos 

lançam em trajetórias inventivas. (SADE, FERRAZ e MACHADO in 

PASSOS, KASTRUP e TEDESCO, 2014 p. 70).  

 

A partir de todos esses encontros, entre corpos vivos que se reuniram para 

estudar, discutir e pensar, a pesquisa vai criando para si um corpo sem órgãos, 

acumulando intensidades em seu próprio plano de imanência. O trabalho do cartógrafo 

consiste em capturar essas intensidades para a composição de sua pesquisa inventiva. 

Enquanto pesquisadores, buscamos nos abrir ao corpo sem órgãos da pesquisa tentando 

trazer para o texto os aromas, cores, movimentos e linhas que compuseram os mundos 

da Prática de Ensino de Biologia e da pesquisa em educação, pois ―o conhecimento não 

é irredutível a um corpo estático de fatos, mas constitui um processo dinâmico de 

investigação como uma arte experimental e prática embebida na experiência‖  

(SEMETSKY, 2009).  

Cartografar é conhecer as relações que se estabelecem em um trabalho de 

pesquisa e conhecer o plano coletivo de forças que sustenta essas relações. No presente 

                                                           
5 O Encontro Nacional de Ensino de Biologia ocorre em instâncias regionais e nacional anualmente e é ligado à SBEnbio – 

Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia.  
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trabalho pontuamos alguns elementos do plano coletivo de forças: a instituição à qual os 

professores em (trans)formação estão vinculados; as pesquisas e estudos anteriores 

individuais de cada um do grupo de pesquisa, que serviram como contribuição quando 

as relações se desenvolveram; o histórico de vida de cada aluno que proporcionou uma 

multiplicidade de pontos de vista sobre determinadas questões comuns a todos e todas; 

as sociedades de ensino as quais fomos introduzidos; os congressos com professores de 

diversas localidades com quem pudemos trocar e atualizar conhecimentos sobre a 

pesquisa em educação; a observação dos processos de estudo, qualificação e defesa de 

dissertações de colegas veteranos; os acontecimentos aos quais presenciamos que nos 

deslocaram de nosso ponto de vista representacional e permitiram que tivéssemos um 

olhar de alteridade, atentos às rupturas, devires, às falas aparentemente desconexas dos 

assuntos propostos, mas que continham em si inventividade, criatividade, sonhos que 

poderíamos transformar em ferramenta didática. 

 

2.2 - DISPOSITIVOS 

  

 Na pesquisa em Educação falamos em dispositivos, preparar dispositivos de 

subjetivação, mas o que seria isto? O conceito de dispositivo tem um conjunto múltiplo 

de significados, sendo entendido basicamente como uma máquina de fazer pensar e 

falar ou ainda como uma intercessão entre seres viventes e elementos históricos. 

É um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, 

linguístico e não linguístico, no mesmo título: discursos, instituições, 

edifícios, leis, medidas de segurança, proposições filosóficas, etc. O 

dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos. O 

dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre 

em uma relação de poder. É algo de geral (um reseau, uma rede) porque 

inclui em si a espisteme, que para Foucault é aquilo que em uma certa 

sociedade permite  distinguir o que é aceito como um enunciado científico 

daquilo que não é científico.  (AGAMBEN, 2005 p. 9-10) 

 

A pesquisa cartográfica se interessa por processos em curso, transformações 

enquanto elas ocorrem, dispositivos de constituição de subjetividade e evita produtos 

acabados, representação de objetos ou resultados determinantes. Os grupos que foram 

formados na disciplina Prática de Ensino, são também dispositivos, pela própria 

dinâmica das apresentações, os professores em (trans)formação davam visibilidade a 
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parte do conteúdo com o qual se propuseram trabalhar e, ao discutirmos em sala de aula 

esses trabalhos, abrindo espaço para que esses professores dividissem seus desejos e 

angústias, criávamos um elemento de dizibilidade. 

Nós pertencemos a dispositivos e agimos neles. A novidade de um 

dispositivo em relação aos precedentes pode ser chamada de sua atualidade, 

nossa atualidade. O novo é o atual. O atual não é o que somos, mas antes o 

que nos tornamos, aquilo que estamos nos tornando, isto é o Outro, nosso 

tornar-se outro. Em todo dispositivo, é preciso distinguir aquilo que nós 

somos (aquilo que nós já não somos mais) e aquilo que nós estamos nos 

tornando: a parte da história, e a parte do atual. (DELEUZE, 1990) 

 

 

Com a utilização dos dispositivos, podemos registrar algumas afecções, marcas 

que foram deixadas pela intensidade dos encontros. Agamben (2005) desenvolveu o 

conceito foucaultiano de dispositivo, abrangendo elementos mais atuais ao conceito, 

incluindo em sua definição não somente os aparelhos disciplinares, mas também as 

ferramentas de comunicação, que usamos em sala de aula e fora dela.  

[...]  Chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum 

modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 

seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o 

panóptico, as escolas, as confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas 

jurídicas, etc, cuja conexão com o poder é em certo sentido evidente, mas 

também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, 

a navegação, os computadores, os telefones celulares e por que não a 

linguagem mesma, que é talvez o mais antigo dos dispositivos, em que há 

milhares e milhares de anos um primata – provavelmente sem dar-se conta 

das consequências que se seguiriram – teve a inconsciência de se deixar 

capturar. Na raiz de cada dispositivo está um desejo demasiadamente humano 

de felicidade, e a captura e a subjetivação deste desejo em uma esfera 

separada constitui a potência específica do dispositivo (p. 13-14) 

 

 

Cientes de que essa produção não é estática, que pode até se basear em um 

conhecimento fixo prévio, mas que é criada e recriada pela subjetividade singular dos 

sujeitos, sendo reformulada a cada experimentação, buscamos traçar algumas linhas de 

fuga, de enunciação e de subjetivação, na construção dos dispositivos criados para 

observar e registrar os encontros, aulas, reuniões, grupos de pesquisa, planejamentos de 

aula e também algumas rupturas e descontinuidades, em intervalos, encontros não-

formais, projetos paralelos dos estudantes e professores que compuseram esta 

cartografia.  
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Para Deleuze (1990) o dispositivo: 

[...] é antes de mais nada um emaranhado, um conjunto multilinear. Ele é 

composto de linhas de natureza diferente. E essas linhas do dispositivo não 

cercam ou não delimitam sistemas homogêneos, o objeto, o sujeito, a língua, 

etc, mas seguem direções, traçam processos sempre em desequilíbrio, as 

vezes se aproximam, as vezes se afastam umas das outras. Cada linha é 

quebrada, submetida a variações de direção, bifurcante e engalhada, 

submetida a derivações. Os objetos visíveis, os enunciados formuláveis, as 

forças em exercício, os sujeitos em posição são como vetores ou tensores. 

Separar as linhas de um dispositivo, em cada caso, é desenhar um mapa, 

cartografar, medir a passos terras desconhecidas, e é isso que ele chama 

―trabalho sobre o terreno‖. É necessário instalar-se sobre as próprias linhas, 

que não se limitam a compor um dispositivo, mas que o atravessam e o 

arrastam, do norte ao sul, do leste a oeste ou em diagonal. Os dispositivos 

têm, portanto, como componentes linhas de visibilidade, de enunciação, 

linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de 

fratura, e todas se entrecruzam e se misturam, de modo que umas repõem as 

outras ou suscitam outras, através de variações ou mesmo de mutações de 

agenciamento. (p. 150) 

 

Preparamos dispositivos em forma de vídeos (filmamos as 16 aulas da disciplina 

Prática de Ensino de Biologia, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, da 

Universidade Federal de São João del Rei-MG, no segundo semestre de 2014, 

analisamos os vídeos, transcrevendo todas as falas e depois selecionando trechos mais 

potentes para a composição deste trabalho) com as aulas que foram ministradas. 

Produzimos um total de 20 vídeos que tinham entre 20 e 45 minutos cada. 

Transcrevemos muitas falas, diálogos, preparações e encontros e à medida que fomos 

compondo a bricolagem do texto, selecionamos os trechos mais expressivos.  

 

2.3 - MODOS DE FAZER DESSA PESQUISA 

 

Para apreender essa multiplicidade de elementos que surgem em um processo 

enquanto ele acontece, e transformar em um texto de dissertação do Mestrado em 

Educação, desenvolvi um estágio de docência junto a professora orientadora em uma 

turma do 6.o período do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de São João del Rei – UFSJ (segundo semestre letivo de 2014), que nomeamos 

neste trabalho de professores de biologia em (trans)formação. Acompanhamos o 

processo durante um período letivo, e habitamos o território (convivendo com os modos 

de expressão) desses estudantes que estão se tornando professores, na disciplina Prática 
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de Ensino de Biologia I (PRAE), obrigatória no currículo da licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de São João del Rei, com carga horária total de 36 

horas, sendo 18hs de atividades teóricas e 18hs de atividades práticas. A parte prática da 

disciplina consistia das apresentações das pesquisas e dos artefatos didáticos produzidos 

pelos grupos (aulas para o ensino médio - algumas simuladas e outras praticadas - e 

também relatos de experiências com aulas no ensino médio); a parte teórica consistiu 

em leitura conjunta da literatura especializada recomendada (artigos de pesquisa em 

ensino de biologia e literatura sobre corpo humano buscada pelos próprios grupos), 

introdução às sociedades de ensino em ciências e biologia (SBenbio – alguns 

professores em (trans)formação enviaram trabalhos e visitaram a Sociedade Brasileira 

de Ensino de Biologia) e às revistas de pesquisa de ensino de biologia (indicamos como 

pesquisar artigos em revistas sobre o ensino de biologia), introdução ao estudo dos 

currículos.  

A turma era composta por 40 alunos/professores em (trans)formação. Os 

professores de biologia em (trans)formação se dividiram em oito grupos, escolhidos 

entre eles mesmos, conforme afinidade que tinham entre si. Selecionamos para esse 

texto os grupos cujos trabalhos ressoavam melhor com os conceitos que mobilizamos. 

Dos oito grupos formados na disciplina, seis foram transformados em ensaios nessa 

dissertação. Essa cartografia se compôs com as aulas da disciplina, mas também com 

encontros extraclasse com os personagens dessa pesquisa, diálogos, leituras conjuntas e 

com as reuniões do grupo de pesquisa GEFI – Grupo de Estudos em Filosofia e 

Imagem. O tema geral da disciplina PRAE era elaboração de aulas do conteúdo corpo 

humano para ensino fundamental e médio, com livre escolha da aula específica que 

gostariam de trabalhar. Esses professores de biologia em (trans)formação fizeram 

reuniões entre si para escolher os temas que eram mais convenientes e, entendendo a 

proposta da disciplina de elaborar aulas que superassem o modelo tradicional, buscando 

construir algo no sentido da expressão, tentaram pensar novas abordagens para antigos 

temas (sistemas do corpo humano) nos modos de fazer pesquisa e metodologias que 

lhes convinham.  

Trabalhamos com esses grupos em um esquema de espiral. Nessa metodologia 

de trabalho, um mesmo tópico é apresentado e trabalhado mais de uma vez – três vezes 

para cada tema, nessa disciplina específica – e à medida que a pesquisa com o tema da 

aula vai se adensando de sentidos para o grupo, podemos observar as (trans)formações. 
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Com a ―rodada de apresentações‖ os professores em (trans)formação têm oportunidade 

de rever seu trabalho e repensá-lo. Os temas apresentados foram escolhidos por afetos: 

enquanto alguns decidiram desenvolver um jogo porque particularmente gostam de 

jogos eletrônicos, outros acharam que uma boa conversa sem um método prévio seria 

suficiente para desenvolver o trabalho proposto, outros ainda resolveram abordar o 

corpo humano em movimento, pois têm em sua história de vida ligações com os 

esportes. Uma vez definidas as propostas para a disciplina, os grupos trabalharam 

simultaneamente. Uma multiplicidade de ideias e potenciais projetos surgiram ao 

mesmo tempo. 

No texto, mudamos os nomes dos professores de biologia em (trans)formação 

para nomes de flores. Eu, Violeta, pesquisador que observava e registrava as aulas, me 

reunia com os alunos fora da sala de aula para falar sobre a composição deste texto e 

dos trabalhos que eles estavam fazendo na disciplina. Atuei também como monitor da 

disciplina, auxiliando a professora regente com listas de presença, lançamento de artigos 

e instruções da disciplina no portal didático virtual, avaliações de relatórios e trabalhos 

entregues, cálculo de notas. Primavera orientou a escrita deste trabalho e regeu as aulas 

de Prática de Ensino de Biologia para os professores em (trans)formação, 

movimentando os alunos a produzir um trabalho expressivo. 

Marlucy Paraíso (2012) sugere que o olhar do pesquisador-cartógrafo tem uma 

atenção difusa, por ela poeticamente chamado de "olhar cigano‖, um olhar que consiste 

em um tipo de observação transversal, sobrevoo que busca apreender o máximo de 

elementos simultâneos de dado acontecimento. Nas aulas, nos interessavam desde o 

aluno que faltou, àquele que não falou durante as aulas e só observou, o que 

supostamente nada fez, os que cooperaram, os que demonstravam grande interesse, etc. 

Por uma questão de espaço, trouxemos para a composição principal do texto, os trechos 

mais expressivos e que ressoavam melhor com a revisão teórica feita para a dissertação. 

Mas a íntegra do sobrevoo que buscou apreender o máximo de elementos simultâneos 

do acontecimento PRAE está anexada junto aos apêndices, no final deste trabalho.  
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2.4 - DEVIR-PROFESSOR 

 

(Trans)formação - o espaço sempre inacabado de tornar-se um professor. 

―Tornar-se é afeto por definição – lembramos que afeto define a capacidade de existir e 

o poder agir do corpo – e afeto está além da afecção, similar ao percepto, sempre 

excedendo a simples percepção‖ (SEMETSKY, 2006).  Os professores em formação 

experienciaram o ensino do corpo humano no processo de tornar-se professor, sendo 

mobilizados pelos afetos que os atravessavam. Devir- professor é uma oportunidade de 

expressão, para escapar da imitação, do preexistente, do esperado e vivenciar essa 

(trans)formação. Entrar em devir, nas palavras de Zourabichvili (2004) seria: 

[...] nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja de 

justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se parta, nem um ao qual se 

chegue ou ao qual se deva chegar.[...] Os devires não são fenômenos de 

imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não 

paralela, de núpcias entre dois reinos. (p.23) 

 

Devir, conceito criado na Antiguidade, reelaborado algumas vezes na história da 

filosofia e bastante utilizado por Gilles Deleuze, é um movimento de tender em direção 

a algo; geralmente no sentido do minoritário para o majoritário.  É um vetor que não se 

fixa em uma identidade, mas faz aproximações de um estado ou de outro, se move entre 

uma representação e outra, o meio da transformação. A orquídea que evolui sua 

morfologia para se parecer com uma vespa está em devir-vespa (DELEUZE, 1996 

p.21).  

O conceito de ―devir‖ procura dar conta de um movimento involutivo, que 

opera um desmanchamento das formas, relançando-as no plano das forças 

informes. [...] Os devires são experiências novas, inéditas, que nos colocam 

em contato com a alteridade do mundo e da própria cognição. É neste sentido 

que o devir é dito involutivo. Ele envolve a atenção ao plano das forças, 

provocando experiências de problematização, de estranhamento e produzindo 

bifurcação no fluxo recognitivo habitual. (KASTRUP, 2005 p. 1276) 

 

Entendendo uma educação que se opõe a uma lógica identitária (de 

representações), usamos esse conceito para entender o que se passa no caminhar do 

tornar-se professor (com e sem a estratificação trazida pela representação). O que, 

afinal, é esse processo de (trans)formação dos professores? Silvio Gallo (2005) nos 
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esclarece como a teoria de Deleuze ressoa com esses pensamentos: ―Para alguém que 

pensou desde a tradição filosófica, as questões emergentes do século XX, buscando 

construir uma filosofia imanente, um pensamento do acontecimento, o campo 

educacional não pode ser visto como estranho‖ (p.9).  

Deleuze, que foi professor universitário durante boa parte da vida, tinha uma 

relação pouco convencional com a Educação, que acreditava ser mais uma forma de 

disciplinamento/aprisionamento. O filósofo percebia os professores sempre cansados, 

vivendo vidas desinteressantes, desgastados e tristes. Com o tempo notou também que 

os profissionais (médicos, advogados, enfermeiros, etc) que trabalhavam diretamente 

com as causas sociais tinham os mesmos sintomas. Lidar com as misérias, com as 

carências, falta de incentivo financeiro, excessos de carga horária, de alunos, etc, são 

fatores que deixam esses profissionais sujeitados a uma sociedade de controle, 

esgotados, esvaziados de suas forças de tanto serem limitados por inúmeros estratos. 

Para Deleuze, em meio a toda essa estratificação do conhecimento, que se traduz em 

normativas e imposições no universo escolar, as pessoas deveriam se servir apenas do 

que lhes afetasse, do que lhes fosse útil do conteúdo educacional.  

Nem todos querem toda essa matéria, cada um pode precisar de apenas um 

pedaço, segundo a sua necessidade, a sua singularidade... Magnífico 

desprendimento do mestre, que não exige a atenção continuada e exaustiva, 

porém uma atenção quase flutuante. (PELBART, 2005 p. 1324) 

 

A tese central de Deleuze foi sobre a Diferença em si e a aproximação desses 

estudos filosóficos para o campo educacional sugere um professor capaz de gerar o 

espaço da Diferença – que é singularidade. Um professor que, mais do que tentar 

universalizar e uniformizar conteúdos e transmiti-los como a uma linha de produção de 

fábrica, proporcione a cada aprendente espaço no mundo para experiência-lo através de 

sua singularidade, espaços nos quais, simultanemente, professores e alunos possam se 

inventar.  

Aprender não é reproduzir, mas inaugurar, inventar o ainda não existente, e 

não se contentar em repetir um saber: fala-se – percorro outra vez o mesmo 

texto, do fundo daquilo que não se sabe, de seu próprio sentido, de seu 

próprio desenvolvimento, de um conjunto de singularidades soltas; pois é 

preciso desfazer os ‗aparelhos de saber‘, as organizações pré-existententes, 

incluída a do corpo, para devir, entrar em ‗devires‘ que comandam e balizam 

toda a criação. (LINS, 2005 p. 1183) 
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Muitos professores desejam se libertar das amarras, desfazer esses aparelhos de 

saber, monumentos, normativas, conteúdos engessados e demais limitações que lhe são 

impostos. Se não for possível, desejam pelo menos conviver com as normativas e ainda 

assim poder provocar expressões singulares. Desejam ter meios para inventar, 

inaugurar, proporcionar um respiro às singularidades, ter habilidade para lidar com os 

imprevistos que atravessam seus caminhos. Pensar com Deleuze nos ajuda a encontrar a 

porosidade que libertaria o pensamento de seus entraves: 

[...] o impulso inicial e permanente do pensamento de Deleuze consiste em 

liberar todo pensamento daquilo que o entrava e o deforma. Impulso de 

liberação, de desembaraçamento, igualmente válido naquilo que chamamos 

de prática cotidiana ou na política: desembaraçar-se das divisões e regras 

artificiais, dos poderes, das instituições, dos impedimentos, das 

representações, das ideias feitas, dos clichês, de tudo que desvia e bloqueia os 

processos postos em movimento. (SCHERER, 2005 p. 1185) 

 

Buscar modos de expressões e bons encontros que proporcionem esse espaço de 

Diferença, mesmo quando o embaraço provocado pelas instituições, representações e 

clichês abalam as convicções e criações dos professores. Desembaraçamento pelas 

brechas, pelos respiros que os professores encontram para ensinar de um modo mais 

autônomo. É interessante buscar o movimento de educação enquanto militância, que 

alimenta de forças para a resiliência que se faz necessária nesse desembaraçamento 

daquilo que impede de pensar. A militância é atravessamento no corpo dos próprios 

professores: de ideais, princípios, filiações, coletividades. Para a educação, uma força 

que pede mais – mais inclusão, mais recursos, mais consciência política, mais cabeças 

construindo o conhecimento. De um modo ou de outro, em épocas que emergem com 

mais intensidade, a(s) militância(s) trazem para o universo da educação multiplicidades.   

[...] hoje, mais importante do que anunciar o futuro, parece ser produzir 

cotidianamente o presente, para possibilitar o futuro. Se deslocarmos tal ideia 

para o campo da educação, não fica difícil falarmos de um professor-profeta, 

que, do alto de sua sabedoria, diz aos outros o que deve ser feito. Mas, para 

além do professor-profeta, hoje deveríamos estar nos movendo como uma 

espécie de professor-militante, que, de seu próprio deserto, de seu próprio 

terceiro mundo, opera ações de transformação, por mínimas que sejam. 

(GALLO, 2005 p. 71) 

 

Encontrar bolhas de ar, espaços lisos, rupturas para respirar. Romper com as 

amarras da sociedade de controle não é uma ação individual do professor, demanda 

transformação social, mas enquanto isso acontece é possível pensar resistências e 
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rupturas. Pensar em uma educação que transborde a sala de aula, que não se atenha às 

grades (disciplinares ou outras), pensar estratégias econômicas alternativas, que 

multipliquem inspirações, mas que sejam possíveis mesmo com limitação de recursos. 

Pensar em uma educação menor nos dá algumas pistas de como trabalhar rotas de fuga 

dessas tristezas e limitações. Buracos por onde escorrer: 

A educação maior é aquela dos grandes mapas e projetos. Uma educação 

menor é um ato de revolta e de resistência. Revolta contra os fluxos 

instituídos, resistência às políticas impostas; sala de aula como trincheira, 

como a toca do rato, o buraco do cão. Sala de aula como o espaço a partir do 

qual traçamos nossas estratégias, estabelecemos nossa militância, produzindo 

um presente e um futuro aquém ou além de qualquer política educacional. 

Uma educação menor é um ato de singularização e militância. (p. 78) A 

educação menor cria trincheiras a partir das quais se promove uma política do 

cotidiano, das relações diretas entre os indivíduos, que por sua vez exercem 

efeitos sobre as macrorrelações sociais (p. 82) (GALLO, 2005) 

 

 

Criar trincheiras. Como veremos adiante, o documento oficial do governo que 

sugere o currículo do ensino médio nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

sugere cerca de oito aulas com o conteúdo Corpo Humano para o ensino médio. Apesar 

dos impedimentos existentes, acreditamos que o professor pode transbordar e 

transgredir esses limites. Sobre o currículo oficial limitado no conteúdo corpo humano, 

essa compreensão de corpo enquanto multiplicidade nos dá potência para pensar temas 

relacionados distribuídos em outras aulas, com abordagens diluídas de suas interações 

com o ambiente, com a ecologia, a genética, a botânica? (Já que todos habitamos um 

corpo e quando falamos em genética, em reprodução, em bioquímica, em ecologia, etc, 

também estamos falando sobre ele.) Trincheiras onde se promove a política do 

cotidiano, política essa que abrange tanto os acontecimentos de nível nacional e mundial 

(molares) e seus possíveis desdobramentos sobre as vidas de professores e alunos, 

quanto os sutis acontecimentos de uma micropolítica, das relações (hierárquicas?) entre 

os profissionais e usuários da escola. O quanto é possível abrir essas trincheiras, criar 

rizomas por entre espaços estriados, rizomas nos quais profissionais e usuários da escola 

estão lado a lado, conectados, aprendendo juntos, horizontalmente? Um pouco de 

possível.  

[...] no contexto de uma pedagogia dos sentidos, pedagogia rizomática, 

nômade, os saberes tornam-se sabores – porque permitem às inteligências, às 

crianças, aceder a um universo outro: ser bruxo com os bruxos, compartilhar 

da compreensão dos mistérios do nascimento, do amor, da vida, da morte, 

sem drama, sem histeria, sem dúvida, mas com a fantasia criativa acoplada à 

reflexão e não a indução. Os saberes como sabores não mudam a realidade 

finita dos homens e, tampouco, a angústia vinculada a morte. A realidade 

continua sendo o que ela é, mas o olhar que se tem sobre ela transforma não a 

força das coisas nos seus paradoxos e incertezas, mas atribui ao 
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‗incompreensível‘, sob o olhar ético e estético, para além do bem e do mal, 

uma realidade artística, criadora, isenta do imaginário divino, do juízo, da 

verdade, da punição e do castigo. (LINS, 2005 p. 1230) 

 

 

Devir-professor opera através dessa educação menor, onde as práticas 

pedagógicas e a (trans)formação daqueles que as exercem vão se fazendo nas 

entrelinhas, nas brechas, nesse pouco de possível no qual se pode cultivar rizomas, 

seguindo esse princípio de conexões lado a lado compondo um plano comum. 

Professores em (trans)formação, em devir, estão em alguns momentos empoderados de 

estudos e teorias, ora buscando subsídios teóricos e ora enfrentando a prática em um 

estado cru, acumulando intensidades em um campo de imanência do conhecimento de 

onde se traçam linhas de fuga. Ser bruxo com os bruxos quando se é afetado por esses 

saberes-sabores, sabores que remetem a gosto mesmo, quando transformo aquilo que 

me afeta, aquilo que gosto em ferramenta do conhecimento. Ser bruxo com os bruxos 

quando aprendo a gostar daquilo que necessito fazer. 

A ética dos afectos não é uma produção dos medos ‗místicos‘, nem 

‗científicos‘, contudo o resultado de uma inteligência do sensível, sob a força 

de uma construção que passa pelos saberes-sabores sem negligenciar as 

intensidades neles veiculadas pelos intercessores, pelo bom encontro, isto é, 

pelo bem. (LINS, 2005 p. 1231) 

 

 

No que o devir-professor devém rizoma e como é ligado a uma educação menor? 

O professor em (trans)formação é justamente aquele que ainda não está completamente 

sujeitado aos estratos inerentes a identidade de sua profissão. No movimento do tornar-

se, mas que ainda não é, esses professores fazem rizomas constantemente, pois precisam 

se conectar com seus pares, com seus próprios professores e também com o(s) 

conteúdo(s) para lidar com uma educação maior (Educação oficial, com grandes 

currículos e programas) que ainda não os capturou completamente. Nesse processo em 

curso, observamos e convivemos com professores e professoras em (trans)formação que 

passavam por esse devir, ora se apegando a um conhecimento prévio que carregavam, a 

uma forma conhecida que indicava um caminho seguro para seguir e ora se lançando na 

experimentação, no fluxo instável que trouxe uma multiplicidade de sensações e 

experiências da qual tentamos extrair algumas forças. Estar em devir-professor pode ser 

uma ―curiosa maneira de conceber o desafio do ensino, não se trata de transmitir uma 

informação ou uma técnica de análise, mas de trabalhar uma matéria em movimento – a 

matéria-pensamento‖(PELBART, 2005, p. 1324). 
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Os professores e professoras em (trans)formação se filiam a minorias, 

encontrando dispositivos que traduzem suas subjetividades e mobilizam os desejos que 

permeiam seus modos de ver o mundo, criando agenciamentos que se refletem no 

conteúdo elaborado.  

Tudo isso educa para o sensível, para se pensar fora do pensamento único. 

Tudo isso significa não um método, mas um pouco de ar fresco, uma 

diferença mínima, um afecto minimamente não controlável, uma onda de 

alegria, na arte de aprender e coabitar. (LINS, 2005 p. 1239) 

 

 

Como um mosaico, traçado entre linhas molares e segmentares, espaços lisos e 

estriados, as aulas e trabalhos que nos foram apresentados expressavam visões de 

mundo, que se reinventavam conforme eram experimentadas. Nesse movimento de 

devir-professor se ensina e se aprende por afe(c)to: 

Pois, parece-me que esta impregnação sensível e afectiva – que esta repetição 

na diferença atualiza – ilustra uma das vias deleuzianas, uma das grandes 

ideias sobre um aprendizado que nunca se encerrará na aquisição de um 

saber, mas que consiste em um processo a ser incessantemente recomeçado. 

Só o que conta é o ato inicial, o movimento em vias de se fazer, o conatus, 

como diziam os clássicos. (SCHERER, 2005 p. 1184) 

 

 

Compondo um quadro heterogêneo, trabalhamos com professores em diferentes 

níveis e experiências de formação – alguns em começo de curso, ainda se apropriando 

de ferramentas teóricas, outros em formação continuada; estudantes de licenciatura 

começando a pisar o chão da escola através da experiência de estágio ou terminando seu 

período de estágio; outros já atuantes como professores da escola básica e outros que já 

atuaram na escola básica e hoje ministram aulas no ensino superior. Devir-professor é 

estar aberto ao plano de forças: 

É no encontro no plano das forças, na potência de propagação de 

experiências não-recognitivas, que pode ser flagrado o devir-mestre. 

[...](devir-mestre) não consiste num tornar-se mestre. Não há uma forma-

mestre, mas momentos em que as subjetividades do professor e do aluno se 

encontram. (KASTRUP, 2005 p. 1287) 

 

Apreender elementos do plano coletivo de forças que permeiam certas questões, 

mais do que descrever a forma (POZZANA, 2014). Acreditamos no processo de devir-

professor como imersão em experiências situadas em uma rede de forças. Sempre 

aberto, movente e inacabado. Não sendo formatado ou formado, mas experienciado.  
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Pensar uma ‗metodologia‘ do acontecimento é optar por uma gestão do 

tempo pedagógico, para além da cronologia e da lei, sem, todavia, negar a 

importância dos limites compartilhados e não-impostos. Um espaço de vida, 

no âmbito da escola, é uma espécie de não-lugar pedagógico onde os devires 

imperceptíveis podem, como os nômades do deserto, encontrar-se, não numa 

estrutura, mas numa confidência, numa sedução, numa invenção artística. O 

tempo de ócio produtivo deveria ser também um tempo escolar. (LINS, 2005 

p. 1240). 

 

Assim, buscamos acompanhar e cartografar esse processo de devir-professor no 

ensino do corpo humano. Enquanto escrevíamos essa cartografia, a partir dos 

dispositivos que criamos para registrar as aulas elaboradas pelos professores em (trans) 

formação, percebemos que alguns fatores pessoais motivaram as produções que nos 

foram apresentadas. Se por um lado planejamos aulas, ações e discutimos concepções 

de ensino para abordar os vários aspectos relativos ao ensino do corpo humano, por 

outro discutimos a trama de relações que envolvem as práticas pedagógicas associadas a 

como o corpo humano é apresentado na escola: tomadas de decisões políticas e suas 

consequências para o cotidiano da sala de aula; discursos religiosos e médicos e suas 

influências sobre esse saber; a construção dos corpos a partir do contexto cultural e 

midiático; as possibilidades de transgressões nos currículos oficiais, estreitos no tocante 

a esse tema; as possíveis associações entre fisiologia e arte. Mas em meio a tudo isso, 

estão os professores em (trans)formação, que se mobilizaram para pensar o corpo a 

partir de seus afetos – alguns viram o corpo como um tema para a criação de um jogo 

eletrônico porque ocupam parte do tempo fora do ambiente acadêmico com a criação e 

experimentação de jogos eletrônicos; outro grupo de professores tem membros que 

militam em movimentos sociais da causa LGBT e por isso buscaram problematizar o 

corpo a partir dessa discussão. Tivemos também dois grupos nos quais os membros tem 

afinidade por esportes, então escolheram discutir o corpo em movimento, o corpo em 

exercício. Eram afetos que eles já tinham e que foram aproveitados e incrementados 

para elaborar essas aulas. Fazendo agenciamentos, que são sempre dupla captura, de 

forma e de conteúdo, os personagens dessa pesquisa ora seguiam os protocolos formais 

da disciplina e apresentavam um corpo humano estratificado, conforme eles 

acreditavam ser o modo ―correto‖ de ensinar e ora deixavam transparecer algumas 

linhas de fuga que transbordavam qualquer formalidade, demonstrando seus desejos e 

motivações.  
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3. OS GRUPOS E OS PROFESSORES EM (TRANS)FORMAÇÃO 

 

3.1 -PREVENÇÃO 

Não haverá borboletas  

Se a vida não passar por  

Longas e silenciosas 

Metamorfoses. 

(Rubem Alves) 

 

 

Grupo 1 - Um dos grupos decidiu abordar o ensino do corpo humano a partir do 

estudo da sexualidade. Seu foco era essencialmente nas transformações corporais de 

meninos e meninas na puberdade e no ensino da prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) e gravidez precoce. Esse grupo Prevenção era formado 

exclusivamente por professoras em (trans)formação, que se reuniam em suas casas, ou 

na biblioteca para planejar suas aulas, acompanhavam estudantes na escola – atividades 

de estágio, planejaram, confeccionaram e aplicaram um jogo de tabuleiro em duas 

turmas de segundo ano do ensino médio.  

As professoras que trabalharam essa temática de sexualidade e DST na escola 

buscaram pensar meios de convergência entre dois tipos de discurso, o escolar e o 

científico, iniciando sua busca a partir de algumas perguntas geradoras: 

- o quanto o conhecimento dos estudantes se aproximava do conhecimento 

científico (não enquanto um conhecimento que seja o único legítimo, mas enquanto 

procedimentos de saúde)?  

- o que elas poderiam fazer para adaptar o discurso científico para um discurso 

mais brando, acessível, escolar?  

- quais tabus e desinformações estão circulando pela escola? Além disso, 

buscaram, na medida do possível, descolar o assunto sexualidade de uma rede de 

silêncios e moralismos que o cercam.  

Para lidarem com essas questões, as professoras inventaram e confeccionaram 

um jogo de tabuleiro com perguntas e respostas sobre DST, gravidez e AIDS e 

aplicaram em duas turmas de ensino médio onde faziam estágio, além de terem proposto 

algumas palestras e dinâmicas de grupo nessas turmas. Enquanto trabalhavam com os 



39 
 

alunos da escola básica, em suas experiências de estágio onde puderam testar um jogo 

de tabuleiro por elas concebido e enquanto traziam essas experiências para compartilhar 

na disciplina Prática de Ensino, as professoras desse grupo encontraram diferentes 

intensidades na trajetória de sua pesquisa. As expressões, intervenções, trocas e 

diálogos feitos pelas professoras em (trans)formação junto a seus alunos foram 

fundamentais para que elas conseguissem desenvolver esse trabalho. Através de 

conversas em aulas presenciais, monitorias, dinâmicas como a ―caixinha de perguntas‖, 

elas ressoaram com um corpo intensivo composto por dúvidas, medos, silenciamentos, 

desejos, segredos e expressões dos alunos com quem trabalharam, não se atendo apenas 

a utilização do jogo de tabuleiro que foi por elas concebido como produto final da 

disciplina. As professoras planejavam suas aulas e estágios em ambientes extraclasse 

(em casa, na biblioteca, nos corredores) e então traziam para a Prática de Ensino alguns 

relatos de suas experiências: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Professora Tulipa – Nosso grupo dará ênfase em como os professores 

abordam esse tema da sexualidade em sala de aula. Nossa ideia é fazer um 

jogo de tabuleiro, temos aqui um esboço dele. O jogo se chama Brincando 

com a Prevenção. Fizemos uma roda de discussão onde eu disse: ―Esse 

espaço é de vocês, vocês tem que perguntar mesmo.‖ Bem, eles tem muito 

receio e medo de perguntar, mas eles tem muitas dúvidas. A maioria dos 

casos de gravidez indesejada, muitas coisas que acontecem nessa idade, 

acontecem por falta de uma conversa, falta de alguém chegar e falar, pois eles 

não conversam com os pais, nem professores e são muitas dúvidas que eles 

têm, muitas mesmo.  

 

Como respostas às perguntas iniciais feitas nessa proposta (o quanto o 

conhecimento dos estudantes se aproximava do científico; o que poderiam fazer para 

adaptar a linguagem científica a uma cotidiana e quais tabus circulam na escola?), 

Tulipa e Margarida nos relataram suas experiências nos trazendo a percepção de que os 

alunos ainda têm uma linguagem distante do conhecimento científico (são jovens dos 

Figura 5 - Jogo Prevenção finalizado 
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últimos anos do ensino fundamental e ainda não completamente apropriados), mas já 

têm práticas sexuais; o jogo construído foi uma tentativa de adaptação do discurso 

científico, operando como experiência intensa tanto para as professoras quanto para os 

estudantes; e perceberam a existência de alguns tabus que acreditam serem superáveis 

com trabalho e diálogo. 

Educação sexual, um tema transversal escolar, de saúde pública, que envolve a 

subjetividade, muitas vezes negligenciado e que requer intervenções tanto dos 

profissionais da escola quanto da família (ALTMANN, 2001). A invenção do jogo tinha 

a intenção de problematizar esse Tema Transversal de um modo que se aproximasse da 

linguagem dos estudantes. A diferença nos modos de expressão dos estudantes ao 

conversarem com os profissionais efetivos da escola (supervisora, professora, etc) e 

com as estagiárias foram pistas para a observação de como os discursos enunciados por 

esses estudantes (acerca de si mesmos e de sua relação com o mundo) encontram 

barreiras e passagem, possibilidades de fluxo ou estancamento. Ribeiro e Souza (2004), 

discutem algumas proposições de Foucault e reforçam a noção de que o silêncio e o 

tabu que cercam o tema da sexualidade na escola funcionam como dispositivo de 

controle e mesmo repressão sobre a vida das pessoas: 

 

[...] Os mecanismos de interdição do discurso são: o ―tabu do objeto‖– não se 

pode falar de tudo –, o ―ritual da circunstância‖ – não se pode falar de tudo 

em qualquer lugar –, e o ―direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que 

fala‖ – qualquer um não pode falar de qualquer coisa. Esses mecanismos, que 

―se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa 

que não cessa de se modificar‖, funcionam controlando o que, como, quando, 

onde, quem pode falar a respeito da sexualidade, no espaço da sala de aula. 

(RIBEIRO e SOUZA, 2004) 

  

 O que, como, quando, onde, quem pode falar a respeito da sexualidade no 

espaço da sala de aula: a experiência com o jogo seguiu um sentido de alterar essa 

ordem do discurso, ao tentar responder as questões elaboradas pelo grupo, os estudantes 

ganharam mais espaços de dizibilidade e visibilidade, expondo seus conhecimentos e 

dúvidas (enquanto em atividades como palestras geralmente permanecem passivos, na 

maior parte do tempo apenas ouvindo). Curiosamente, as professoras em 

(trans)formação lidaram com situações opostas: se por um lado, no cotidiano escolar, 

havia a manutenção de um silenciamento acerca da temática de sexualidade (um diretor 

de escola chegou a proibir palestras e mandou os alunos devolverem preservativos que 
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haviam sido distribuídos para alunos entre 15 e 17 anos; não havia muito diálogo entre 

alunos e os professores titulares), por outro, em uma das experiências de testar o jogo 

com os estudantes, lidaram com uma explosão de falas e disputas adolescentes.  

Conjuntamente, professoras em (trans)formação desse grupo, professora 

orientadora, pesquisador e os alunos matriculados na disciplina PRAE examinaram os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, (BRASIL, 2007) no que se referem à quebra de 

tabus e combate aos preconceitos, entendendo a sexualidade como um dos Temas 

Transversais que devem ser discutidos em todas as disciplinas escolares. A percepção 

do cotidiano escolar que as professoras em (trans)formação tiveram, no entanto, seguiu 

um sentido praticamente oposto ao que é previsto nos PCNs. 

Professora Primavera- Vamos rever essa citação dos PCN. ―A orientação 

sexual na escola deve ser entendida como um processo de intervenção 

pedagógica.‖ Processo de intervenção pedagógica não é uma palestra. ―... que 

tem como objetivo transmitir informações...‖ então o objetivo é desencadear 

um processo, não apenas palestras e sugere transmitir informações novas. 

Mas não é só isso tem um ‗e‘ conectivo aí, ou seja, tem também: ―... e 

problematizar questões...‖ questões são perguntas, não são respostas ―... 

relacionadas à sexualidade.‖ Então é problematizar não é trazer respostas 

prontas para as questões, é problematizar, viabilizar, provocar sensibilização 

para questões. ―... relacionadas à sexualidade, incluindo...‖ não é para 

neutralizar é para incluir ―posturas, crenças, tabus, valores a ela (a 

sexualidade) relacionados.‖  

 

O desejo das professoras em (trans)formação desse grupo por trabalhar com esse 

assunto passava também por um sentido de conhecer o que está posto nas leis e 

parâmetros nacionais para poderem intervir. Com nossa bússola cartográfica apontando 

para o que sugere Filho e Teti (2013), buscamos traçar algumas linhas de pensamento 

focadas nas relações políticas e sociais que permeiam os conhecimentos sobre 

sexualidade humana que estão na escola. Segundo os autores: 

 [...] (a cartografia) trata de movimentos, relações, jogos de poder, 

enfrentamentos entre forças, lutas, jogos de verdade, enunciações, modos de 

objetivação, de subjetivação, de estetização de si mesmo, práticas de 

resistência e de liberdade.[...] Ele faz uma exposição da relação de forças à 

medida que não desenha a ―grande política‖ – do Estado, da sociedade, das 

instituições – mas, traça um esboço de relações capilares de poder, dando 

visibilidade à dinâmica micropolítica de um campo social. [...] (FILHO e 

TETI, 2013 p. 47) 

 

A micropolítica nos permite observar como estão distribuídas algumas relações 

de poder dentro da escola. Tanto no trabalho do grupo Prevenção quanto em outros, 
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notamos que recorrentemente os estudantes acham melhor conversar sobre suas 

questões mais íntimas com estagiários do que com os professores. Palestras muitas 

vezes trazem um discurso pronto que permanece em uma esfera distante do estudante. O 

estagiário então surge como uma brecha, um respiro, alguém mais próximo, que fala a 

mesma linguagem. Examinando as falas das professoras em (trans)formação deste 

grupo, poderíamos traçar diversas linhas, as questões foram surgindo a medida que 

essas professoras se encontravam com o universo da escola através de suas experiências 

de estágio (Por que o silenciamento? Os PCNs não são seguidos? O material didático 

está incompleto? Como prevenir gravidez precoce? Jogos são boas ferramentas 

didáticas? Palestras são interessantes para trabalhar a temática de sexualidade?). É um 

campo de intensidades que não para de disparar perguntas e algumas respostas, nunca 

fechadas, vão se fazendo conforme se revê a experiência. 

 

Professora Tulipa – Quando eu fui dar aula, os meninos eram maiores do 

que eu, mas muito infantis ainda, eles são inocentes em relação a isso. Eles 

estão tendo relações sexuais sim, porque conversam comigo perfeitamente, 

mas sem saber. Eu fiquei chocada. Uma menina disse que transa com o 

namorado porque se ela casar virgem não vai ter graça. Ou seja, é uma 

inocência sabe?  

 

Tulipa nos relata um de seus encontros com alunos entre 15 e 17 anos, no qual 

ela ganha um tempo maior para dar as aulas de seu projeto sobre educação sexual e com 

a ausência do professor, a intensidade de perguntas dos estudantes para Tulipa aumenta. 

Segundo o relato, os estudantes estão tendo relações sexuais, mas sentem necessidade 

de um espaço na escola para poder aprender melhor como cuidar dos próprios corpos 

em transformação. Os alunos ―se abrem‖ com ela, se conectam a abertura, aos ouvidos 

que lhes são oferecidos. Elas sentiram necessidade de dar voz à ânsia dos estudantes, o 

desejo já se manifesta incontornável, mas uma aura de moralidade faz com que evitem o 

assunto. Tulipa buscou escapar dessa aura: apesar das aulas pragmáticas, que 

examinavam os sistemas reprodutores humanos, métodos contraceptivos, dúvidas sobre 

a gravidez – com a intenção de reforçar a segurança e auto-conhecimento desses jovens; 

a professora Tulipa abria espaços para ouvir os relatos dos alunos e alunas e orientá-los 

no que pudesse.  Os momentos em que Tulipa ouvia os relatos dos alunos foram talvez 

os mais intensos da experiência, uma vez que foi observado que essas intensidades 

encontravam muitos pontos de estancamento. A impressão que temos é que esses 
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múltiplos corpos em vários momentos retornam a um estado de dualismo psicofísico, 

estado de separação entre mente e corpo: apesar de já terem desejos e experiências, no 

espaço escolar são limitados a utilizar somente a cabeça, sendo preparados para 

responder a um certo conhecimento. Por mais que tenhamos buscado trabalhar um 

corpo intenso e desprendido de representações, as normas escolares, o próprio formato 

da disciplina (PRAE) e do Estágio permitiram pouco contato com a experiência do 

vivido dos estudantes, permitindo apenas intervenções breves.  

Fazendo uma relação com o campo das relações macro-políticas e como afetam 

o ensino do corpo humano através do viés da sexualidade, o estudo que fizemos sobre 

os PCNs nos indicam que estes surgem como complemento a LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases) em 1996, com intuito de unificar o conteúdo ensinado nas escolas brasileiras e 

alinhado a políticas neoliberais que permeavam o cenário político-econômico brasileiro 

na data de criação dessa proposta curricular, no sentido de significar o ensino 

principalmente na preparação de pessoas para o mercado de trabalho. Questões 

subjetivas são pouco contempladas nos currículos oficiais do ensino de ciências e 

biologia. A aproximação de disciplinas como a filosofia da diferença contribui para a 

complementação da (trans)formação do professor, pois dá alguns elementos para 

trabalhar com essas questões mais subjetivas. 

Uma intensidade marginal se nota nas entrelinhas das experiências de estágio 

que foram realizadas. Um desejo por se comunicar com professoras mais jovens (mais 

permeáveis ao universo dos estudantes?), demonstrações de que dúvidas comuns aos 

estudantes na faixa de 15 e 16 anos ficam sem respostas, uma vontade de desvendar 

questões caras e complexas relativas à sexualidade, ao próprio corpo e sua inserção no 

mundo. 

Professora Hortênsia – Eu substitui uma aula de português, no oitavo ano. 

A professora tinha deixado uma redação sobre a gravidez na adolescência. A 

percepção que eles têm sobre gravidez na adolescência não é o que realmente 

é.... Eles escreviam coisas como ―as meninas não podem ter gravidez na 

adolescência, porque provavelmente não vão ficar com o pai.‖ Eles não viam 

a questão da maturidade, a questão do corpo, a questão financeira, o que eles 

sabem é muito superficial. Nessas palestras você percebe que o tema não é 

devidamente abordado, não é falado abertamente. Quando se fala é sempre 

como um tabu, qualquer coisa relacionada à sexualidade se torna tabu.  

  

 Questões da maturidade, do corpo, financeiras... agenciamentos e pensamentos 

da Professora Hortênsia que buscam uma educação para a prevenção que ela gostaria de 
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ver refletida em um texto e na vida de suas alunas. Crianças e adolescentes que crescem 

imersos em discursos, sem serem devidamente preparadas para questões cruciais da 

vida. De um modo inconsciente, ao dizer que ―a moça não pode engravidar senão não 

ficaria com o pai‖, esses alunos de 15 e 16 anos podem ter se preocupado com uma das 

questões mais caras ao se ter um filho – a estabilidade familiar. Hortênsia, no entanto, 

percebe esse tipo de fala como uma imaturidade, como se houvesse uma imagem de 

amor romântico e eterno pairando no imaginário desses estudantes, da qual ela alerta 

que se deve fugir de ilusões platônicas. Hortênsia tem um modo de ver o mundo mais 

imanente: pode ser mesmo que a menina grávida não fique com o pai, então ter um filho 

em um momento que não se tem estrutura para dar conta do próprio corpo que se 

transforma e suprir a vida de outro ser, pode não ser uma boa escolha. Para a professora 

em (trans)formação não importa se a aluna grávida ficará com o pai ou não: importa se 

ela está segura, formada, preparada para lidar consigo mesma e com as transformações 

que virão. O sentido trazido pela experiência de Hortênsia é o mesmo que o da pesquisa 

de Geralda dos Santos: 

[...] observa-se que a maioria (dos estudantes) já percebeu alguma 

adolescente grávida na escola que estuda. [...] percebe-se o quanto as 

adolescentes são despreparadas e desinformadas para enfrentar uma gravidez 

na adolescência, pois ainda não tem amadurecimento psicológico e físico 

para se assumir diante da sociedade. [...] (SANTOS e BRAGA, 2010 p. 15-

19) 

 

O trabalho feito pela Professora Tulipa indicou também que o material didático 

adotado pela maioria das escolas públicas não traz informações suficientes – ou estão 

incompletas, ou trazem apenas parte do conteúdo dentro de uma perspectiva 

moralizadora ou neutra.  O jogo por ela elaborado atua como um elemento de 

positividade, como uma proposta que se contrapõe às faltas identificadas.  

Professora Tulipa – [...] A parte de reprodução e fecundação é super densa e 

superficial, parece a biologia do desenvolvimento que é dada para a gente.  

Falam da embriogênese e tal, mas muito técnico. Acho que nem eles 

(autores) dão conta de entender direito. E a parte de DST só tem uma linha 

muito simples, não explicam muito e os professores não abordam esse tema 

em sala de aula. Eles deixam na mão do estagiário, no meu caso fizemos esse 

projeto e eles adoraram, mas eles jogam toda a carga nas costas da gente.  

   

Tulipa está em busca de um material de suporte de aulas que abranja questões 

mais psicológicas acerca das transformações do corpo. Como um conteúdo 
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complementar àquele que é convencional e apresentado cartesianamente e que abra 

espaço para o corpo humano expressivo, presentado para além da representação. Um 

corpo humano que ressoe mais intensamente com a diversidade de dúvidas e situações 

de conflito que são vivenciadas pelos estudantes no período de transformações 

corporais.  

Em 1996 foi implantado o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), 

visando uma análise criteriosa de seus conteúdos, mas os esforços 

empreendidos até o momento ainda não requerem atenção ao tratamento dos 

mesmos. Persiste ainda a apresentação do conhecimento científico como um 

produto acabado, elaborado por mentes privilegiadas, desprovidas de 

interesses político-econômicos e ideológicos, ou seja, um conhecimento visto 

como verdade absoluta, desvinculado do contexto histórico e sociocultural. 

(DINIZ, OLIVEIRA e SHALL, 2010, p. 120-122) 

 

Diante de tal escassez de material didático e da falta de preparo de muitos 

professores, as professoras em (trans)formação inventaram um modo de tornar essa 

temática mais dialógica através dos jogos didáticos, rodas de conversa e vídeos que 

assistiam junto com seus alunos.  

 

Professora Tulipa - Então a professora falou o seguinte para mim: ―Na hora 

de fazer eles querem né, mas na hora de ver as consequências ninguém dá 

conta.‖ Eu achei interessante porque depois sentada com os meninos e 

meninas que não saíram da sala, olharam para mim e disseram: ―Agora eu 

vou encher meu guarda-roupas de camisinhas.‖ Eu achei que iriam falar algo 

como ‗Eu nunca mais transo‘... Então é essa a mensagem que queremos 

passar de usar sempre camisinha.  

 

Quando terminaram a concepção e confecção do jogo, o testaram em sala de 

aula e foram surpreendidas pelo comportamento competitivo e agressivo dos estudantes, 

que no final não conseguiram desenvolver a atividade satisfatoriamente porque não 

estabeleciam um diálogo para tentar responder às perguntas.  

 

O jogo operou como um dispositivo para troca de informações e para que as 

professoras tivessem a percepção do conhecimento compartilhado pelos estudantes. Em 

sua experiência prática com esse dispositivo criado, o grupo concluiu que precisava 

pensar meios de evitar conflitos, brigas e competição, o que escapa do objetivo 

inicialmente pensado para essa ferramenta. A percepção que as professoras desse grupo 

trouxeram da experiência foi a de que sexualidade é um tema necessário de ser 
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trabalhado na escola, mas ainda muito velado, insuficiente, coberto por tabus, morais e 

mesmo preconceito e que desperta muito o ânimo dos adolescentes.  

A intenção em escolher um jogo como ferramenta didática passa pelo sentido de 

tornar um conteúdo complexo, extenso e coberto por tabus em algo mais facilmente 

assimilável pelos mais jovens.  Um dispositivo que varia conforme as condições da 

escola, da turma, dos professores e profissionais da escola, etc. 

Professora Tulipa - Trabalhei com dois segundos anos e em um desses foi 

horrível porque começaram a disputar, queriam ganhar mesmo. Eles não 

estavam com a concepção de que o que eles ganham é o conhecimento, e que 

aquilo é só uma diversão. Acabou virando uma confusão, fiquei irritada, 

juntei tudo e interrompi o jogo.  

 

As dúvidas, silenciamentos, relações de confiança e de poder, proibições, 

convicções religiosas, descobertas, compõem subjetividades diversas que lançam 

múltiplos olhares sobre as transformações do corpo. Elementos que surgem compondo 

um campo de intensidades puras o qual, mesmo sem saber exatamente ou sem ter 

pensado nisso previamente, essas professoras se conectaram ao fazer suas escolhas no 

momento de produzir suas pesquisas. Elas se conectaram com a intensidade, por 

exemplo, da ânsia de seus estudantes por saber mais sobre o próprio corpo e então 

buscavam caminhos para lhes apresentar tal conteúdo.  

 

Professor Violeta- Fala um pouquinho sobre como vocês escolheram esse 

tema. Vocês falaram sobre a experiência de estágio, mas como foi, alguém 

falou sobre esse assunto na escola? 

Professora Margarida - Uma menina do nosso grupo que faz estágio disse 

que é abordado mas de maneira muito superficial, os professores tem receio 

de trabalhar, alguns, e os alunos saem com dúvidas dessas aulas. Então esse 

foi o pontapé inicial pra gente querer trabalhar com isso. 

Professor Violeta- Muito bom. E vocês já trabalharam com esse tema? 

Professora Tulipa – Não. A gente fez todo o estudo, mas vamos começar a 

trabalhar agora, no Estágio. Aí vão ficar duas meninas em uma escola e duas 

em outra e eu vou trabalhar sozinha. Aí o tabuleiro vamos montar um apenas. 

Professora Jasmim –Vocês pegaram esse jogo de onde? 

Prof. Tulipa – A gente inventou. 
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Invenção de si e de mundo: através da criação desse dispositivo pedagógico, as 

professoras em (trans)formação refletiram, traçaram linhas de fuga, esboçaram 

diagramas – ao tentarem desestabilizar o ensino sobre sexualidade, ressoaram com um 

corpo intensivo de conhecimento acerca das transformações do corpo que perceberam 

estratificado em palestras pouco dialógicas ou silenciamentos impostos, com um modo 

de ensinar que mobilizava mais um pensamento sobre as transformações do corpo do 

que suas representações - buscaram saberes-sabores e os reinventaram para tentar 

entender as expressões dos corpos em  desenvolvimento com os quais se encontraram 

em suas experimentações. Um corpo intensivo preenchido por dúvidas, tabus, 

silenciamentos, crenças, auto-descobertas que afetam a multiplicidade dos corpos 

viventes que encontraram as personagens dessa pesquisa. Afinal, ―a invenção é o ato 

intelectual verdadeiro, a única ação inteligente‖, visto que ―só a invenção prova que se 

pensa, seja qual for esta coisa‖ (SERRES, 1993 p. 118-119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

3.2 - QUESTÃO DE GÊNERO 
Os meninos e as meninas 

Os meninos e os meninos 

As meninas e as meninas 

Eles só querem é gozar 

E que os deixem em paz. 

(Cássia Eller) 

 

Grupo 2 - O grupo que trabalhou com a temática corpo, gênero e diversidade 

sexual foi se constituindo durante as primeiras aulas da disciplina Prática de Ensino de 

Biologia. Inicialmente composto por 4 professoras, e na segunda semana de aula mais 

um professor e uma professora em (trans)formação entraram no grupo. Trocando 

experiências de estágios, projetos, estudos e pensando o tema proposto em reuniões, o 

grupo decidiu trabalhar o tema da diversidade sexual e gênero nas escolas. Como o 

pensamento humano influencia a forma com que vivenciamos o corpo e vice-versa? Nos 

reconhecermos como homem ou como mulher depende exclusivamente de nossa 

constituição biológica? As conversas eram o tom desse grupo, inclusive como 

abordagem inicial para tratar desse tema de encontro com o diverso e o diferente. 

Respeito e conversas livres dos quais selecionamos os trechos que nos pareceram mais 

intensos. Narramos um misto de experiências, desconstrução de métodos, diálogos e 

reflexões com intuito de pensar a questão da diversidade sexual na Escola.  

A intenção do grupo que trabalhou essa temática foi problematizar a questão das 

homossexualidades no ambiente escolar, de forma que o assunto deixasse de ser um 

tabu para ser apenas Diferença. Aproveitamos para introduzir a Teoria Queer que ―nega 

a possibilidade de ser entendida como uma identidade, abrindo uma possibilidade de 

pensar uma resposta para nossas questões a partir de afinidades e não de identidades‖ 

(FERRARI, ALMEIDA e DINALI, 2013). 

Não houve uma metodologia formatada para esse trabalho. Houve várias 

reuniões entre o grupo, experiências de estágio onde as professoras em (trans)formação 

participantes fizeram rodas de conversa (com a temática gênero e diversidade sexual) 

com seus alunos e o planejamento e aplicação de uma aula em uma disciplina especial 

(encontro crítico) para estudantes do cursinho pré-vestibular ligado ao movimento social  

Levante Popular da Juventude. Ao final, depois de várias tentativas, o próprio grupo 

chegou à conclusão de que a melhor metodologia é uma não-metodologia: profissionais 

preparados e abertos para o diálogo.  Essa não-metodologia é um modo de fazer que não 
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se liga a moldes concretos (não foram confeccionados jogos, ou cartilhas, ou 

questionários fechados) mas está aberta ao fluir das forças, devires que se apresentam 

(Rodas de conversa, caixinha de perguntas, debates). 

As experiências compartilhadas nos ajudaram a montar um mosaico que mostra 

um espectro de expressões de gênero, nunca determinadas, mas sempre fluídas. As 

experiências de estágio dos membros desse grupo aconteceram em diferentes escolas: 

Jasmim e Jasmim-da-Índia trabalharam com estudantes de ensino médio (15 a 17 anos) 

enquanto Malva e Agerato levaram a proposta para um cursinho (com estudantes mais 

velhos, entre 20 e 40 anos) 

 

Professora Jasmim-da-Índia – Eu quero falar do que aconteceu na minha 

infância. Eu tenho um irmão que tem uma diferença de um ano e meio de 

mim e como éramos os primeiros netos da família, ficamos sendo os ‗xodós‘ 

de todos, tanto da família da minha mãe quanto do meu pai. Meu pai só tem 

irmãs e minha mãe só tem irmãos. Ficaram os padrinhos pelo lado da minha 

mãe – um irmão é meu padrinho e outro irmão padrinho do meu irmão; e 

pelo lado do meu pai ficaram as madrinhas: uma irmã para mim e outra para 

meu irmão. A minha madrinha tinha um salão e adorava me deixar tomando 

conta das coisas dela, como eu via minha mãe super produzida eu queria 

passar batom, não ficava com o cabelo bagunçado, eu queria fazer isso. Meu 

irmão me vendo fazer isso, ele também queria fazer... E quando a gente 

estava na casa da minha madrinha, não ligávamos não, deixávamos. E não se 

falava que batom é coisa de mulher, saia é de mulher, amarrador de cabelo é 

de mulher. Meu pai chegava e via meu irmão todo maquiado, ele ficava super 

tenso e queria brigar com minha madrinha daí ela explicava: ‗Eu não estou 

falando que isso é de mulher ou de homem, eu estou deixando eles se 

divertirem‘. Já na casa da minha avó materna era diferente. Os tios deixavam 

a gente fazer tudo que quisesse, eu me sujava de terra com os meninos, corria 

com os amigos do meu irmão, usava camisa de time de futebol, até hoje uso. 

E minha mãe não impedia, não dizia que era brincadeira de menino e que eu 

não podia brincar. Acaba que dependendo de onde você estiver você vive 

conforme o lugar. Meu irmão tem a orientação dele hoje, ele é heterossexual, 

eu também sou hetero, mas nenhuma dessas experiências exteriores que 

tivemos determinou alguma coisa. Eu penso que não tem uma idade certinha, 

onde a orientação vai se formar. Depende do que cada um enxerga, o 

indivíduo em si, como ele enxerga aquilo.  

 

Professores e professoras em (trans)formação que compuseram esse grupo 

acreditavam que discutir a questão de gênero e diversidade sexual nas escolas tem 

potencial para presentar o corpo como forma de expressão para além da representação,  

com a tentativa de desconstrução da dicotomia homem-mulher. Sem um produto 

concreto final, o grupo acaba tendo como premissa o trabalho com a diversidade de 

expressões e intensidades afetivas tanto de estudantes quanto de profissionais da 
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educação. (Expressões de diversidade sexual, problematização do que é gênero – e suas 

expressões.) Esse grupo buscou principalmente problematizar as questões de gênero.  

Teóricos de gênero, dentre eles Judith Butler, nos mostram que existe um 

espectro de manifestações e expressões de gênero para além da visão binária. O sexo 

biológico não é necessariamente o único fator que influencia as subjetivações, os modos 

de pensar e sentir dos indivíduos, mas as relações de poder, as instituições, as 

experiências e práticas vivenciadas por cada indivíduo são também fatores que afetam a 

maneira como se reconhecem. Butler é conhecida por suas teorias de desconstrução da 

dicotomia homem-mulher. As expressões de gênero podem ser múltiplas, fluídas, e não 

somente binárias, pois ―se tornou impossível separar a noção de ‗gênero‘ das 

intercessões políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida‖ 

(BUTLER, 2012 p. 20) e estão direta ou indiretamente relacionadas à sujeição (ou 

transgressão e resistência) dos corpos às relações de poder estabelecidas.  

O corpo não é um lugar sobre o qual uma construção tem lugar, é uma 

destruição que forma o sujeito. A formação desse sujeito implica o 

enquadramento, a subordinação e a regulação do corpo. Ela implica 

igualmente o modo sobre o qual esta destruição é conservada (no sentido de 

sustentada e embalsamada) na normalização. (NARDI e SILVEIRA, 2003 p. 

1) 

 

Interessa-nos nessa autora, o modo como ela olha para a teatralidade dos corpos 

que fogem às normas impostas pela sociedade e mesmo pela biologia. Uma destruição 

que forma o sujeito, à medida que os desejos vão sendo reprimidos, experienciados ou 

negados em função das normas condicionantes, o sujeito e seus modos de se expressar, 

se sentir e estar no mundo será um resultado da interação entre esses desejos e a pressão 

normativa exercida (que dita comportamentos para ambos sexos), as vezes se 

sujeitando, noutras resistindo e transgredindo. Segundo Nardi e Silveira (2003): 

A regulação social diz que o sujeito pode ser apenas homem ou mulher, e, 

como o sujeito só pode emergir a partir de uma ligação apaixonada ao 

assujeitamento, é preciso reconhecer-se num desses dois lugares.  (NARDI e 

SILVEIRA, 2003 p. 03) 

 

Intensidades atravessam os seres independentemente das representações de 

gênero e podem destruir e reconstruir a performatividade dos indivíduos, 

desterritorializando e reterritorializando as noções sobre si mesmo. Queer é uma palavra 
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emprestada da língua inglesa, que originalmente significa estranho, esquisito. Nos 

Estados Unidos costumava ser um termo pejorativo para designar os sujeitos LGBT – 

Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais -, mas Foucault, entre os anos 80 e 90, 

subverteu esse termo e passou a utilizá-lo para tencionar o conceito de identidade 

(sexual), que é ainda bastante territorializado no espaço da escola. A 

heteronormatividade, uma normativa construída a partir do discurso de que a única 

manifestação de sexualidade/afetividade existente e ―natural‖ é a de orientação 

heterossexual, permeia o ambiente escolar. Quando se fala em inclusão de outras 

expressões de gênero, se entende o homossexual apenas enquanto uma identidade que 

se contrapõe à condição heterossexual e praticamente não se menciona outras 

possibilidades de expressões. Nessa pesquisa, buscamos nos apropriar da teoria queer, a 

partilhando com os professores desse grupo para buscar introduzir no ambiente escolar 

alternativas que auxiliem na construção de espaços para a diferença em si, espaços que 

abriguem o espectro de expressões de gênero existente.  Segundo Ferrari e Dinali 

(2013): 

A Teoria Queer, nesse sentido também deve ser entendida como fruto de 

determinadas instituições, práticas e discursos, que estão nesse jogo de 

construção das subjetividades uma vez que ela também define o sujeito 

através de suas práticas sexuais. É uma teoria que problematiza os modos de 

subjetivação e, nesse sentido, pensamos que os conceitos de resistência, 

transgressão e liberdade nos ajudam a entrar e participar dessa 

problematização. (FERRARI, ALMEIDA e DINALI in CLARETO e 

FERRARI, 2013 p. 190-191) 

 

O grupo inicialmente se propôs a pensar modos de ―abordar o tema das 

homossexualidades com mais naturalidade nas escolas (Professora Jasmim)‖. Para 

Bortolini, essa abordagem das homossexualidades com naturalidade nas escolas passa 

necessariamente por repensar os discursos sobre sexualidade que já estão presentes no 

ambiente escolar: 

Portanto, a questão não está em se a escola deve ou não falar sobre 

sexualidade, mas sim em perceber como ela já fala, para poder repensar 

nossas práticas. (BORTOLINI et al, 2014 p. 15) 

 

Esse exercício de perceber como a escola já fala o tempo todo sobre sexualidade, 

implica em deslocar alguns discursos de lugar. Professores e alunos se queixaram das 

palestras prontas despersonalizadas e desconectadas, por que não propor discussões 

mais dialógicas? As relações de poder, quando se trata de sexualidade e gênero na 
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escola, se mostram tensas, percebemos isso com o desconforto dos alunos com os 

professores mais velhos e desejo de se abrirem com as estagiárias mais jovens, e nos 

embates políticos que vemos se desdobrar com proibições totais dessa discussão na 

escola, restrições e pouca discussão. Podemos repensar nossas práticas, reorganizar 

esses espaços de visibilidade e dizibilidade. Transgredir a lógica identitária, não 

aprisionar as pessoas nas chamadas ―caixinhas‖ de orientação sexual, mas buscar a 

construção de espaços de diferença, entendendo e abrigando a ideia de hecceidade – 

expressões (de gênero e sexualidade) fluídas, abertas, não determinadas, ―individuações 

concretas valendo por si mesmas e comandando a metamorfose das coisas e dos 

sujeitos‖ (DELEUZE, 1997 p. 42). A hecceidade se relaciona com essa fluidez que 

escapa da lógica identitária: 

[...]―individuação sem sujeito‖, [...] é em um novo espaço, não extensivo, que 

não privilegia nem o começo e nem o fim, mas o meio, que a hecceidade, 

feita de linhas e não de pontos, se apresentará como rizoma. (MARANTES, 

2002 p. 2) 

 

Aceitação do que difere, do que desvia da norma. Abertura de espaços de 

liberdade. Diálogos, caixinhas de perguntas, conversas nos intervalos. E mais espaços 

de liberdade – o quanto são possíveis? 

Professora Jasmim-da-Índia – Um dos objetivos principais nossos é 

abordar o tema da homossexualidade com naturalidade nas escolas, porque é 

um tema que infelizmente não é abordado e é excluído durante as aulas.  

Professora Jasmim –Eu tinha feito uma roda de conversa com os alunos e aí 

nessa roda eu tinha acabado de passar o questionário com a pergunta ‗O que 

você entende por homossexualidade?‘ E aí tirei conclusões, reflexões de que 

as respostas foram um tanto robóticas. Todo mundo sabe que a camisinha 

previne a gravidez na adolescência e que a gravidez na adolescência é 

indesejada, mas aparentemente todos sabem que não pode engravidar na 

adolescência, mas ninguém sabe muito sobre sexo ou tem aprofundamento 

sobre questões da sexualidade. Todos eles sabem que não pode, mas eles não 

sabem o que é.  

 

Ao analisar essas falas das professoras Jasmim e Jasmim-da- Índia, notamos que 

linhas de um diagrama começam a se esboçar: o momento histórico dessa pesquisa é um 

momento no qual está em curso uma transformação no pensamento das sociedades no 

que diz respeito às questões de gênero e sexualidade. O modelo heteronormativonão é 

mais o único modelo de relação afetiva aceito. No âmbito da escola, através das 
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experiências acima relatadas, percebemos que os estudantes já têm práticas sexuais, 

muitas vezes com performatividades de gênero diversas. Mas são práticas desprovidas 

de cuidados, de informações acerca do auto-conhecimento e do conhecimento do corpo 

próprio em contato com o Outro. Resta apenas um anseio, um desejo por uma saída, um 

ímpeto por experimentar e por viver que geralmente não encontra um suporte adequado 

no ambiente escolar. Intensidades desejantes que se chocam com um muro moralizante. 

O diagrama se faz na medida em que essas intensidades extravazam esse muro 

moralizante e exigem mudanças nas estruturas de poder e nos modos de pensar e na 

necessidade de se repensar a distribuição das relações de força que geram diferentes 

subjetivações. 

O diagrama é uma das respostas dadas por Deleuze para designar expressões 

além das representações, já que: 

El diagrama es esta zona de limpieza que hace castástrofe sobre el cuadro. Es 

decir, que borra todos lós clichês prévios, aunque fossem virtuales. [...] ...En 

aquellos em lós que no es visible, podemos decir que a pesar de todo está alli, 

aunque virtual ou invisible?  (DELEUZE, 2002 p. 44, 50-51) 

 

Os diagramas, portanto, são essas zonas de limpeza, são da ordem do virtual, do 

invisível, do corpo sem órgãos que está próximo de se estratificar. É o movimento da 

mão do pintor se sobrepondo à dominância do olho, quando este limpa, borra, rearranja 

as cores. Expressão que emerge da representação, em uma mistura de afecções, 

velocidades e lentidões. Os corpos em processos de hecceidade, são corpos que 

importam, independentemente das marcas culturais, psicológicas, sociais, sexuais e de 

gênero que carregam, das formas em que se apresentam, são corpos que pulsam, que 

vivem em uma multiplicidade de expressões e traçam diagramas a medida que estão 

sujeitados as relações de forças. 

Essa multiplicidade de expressões e esse diagrama (momento de transição do 

pensamento de uma sociedade) tem estado presente na contemporaneidade, como todo 

momento de transição de pensamento de uma sociedade, a questão de gênero gera ainda 

muita controvérsia e polêmica, tanto no meio político quanto no educacional. Os 

projetos parlamentares de proibição da discussão da chamada ―ideologia de gênero‖ nas 

escolas se espalharam por diversas cidades brasileiras nos anos recentes e são decisões 

que ignoram os estudos que existem nesse campo, se baseando em fundamentalismo 
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religioso e em uma falsa crença de que os professores estariam influenciando a 

orientação sexual das crianças, quando na verdade os estudos de gênero buscam ensinar 

o respeito ao que é diferente, a inclusão e a aceitação das pessoas como elas são. Essa 

disputa no campo político demonstra a constituição de um diagrama que ressoa com a 

temática de gênero e diversidade sexual: as sociedades estão em transição e exigem 

mudanças, aceitação, adaptação, inclusão e empoderamento desses indivíduos que 

carregam expressões diversificadas do que foi convencionado pela dicotomia homem-

mulher; mas essas mudanças esbarram também nas resistências da representação, 

esbarram em tentativas conservadoras e por vezes desastrosas de preservar as coisas 

como estão, uma redução simplificadora da diversidade a apenas duas expressões 

possíveis.  

Se por um lado os estudos de gênero encontram resistência e impedimentos para 

seu desenvolvimento, por outro, essa temática, como resposta a angústia de inúmeros 

indivíduos que foram oprimidos e levados a se esconder por muito tempo, tem se 

multiplicado e explodido em diversos setores da sociedade.  Uma experiência que 

tivemos que nos proporcionou um rico encontro com essa temática foi a Bienal de Arte 

da cidade de São Paulo no ano de 2014. A exposição inteira era atravessada pelo tema, 

problematizando o aborto, mostrando a história dos seres andróginos, provocando os 

fundamentalismos religiosos e seus preconceitos.  

Professora Primavera- Fomos à Bienal de Arte em São Paulo. O tema da 

questão de gênero parecia atravessar a exposição, que tinha faixas com várias 

frases. Uma que chamou minha atenção foi a seguinte: ―Aos setes anos de 

idade foi pego pelo pai em frente ao espelho usando a calcinha de rendinha 

de sua mãe e até hoje aos 29 anos de idade é obrigado a ir para a universidade 

vestindo cuecas.‖ No começo eu caí na risada, que engraçado, mas depois me 

veio um arrepio até alma que estou sentindo até agora porque milhões de 

pessoas... 

Professor Violeta- Sofrem esse drama... 

Professora Primavera - Sofrem esse drama. Porque foi uma pressão 

normativa que a pessoa sofreu durante o início da vida em um momento que 

você só quer uma saída, em um momento em que você não tem condições, 

não tem envergadura para se posicionar...  

 

Entendemos que existem mecanismos, difundidos através das relações de poder 

em formas moleculares e molares que muitas vezes normatizam, inclusive por meios 

violentos, os comportamentos masculino e feminino. E esses mecanismos e normas irão 

influenciar intensamente a relação que o indivíduo tem o corpo próprio. Nem sempre 
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esse personagem esteve à vontade com as indumentárias que seu pai lhe condicionava a 

vestir, indumentárias que demarcam o território do masculino (ou do feminino). 

 ―Novas formas de relação e de sociabilidade democrática‖ (NARDI e SILVEIRA, 2003 

p. 04). Estamos pensando esses espaços nos ambientes escolares? Nossos professores em 

(trans)formação envolvidos com esse trabalho, ao abordar a temática em suas 

experiências de estágio, sentiram resistência dos alunos para com os professores 

titulares e também restrições impostas pela direção de uma das escolas em que fizeram 

estágio. 

 

Professora Jasmim – Legal. Os alunos costumam me falar nos corredores: 

sabe o que é legal em você? É que você nunca deixa para depois, sempre 

responde nossas perguntas na hora, mesmo que não seja um assunto 

específico da matéria. O que mais vejo é a professora dizendo ‗isso não é 

para agora‘, ‗vocês não precisam aprender agora‘. Acho que por isso que eles 

estranharam quando perguntei o que pensavam sobre a homossexualidade, 

porque eles têm essa perspectiva de que não é para agora, nada é para agora.  

 

 Quando os professores inventam dispositivos mesmo que sejam no sentido de 

simplesmente estarem de corpo presente junto aos estudantes, disposto(a)s a ouvir e 

dialogar com os anseios que surgem, operam como pontes e conexões, desbloqueando o 

fluxo estancado de conhecimento. 

 

Professora Hortênsia – Em uma conversa que tivemos lá na escola com os 

professores e ela (a professora) falou assim para a gente tomar cuidado 

porque as crianças estão vendo muita novela. Daí lá tem uma menina, ela tem 

quinze anos, ela chegou e perguntou assim. Nossa, você viu a novela ontem? 

Eu disse, não lá em casa a gente não vê novela. ‗É porque o negócio tá 

pegando tanto fogo que me deu até vontade de experimentar.‘ Aí a professora 

perguntou: ‗Você já tinha tido essa curiosidade antes? De ficar com outra 

menina?‘ e a aluna respondeu ‗Não, eu tenho meu namorado, mas agora 

quero ficar com uma menina!‘ Então ela ficou preocupada aí depois fiquei 

pensando. Não sei se dá pra forçar tanto esse assunto da homossexualidade 

na televisão... 

Achamos conveniente trazer parte da discussão que Borges (2004) desenvolveu 

em tese de doutorado sobre a influência midiática no desenvolvimento da sexualidade. 

Como uma máquina de produzir representações, a grande mídia exerce influência sobre 

a subjetividade e as professoras em (trans)formação ao experimentarem tocar em um 

assunto tão delicado na escola básica, se deparam com essa influência: 
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O discurso midiático é compulsivo, discorrendo permanentemente sobre sexo 

e sexualidade, ―como se ali estivesse toda a nossa verdade como sujeitos.‖ 

[...] Todas as ―dicas‖ médicas, psicológicas ou até de ordem religiosa ou 

moral, comunicadas através de inúmeros especialistas de todos esses campos 

do conhecimento, a respeito daquilo que devemos fazer com nosso corpo e 

nossa sexualidade, ao se tornarem presentes no grande espaço da mídia, não 

só ampliam seu poder de alcance público como conferem à própria mídia, ao 

próprio meio, um poder de verdade, de ciência, de seriedade (BORGES, 2004 

p. 61) 

 

Entendemos a mídia como um dispositivo pedagógico, chamado dentro da 

perspectiva dos Estudos Culturais de pedagogia cultural, uma vez que ela nos ensina 

alguma coisa, pois nos transmite uma variedade de formas de conhecimento que são 

vitais na formação da identidade e da subjetividade. A mídia indica modos de proceder 

com nossas masculinidades e feminilidades e constrói verdades por meio de múltiplas 

estratégias; nela, o poder é organizado e difundido em relações sociais desiguais. ―Pelo 

tempo de exposição de que dispõe, pelo poder de sedução e pela importância que tem, a 

mídia há muito tempo assumiu a função do ensino‖ (SERRES, 2013 p. 18). 

 

Acreditamos que é papel da escola, mais do que da mídia, fazer essa educação 

para a diversidade de gêneros. As pesquisas as quais tivemos acesso sobre a questão de 

gênero e diversidade sexual nos currículos escolares, no entanto, nos mostram que esse 

tema é abordado de forma rasa e insuficiente. Segundo Souza e Diniz (2010): 

Ainda hoje, quando voltam sua atenção para gênero e sexualidade, fazem-no, 

muitas vezes, a partir do viés de teorias pedagógicas, psicológicas, 

sociológicas e/ou biológicas essencialistas, que acabam por convergir para 

conclusões reducionistas e normatizadoras sobre os sujeitos do processo 

educacional. (SOUZA e DINIZ, 2010 p. 121) 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto os estágios das professoras em (trans)formação e as aulas da disciplina 

PRAE aconteciam e enquanto líamos artigos científicos e livros sobre a questão de 

gênero para dar suporte ao grupo que escolheu trabalhar essa temática, pensamos ser 

incontornável discutir a mídia enquanto elemento da cultura humana que atua na 

construção e destruição dos corpos, constituindo também os modos de subjetividade e 

afetividade dos indivíduos.  

 

Figura 6 Debate na PRAE com temática de sexualidade, mídia e cultura 



57 
 

 

Professora Primavera- A gente não consegue determinar as coisas a partir 

do nosso genoma. Algumas coisas até são determinadas. Mas hoje nem cor 

do cabelo é o genoma que determina né, é a Wella, a Koleston... São aspectos 

culturais que vão determinar qual a cor do olho, do cabelo, a bochecha, é a 

sua grana que vai definir o corpo que você pode ter, não é?  

 

 

Ribeiro e Souza (2004), em artigo sobre as pedagogias escolares utilizadas para 

abordar a sexualidade em sala de aula, concordam com o que diz a professora 

Primavera. Os autores buscam relacionar os estudos culturais – que entendem pedagogia 

como um sistema em que se articulam práticas discursivas, sendo, portanto, um sistema 

mais amplo do que o escolar – com a prática escolar cotidiana: 

 

...as práticas culturais – pedagogias – que ensinam tipos de pensamento e de 

ações em relação a si, aos outros e ao mundo não se limitam às instituições 

escolar e acadêmica e às práticas aí instituídas, mas se estendem a diferentes 

práticas – as midiáticas, as sexuais, as escolares, as familiares, etc. – que, ao 

produzir e compartilhar determinados significados, ensinam, configurando 

tipos particulares de identidades e de subjetividades. (RIBEIRO e SOUZA, 

2004 p. 110) 

 

 

A mídia, cheia de representações e normativas, atua enquanto um dispositivo 

pedagógico enquanto a escola se encontra cheia de restrições. Buscamos entrar em um 

devir-professor que consiga se expressar por entre esses estratos, professore(a)s em 

(trans)formação que tragam um respiro, que teçam rizomas pelos entre-meios. 

 

 Um cenário confuso se revelou, quando nos deparamos com material didático 

inadequado, muitas vezes inexistente e com uma mídia hegemônica, funcionando como 

dispositivo pedagógico, com publicações conhecidas do grande público por serem 

―informação científica‖ (que ganha status de verdade na nossa sociedade) apresentando 

uma ciência supostamente neutra e se fundamentando em biologismo para determinar 

quais papéis são atribuídos a cada gênero. A professora Jasmim revelou ter sentido 

preocupação e medo com a afirmação de um aluno, que disse que o cantor Freddie 

Mercury havia morrido porque era gay e essa afirmação ocorreu logo após a professora 

titular explicar a reprodução humana, a descrevendo mecanicamente como o encontro 

das genitálias de homens e mulheres. Esses alunos pediam que Jasmim desse as aulas no 

lugar da professora, pois se sentiam mais confortáveis com a estagiária, que tem uma 

visão de mundo mais aberta a diversidade de expressões e uma linguagem mais próxima 

da realidade dos estudantes.   
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3.2.1 - PLANEJANDO UM ENCONTRO CRÍTICO 

 

Um modo de gerar resistência às normas impostas e limitações, de cavar 

trincheiras em uma educação menor, é propor o debate da diversidade de gêneros em 

espaços alternativos, não-formais de ensino-aprendizagem. Engajados em movimentos 

sociais que oferecem aulas de reforço e cursinhos pré-ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) de maneira não-formal, os professores desse grupo se organizaram 

enquanto um grupo de estudos de gênero para estudar e planejar algumas ações. 

Encontro crítico é o nome de uma disciplina inventada no cursinho popular Edson Luíz, 

ligado ao movimento social Levante Popular da Juventude, em São João del Rei-MG, 

onde alguns dos nossos professores militam e dão aulas.  

O diálogo que se segue foi extraído da reunião de planejamento dessa aula 

chamada Encontro Crítico, cujo tema foi Diferença e Diversidade Sexual. Essa é uma 

linha que foge do escopo da disciplina Prática de Ensino que foi aqui analisada, mas os 

professores que planejaram essa aula também estavam matriculados na disciplina e 

utilizaram esse planejamento e a experiência com a aula dada como elementos para a 

discussão na PRAE. A partir desse planejamento, as subjetividades emergem em 

pensamentos de multi-corpos com multi-expressões e algumas problematizações são 

iniciadas.  

 

                                     Professor Violeta- Gente, e o assexuado onde ele entra aí? 

         Professor Agerato - Assexuado? 

                                     Professora Malva – No meio não? 

         Professor Agerato – Não. O assexuado é fora dessas linhas.  

         Professora Malva – Eu também fiquei pensando nisso. 

         Professor Agerato – Assexuado se encaixaria em um tipo de orientação. 

                                     Professora Malva – Eu conheço um menino que é assexuado.  

   

Malva, Agerato, Rabo-de-Gato e Violeta em seu encontro, pensaram estratégias 

de planejamento da aula sobre diversidade sexual discutindo as diferentes expressões 
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que atravessam o corpo humano em suas manifestações de gênero e sexualidade. 

Interagiram entre si travando uma discussão sobre a fluidez das expressões de gênero, 

como representar orientações e expressões de gênero pouco comuns como a condição de 

assexualidade. ―Por isso é interessante o que você falou, a cada tempo estou de um jeito. 

Eu não preciso me definir nesses padrões que são colocados pela sociedade. (Agerato)‖. 

O professor Rabo-de-Gato (que não era matriculado na disciplina PRAE, mas foi 

convidado pelo grupo para ajudar no planejamento de aula, pois tem experiência prática 

com o tema) acredita que não é necessário problematizar a categoria de assexual. Para o 

professor, as pessoas nesse grupo não sentem desejo, portanto não sentiriam também 

preconceito e opressão por parte da sociedade. Violeta, por outro lado, argumenta que 

pessoas desprovidas de desejo também podem sofrer formas diferenciadas de 

discriminação e preconceito em uma sociedade atravessada pela heteronormatividade 

compulsória.  

Malva levantou a questão das expressões. Apesar de uma pessoa assexuada ser 

desprovida de desejos, ainda tem expressões corporais que a identificariam com um 

lado ou outro do espectro da diversidade de expressões de gênero. ―Mas ele seria 

assexuado, não tem sexo, não entra em nenhuma dessas categorizações. Mas talvez em 

algumas, não sei, a expressão de gênero dele pode ser masculina ou feminina. A 

identidade de gênero pode ser homem ou mulher.‖ As reflexões dos professores em 

(trans)formação acerca da diversidade de gêneros remeteram o grupo à imagem do 

corpo andrógino, que carrega expressões fluídas ou mesmo cruzadas (corpo de mulher 

―masculinizado‖ ou corpo de homem ―feminilizado‖). 

Professor Agerato – Poderíamos deixar uma pergunta grande no quadro – o 

que é heteronormatividade? 

Professora Malva –A gente tem que se mostrar, problematizar, ensinar que 

existem mais expressões além do dicotômico homem/mulher. Naturalmente, a 

gente cresce condicionado a acreditar que só existem duas possibilidades de 

expressão.  
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Essa aula dada no cursinho popular foi para esses professores um exercício de 

planejamento pedagógico e também de argumentação com pensamentos que divergiam 

do que se esperava. Os alunos que participaram dessa experiência de aula tinham 

opiniões e pensamentos diversificados, alguns inclusive usando argumentos calcados 

em dogmas religiosos, que viam a diversidade como ―pecadora‖, ―errada‖, ―suja‖. Por 

fim, chegamos a um meio termo, no qual os estudantes mais conservadores entenderam 

que mesmo que não gostem de manifestações de gênero que divergem da sua, são seres 

humanos que precisam ser respeitados como qualquer outro.  

 

Professora Malva – Se você for falar sobre sexualidade, acho que é uma 

obrigação do professor ter algum conhecimento para passar aos alunos, 

questões da atualidade apesar disso não estar nos livros didáticos, nos PCNs. 

A gente procurou explicar o que é identidade de gênero, mas o boneco é 

auto-explicativo. 

Sobre o engajamento de professores em devir nos movimentos sociais, suas 

convicções políticas e modos de trabalhá-las na escola, Silvio Gallo nos inspira com 

suas palavras: 

Figura 7 - Esquema identidades e expressões de gênero utilizado na 
aula dada 
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Qual o sentido hoje desse professor-militante, o que seria ele? Penso que 

seria não necessariamente aquele que anuncia a possibilidade do novo, mas 

sim aquele que procura viver as situações e dentro dessas situações vividas 

produzir a possibilidade do novo. Nesse sentido, o professor seria aquele que 

procura viver a miséria do mundo e procura viver a miséria de seus alunos, 

seja ela qual miséria for, porque, necessariamente miséria não é apenas 

miséria econômica, temos miséria social, temos miséria cultural, temos 

miséria ética, miséria de valores. Mesmo em situações em que os alunos não 

são nem um pouco miseráveis do ponto de vista econômico, certamente 

experimentam misérias outras. O professor-militante seria aquele que, 

vivendo com os alunos o nível de miséria que esses alunos vivem, poderia, de 

dentro dessas possibilidades buscar construir coletivamente. Essa é a chave 

da ação do militante. Sempre uma construção coletiva. (GALLO, 2005 p. 73) 

 

Assim, esse capítulo permanece aberto. Permanece nas afecções deixadas pela 

vivência que as professoras e professores em (trans)formação tiveram ao viver as 

misérias de seus alunos. Em branco, descolado e desprendido de qualquer noção de 

identidade que possa normatizar ou discriminar. Queer. Transgressão de normas 

impostas, fuga do essencialismo. Diferença que por não fazer oposição através de 

binarismos nem analogias se faz singular.  

Com esse grupo, percebemos o corpo ativo e multiexpressivo que se constitui 

atravessado pela mídia, discursos normativos religiosos, familiares, institucionais, 

movimentos sociais, desejos de liberdade.  São novas e diversas expressões, que ora 

transgridem, ora compõem uma paisagem de heterogeneidade humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

3.3 - NEUROCIÊNCIAS EM QUADRINHOS 
O cérebro eletrônico comanda 

Manda e desmanda 

Ele é quem manda 

Mas ele não anda... 

(Gilberto Gil) 

 

 

Grupo 3 - O objetivo central deste grupo foi desenvolver um material didático 

baseado nas neurociências – conhecimento do cérebro e suas relações com o corpo. Para 

isso pesquisaram metodologias que já haviam sido utilizadas para trabalhar esse 

conteúdo e adotaram como recurso didático a construção de uma história em 

quadrinhos. Este grupo era formado exclusivamente por professoras em 

(trans)formação. Dentre elas, uma tinha habilidade para desenhar e gosto por histórias 

em quadrinhos e todas tinham um interesse comum pela área de neurociências. 

Aproximaram essas características e produziram a HQ artesanal ―Viajando até o 

Cérebro‖.  

A história em quadrinhos foi uma experimentação artístico-didático-científica 

que buscou mostrar um dos sistemas do corpo humano em interação com outros 

sistemas e com o ambiente, de uma maneira que prendesse a atenção e interesse do 

leitor, sem que recorresse a usuais esquemas representacionais. A professora Prímula 

possuía habilidades com o desenho e o grupo quis aproveitar isso, associando essa 

habilidade a um tema do interesse de todos participantes do grupo (neurociências) com 

o tema da disciplina PRAE (corpo humano) no esforço que tiveram de conceber uma 

ferramenta didática. O assunto é complexo, passa por várias linhas de pesquisa, se 

utilizando de métodos principalmente das ciências duras. O grupo sentiu a necessidade 

de traduzir, adaptar, didatizar, facilitar esse conhecimento produzido nas ciências duras 

o relendo com a arte. Para isso, escolheram se apoiar em livros que são intermediários 

entre o conhecimento científico especializado acumulado e o conhecimento de nível 

superior que um estudante de nível médio consegue acompanhar, com intervenção de 

um professor. Pontes entre as ciências duras e as didáticas, como o livro ―O cérebro 

nosso de cada dia‖ da autora Suzana Herculano Bozel, inspiraram essa produção. 

Nesses livros, as professoras em (trans)formação encontravam inspiração e se 

apropriaram de alguns conceitos do sistema nervoso para a produção da história em 

quadrinhos.  
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Sistema nervoso, um emaranhado de conexões. Um importante sistema do corpo 

humano, que pode ser ensinado através da apreciação e criação de arte. A arte como 

despertadora de afectos e perceptos, convite para o estudante conhecer e se aprofundar 

em um tema. Suavização, didatização de um conteúdo pesado, na busca de uma 

potência pedagógica extraída da observação, prática e experimentação. Como um eixo 

conector, o desenho e a habilidade para apreciá-lo, expressá-lo, construir mundos é uma 

potente ferramenta didática que foi experimentada na composição deste trabalho. 

De acordo com Kawamoto (2014): 

... ensino do corpo humano em séries iniciais vem sendo realizado, muitas 

vezes, de forma fragmentada, puramente nominal e sem muita conexão entre 

os sistemas. [...] Mediante sua linguagem própria, as histórias contadas por 

meio de sequências de imagens se tornaram uma das formas mais simples e 

diretas para a transmissão de ideias, oferecendo inúmeras possibilidades para 

o exercício de leitura. Além disso, contribuem para o desenvolvimento da 

competência de interação entre leitor e texto por meio de um processo de 

descoberta, tornando a leitura uma tarefa desafiadora e, até mesmo, lúdica, 

uma vez que também desenvolvem a imaginação para a produção de 

histórias. (KAWAMOTO, 2012 p. 148) 
 

Com essas premissas iniciais, entendemos que as histórias em quadrinhos podem 

operar como um dispositivo que facilita a compreensão do aluno sobre determinados 

conteúdos. Começamos uma busca na literatura acerca dos temas histórias em 

quadrinhos, memória, sistema nervoso enquanto planejávamos roteiro, história, texto, 

ilustrações para uma produção própria.  

As professoras em (trans)formação desse grupo tiveram experiências de estágio 

nesse período, no entanto, essas experiências foram fragmentadas (cada professora fazia 

em uma escola diferente) e o projeto delas foi paralelo ao estágio que faziam. Apesar de 

duas dessas professoras terem presenciado aulas sobre sistema nervoso na escola básica, 

as aulas eram ministradas por professores titulares e de um modo expositivo e 

convencional e por não terem encontrado tempo e espaço no currículo oficial, o projeto 

finalizado não foi testado com alunos da escola básica.  

A professora Prímula gosta de construir seus próprios roteiros e é dona de um 

traçado rápido, claro e simples. Dália prefere ler tiras de jornais e procurar elementos do 

seu conteúdo escolar disperso por esse material, enquanto Violeta rabisca o tempo 

inteiro nas aulas e tenta transformar todas as pessoas que conhece em personagens de 
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gibi. Seria possível contar uma história sobre o cérebro humano a partir desses 

encontros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora 

Lisianto – Bem, esse tema a gente escolheu por causa de três justificativas 

básicas que são: a atenção dos alunos, os professores e o sistema escolar. 

Pensamos nos alunos, porque vimos na experiência de estágio que eles têm 

um certo preconceito ou certo desinteresse por esse tipo de tema associado ao 

corpo humano, principalmente o sistema nervoso; a gente pensou também 

nos professores porque a gente vai tentar ajudar os professores a trabalhar 

esse tema e o sistema escolar pelo que vimos, no CBC (Curriculo Básico 

Comum – Biologia) não tem muito espaço para isso a gente tentou, vai tentar 

na verdade, fazer uma abordagem mais lúdica, mais interessante para esses 

temas. A gente pensou nesse tema memória para tentar ajudar os alunos a 

entender como eles aprendem, como eles podem fazer ao terem que encarar 

uma prova difícil, como eles podem estudar ou se comportar de forma que 

eles consigam assimilar aquele conteúdo de maneira mais prática e eficiente? 

 

As grades curriculares dos cursos de licenciatura em biologia diferem de uma 

universidade para outra, mas boa parte do tempo do curso é dedicado a disciplinas que 

estudam o corpo humano e suas extensões (anatomia, fisiologia, histologia, 

parasitologia, imunologia, biofísica, biologia molecular, bioquímica, neurociências, 

Figura 8 Página da HQ produzida 
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genética, etc). Tal complexidade transposta de forma compactada para a escola básica e 

para o livro didático acarreta perda de qualidade e distorções do conhecimento científico 

(FRACALANZA, 1993; CICILLINI, 1998), acabando por induzir o professor a utilizar 

principalmente metodologias de aulas expositivas e focadas na memorização de 

conceitos-chave e permite aos alunos pouco tempo para compreensão, reflexão e 

assimilação do conteúdo. O Conteúdo Básico Comum (CBC), um documento-diretriz 

produzido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, alinhado com os 

PCNs biologia, foi elaborado anos mais tarde em uma tentativa de desfragmentar o 

modo que o conhecimento em biologia havia sido organizado nos currículos anteriores. 

Apesar de ter essa proposta, o documento sugere apenas cerca de oito aulas para que os 

professores da escola básica possam apresentar os sistemas do corpo humano 

(SECRETARIA EDUCAÇÃO MINAS GERAIS, 2007 p. 36), o que, muitas vezes, 

limita uma prática pedagógica mais expressiva por parte dos professore(a)s.  

                                    

Professora Prímula – Então na verdade, um dos nossos objetivos é fazer 

com que o aluno não simplesmente reconheça o sistema nervoso ou 

reconheça os seus sistemas, mas fazer com que ele se interesse em estudar o 

próprio corpo. Vamos instigar o aluno para que ele possa fazer esses 

questionamentos. Nós somos nossas memórias? Como armazenamos 

informação? Como aprendemos? Todos aprendemos da mesma forma? O que 

está relacionado com a aprendizagem? Primeiro estamos fazendo um estudo 

sobre o tema memória, porque precisamos entender um pouco sobre ele, 

estamos usando esse livro (Cem Bilhões de Neurônios – Conceitos 

Fundamentais de Neurociência, Robert Lent), ele é bem interessante. 

Estamos usando também esse livro (Neurociência da Mente e do 

Comportamento – Robert Lent) são livros que estamos usando inicialmente, 

mas ao longo do desenvolvimento do projeto estaremos usando mais.  

  

 O corpo sendo descoberto e podendo se expressar a partir de seus processos 

mentais, quando o interesse do aluno é despertado por um encontro com a arte. A 

aprendizagem, a retenção de memórias, passa também por uma repetição de 

movimentos corporais. Processos cognitivos não são de uma essência a parte do corpo, 

mas resultados das interações do corpo com o mundo, mesmo que essas interações se 

deem apenas entre conexões sinápticas, ainda assim são interações do corpo com o 

mundo. As professoras em (trans)formação criaram um dispositivo que problematiza as 

relações entre o corpo, seus processos de aprendizagem, sentimentos, memória e o 

conhecimento que existe no mundo.  
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 Achamos interessante trazer a filosofia de Henri Bergson para pensar memória e 

subjetividade. Em Bergson, o passado é coextensivo ao presente e o cérebro atua mais 

no sentido de acessar esse passado contendo a ―gravação‖ das lembranças vividas do 

que no sentido de ser um imenso armazenador.  ―Eis agora nosso problema: como vai a 

lembrança pura adquirir uma existência psicológica?‖ (DELEUZE, 2004 p. 48). As 

lembranças podem ser fortalecidas ou enfraquecidas, apagadas ou construídas. 

(UNDERWOOD, 2014). Segundo Bergson (1964): 

A memória, conforme tentamos provar, não é a faculdade de classificar 

recordações numa gaveta ou de as inscrever num registro. [...] O mecanismo 

cerebral é feito precisamente para o recalcar (o passado) na sua quase 

totalidade no inconsciente, e só deixar introduzir-se na consciência aquilo 

que pela sua natureza pode esclarecer a situação atual, ajudar a ação em 

preparo, em suma, produzir um trabalho útil. (grifo do autor) (BERGSON, 

1964 p.44) 

 

Deleuze irá definir a memória como uma ―coexistência virtual‖ pois: ―... a 

duração é memória, consciência, liberdade. [...]‗conservação e acumulação do passado 

no presente.‘‖ (2004, p. 39) Não há um objeto concreto, um órgão ou região cerebral 

específicos onde se estratificam os processos de memória e aprendizagem, que se 

constituem mais através do afeto, das relações, do acesso que a maquinaria cerebral faz 

a esse campo virtual, que é o passado co-extensivo ao presente. 

Quando falamos em subjetividade, logo nos vem à cabeça o senso comum de 

algo imaterial, uma substância pura do pensamento, transcendente... E seria possível 

capturar, apreender isso? Os dispositivos são ferramentas para isso? A subjetividade é 

ligada ao empirismo, ao conhecimento vindo da experiência. Mais do que uma 

substância pura do pensamento, transcendente, a subjetividade aqui é imanente, é a 

experiência do vivido que se dobra sobre si mesma. Não existe essa substância pura do 

pensamento, que será capturada pela ―sala de controle‖ da memória no cérebro, mas 

múltiplos processos de subjetivação, conexões, experiências do vivido que se dobram 

sobre si mesmas. Apesar do material produzido pelo grupo trazer exatamente uma ―sala 

de controle‖ em uma analogia bastante representacional onde o cérebro é comparado a 

um computador da era moderna, acreditamos no potencial da arte como mobilizador de 

afetos e incentivamos a proposta criativa, buscando trabalhar os processos de 

subjetividade e memória com conexões, movimento e sentidos. 
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Enquanto observava as apresentações feitas pelo grupo Neurociências em 

Quadrinhos, o pesquisador Violeta buscava, ao dialogar com as professoras em (trans) 

formação, compreender quais relações elas estavam fazendo entre a neurociência e a 

construção de uma HQ.  Inicialmente o pesquisador pensava que as professoras iriam 

reproduzir algum material que já estivesse confeccionado, mas ao dialogar com elas 

descobriu que Prímula tem habilidade em desenhar e estava se propondo a fazer uma 

produção própria. Violeta é fã de histórias em quadrinhos e indicou algumas HQs para 

inspirar Prímula, que apresenta a ele o processo de produção de uma história que 

relaciona memória, cérebro e aprendizagem. Violeta e Primavera sugerem que Prímula 

trabalhe com os sentidos – os cheiros, os toques, sons e suas interações com as vias 

neuronais.  

Professor Violeta - A arte, o despertar desses sentidos, os afectos que pode 

provocar, é interessante para trabalhar essa memória, inclusive no sentido 

anatômico, os nervos dos sentidos, do olfato, da visão por exemplo, se 

cruzam com a área do hipocampo (associada à fenômenos de memória) no 

sistema límbico. Se o cara sente um cheiro vem uma lembrança, se vê uma 

imagem... Então pensei nessa associação dos sentidos do corpo com a 

memória.  

 

Dália e Prímula concordam com o que foi dito por Violeta, mas acrescentam que 

a proposta do trabalho dela é ligar algo mais, em uma tentativa de problematizar 

questões como: Como se aprende? Como a memória retém conhecimento? Elas 

afirmam que a anatomia e o conhecimento do sistema nervoso são pontos de partida, 

mas que é necessário ir um pouco mais além.  ―O inicial é a anatomia, mas 

simplesmente chegar e mostrar essas vias, ah o sistema límbico faz isso, não faz muito 

sentido... Através dos personagens dialogando e vivenciando situações que explicam 

isso, pra não ser aquela coisa chata de ter que decorar o nome de várias estruturas‖ 

(Professora Dália). 

Como aprendemos, como retemos informações? Diversas áreas do conhecimento 

tentam responder a esta pergunta. O cérebro, com sua capacidade de perceber, 

selecionar e acessar informações, é considerado o grande diferencial da espécie humana 

em relação a outras espécies. Não acreditamos na perspectiva que entende o cérebro 

humano como aquilo que torna o ser humano ―superior‖ a outras espécies, acreditamos 

que a subjetividade singular da espécie humana a diferencia das demais espécies, que 

também tem processos cerebrais ―superiores‖ como a capacidade de reter memórias. A 
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questão: onde as lembranças se conservam? Implica um falso problema, isto é, um 

misto mal analisado. Procede-se como se as lembranças tivessem de se conservar em 

alguma parte, como se o cérebro, por exemplo, fosse capaz de conservá-las (DELEUZE, 

2004 p. 41-43). A memória e as lembranças não ficam retidas no cérebro como se esse 

fosse um imenso disco rígido. As questões trazidas para discussão pelo grupo 

Neurociências podem ser consideradas linhas de fuga, linhas nas quais o pensamento 

foge e se expande sem parar. Diversos conhecimentos e pesquisas, bem como 

especulações e fabulações acerca da pergunta ―Como o cérebro detém memórias?‖ se 

acumularam nos proporcionando uma gama de possibilidades teóricas e empíricas de 

respostas. A escolha por tais temas intrigantes e vastos nos leva ao encontro de um 

coletivo de professoras em (trans)formação que se sentiram estimuladas por essa 

sensação de desafio, ao estudar um conteúdo a partir de uma pergunta de pesquisa que 

direciona a multiplicidades e simplificá-lo para uma linguagem mais assimilável por um 

corpo-cérebro em desenvolvimento.  

 

Profesora Primavera-. Abusem das relações afetivas possíveis, do não-

sentido que algumas coisas podem fazer, porque é nessa aventura, nesse lugar 

em que você perde o controle, você ganha diversidade diante daquelas 

pessoas que você não pressupôs, que não tinha imaginado que iria ler, a avó 

do menino vai pegar os quadrinhos e vai compreender memória...  

Professora Dália –A maioria do material que encontramos é voltado para o 

ensino fundamental. O Ensino Médio parece que pensam que os alunos são 

adultos, que ninguém lê quadrinhos mais e ninguém precisa saber do sistema 

nervoso.  

 

 

Tentativas de despertar e apreender o interesse de alunos ou não-alunos, 

possibilitando encontros com arte-ciência com intuito de potencializar – memórias, 

auto-conhecimento, aprendizagem – em uma pedagogia afe(c)tiva. Esse encontro com a 

arte que potencializa os afetos, tem um público alvo inicial – o estudante de ensino 

médio – mas acaba por transbordar (exatamente por ser ao mesmo tempo ciência e arte) 

seus limites iniciais. Por ser arte, pode agradar um público que não era previsto, ―a avó 

do menino‖ como diz a Professora Primavera, que pode ―pegar os quadrinhos e 

compreender memória.‖  
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Figura 9- De olho na memória 
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3.4 - MOVIMENTO 
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Grupos 4 e 5 - Selecionamos para esse tópico, dois trabalhos feitos na disciplina 

PRAE que tiveram o movimento como eixo temático. O primeiro grupo abordou 

diretamente o sistema locomotor humano – ossos, músculos, junturas e a variedade de 

movimentos resultantes. O segundo pesquisou metodologias que visavam inserir a 

fisiologia do exercício em aulas de Biologia. Ambos grupos tinham 5 pessoas, e eram 

compostos por professores e professoras em (trans)formação. Todos os membros 

envolvidos nesses grupos estavam simultaneamente tendo experiências de estágio na 

escola básica. No entanto não puderam aplicar suas ideias de aulas por algumas 

diferenças curriculares: as turmas em que estavam trabalhando já tinham visto o 

conteúdo sistema locomotor. As ideias dos dois grupos convergiram para algo 

semelhante: abordar o sistema locomotor humano a partir do movimento. O projeto do 

primeiro grupo consistia em fotografar os estudantes em atividades (aula de educação 

física, enquanto assistem aula, brincadeiras do recreio, etc) para em um segundo 

momento exibir essas fotografias dos estudantes em movimento e a partir dessas 

imagens abordar os nomes dos músculos, ossos e junturas. O segundo grupo também 

pensou em ensinar o corpo a partir do movimento, mas com uma proposta de 

interdisciplinaridade entre biologia e educação física. Levar aulas de anatomia para a 

quadra de esportes e trazer os esportes para facilitarem o entendimento do conteúdo de 

anatomia. Utilizamos algumas imagens da construção de um corpo Frankestein com 
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material reciclado e articulado, construído por professores da disciplina na escola 

municipal Caic, porém realizado em momento diferente do da PRAE. 

Mobilidade, mobilização, movimentos: esse ensaio é baseado nos trabalhos 

desenvolvidos na PRAE por dois grupos que tiveram desencontros em suas experiências 

de ensino nesse semestre em que a disciplina foi trabalhada – os professores e 

professoras em (trans)formação dos dois grupos faziam estágios em séries nas quais os 

conteúdos escolhidos por eles para desenvolver as atividades da PRAE já haviam sido 

ou não eram trabalhados. Apesar disso, esses grupos juntaram esforços no sentido de 

pensar modos de ensinar os conteúdos sistema locomotor e fisiologia do exercício em 

aulas de biologia.  

Esses modos de ensinar puderam ser experimentados, brevemente, 

posteriormente, quando alguns professores em (trans)formação que estavam envolvidos 

nessa proposta foram convidados para fazer uma aula sobre corpo humano em uma 

turma de ensino fundamental da escola municipal Caic em São João del Rei-MG.  

Acionando no ensino do corpo humano o corpo-sem-órgãos e a arte como máquinas de 

guerra contra o corpo morto/mecânico do ensino representativo, os professores desses 

grupos traçaram linhas de fuga para pensar modos de ensinar o corpo humano em 

movimento.  

Por estarem todos em período de estágio na escola básica, os professores e 

professoras que compuseram esses dois grupos manifestavam um desejo de aplicar suas 

ideias na prática, em uma turma de ensino médio e não somente como experimentação 

da disciplina de graduação (PRAE). Mas as diferenças no currículo (esse conteúdo já 

tinha sido ―vencido‖ nas turmas em que esses professores fizeram os estágios) não 

permitiram a prática na escola básica. 

 

Professora Amor-Perfeito - Aqui na disciplina estamos estudando prática de 

ensino de biologia, mas esse conteúdo é dado em aulas de ciência no ensino 

fundamental. No ensino médio esse conteúdo não é visto como um capítulo, é 

dado só uma pincelada e pronto passou. Esse conteúdo fica muito defasado, 

então começamos a ter dificuldade nisso. Segundo ponto, como esse é um 

conteúdo do ensino médio todo nosso grupo trabalha com ensino 

fundamental e estamos chegando no fim do ano e é um conteúdo ministrado 

no início do ano, nas primeiras semanas de aula, então ficou difícil 

desenvolver na prática esse projeto, em função também de todos estagiarmos 

em escolas públicas e enfrentamos um período de greve, o calendário estava 

um pouco atrasado e isso travou um pouco o trabalho.  
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Quando estávamos terminando de escrever essa dissertação, voltamos a nos 

reunir com os professores em (trans)formação da grupo movimento, para nos atualizar 

de suas atividades. Professor Veigela e Professora Amor-Perfeito ambos estão 

finalizando a graduação e trabalhando junto ao PIBID (Programa Institucional de Bolsas 

de Incentivo a Docência) – Biologia. Ambos se recordam do projeto que conceberam 

durante a PRAE e têm desejos de em algum momento realizar com estudantes da escola 

básica a prática do projeto movimento. No entanto, os estudantes de oitavo ano (que 

poderiam estar vendo esse conteúdo de sistema locomotor) são assistidos por outros 

estagiários do PIBID, em escolas diferentes das que Veigela e Amor-Perfeito trabalham. 

Assim, nos ateremos nesse ensaio, às discussões que foram travadas durante a PRAE, 

com propostas que seguem o sentido de diagrama: não necessariamente concretas ou 

concretizadas, mas que sugerem novos modos de pensamento sobre um velho tema. 

Esse primeiro grupo apresentou um desejo por inventar uma metodologia que pudesse 

ser aplicada em várias escolas, mas esbarrou nos desencontros que foram acima 

descritos. Essa ideia de prática de aula sem uma oportunidade de exercer tal prática, nos 

remete àquele devir-professor, que opera através de uma educação menor: 

 

Professora Primavera -Se a gente olhar para o currículo de um outro jeito, 

aí percebemos possibilidades de abertura, do que pode ser feito ou não na 

escola. O que eu queria dizer é sobre um pouco de possível. Não acreditem 

tanto nos condicionantes, não pode isso ou aquilo, vamos pensar nas 

alternativas, acho que vocês já caminharam um pouco nessa transgressão. 

Pensando em uma política menor, para um dia, um dia que estiver faltando 

professor aí eu aplico isso. Então vamos pensar nessa política menor. Não é 

uma aplicação para todos, é para um dia, um jeito de pensar, um projeto, um 

acontecimento em uma escola.  

 

Retornando ao que foi proposto na disciplina PRAE, o primeiro grupo pensou 

diretamente em modos de ensinar o sistema locomotor humano – com seus ossos, 

músculos, junturas e a variedade de movimentos resultantes, inventando uma 

metodologia que pudesse ser nômade com o movimento. Para tal, escreveram um 

projeto que propõe analisar imagens produzidas a partir dos próprios movimentos dos 

estudantes, relacionando-as com a anatomia. O segundo grupo pensou em inserir a 

fisiologia do exercício em aulas de Biologia, buscando fazer um movimento rizomático 

de disciplinas que se conectam horizontalmente para proporcionar uma experiência de 
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ensino/aprendizagem mais ampla. As ideias dos dois grupos convergiram para algo 

semelhante: abordar o sistema locomotor humano a partir do movimento. 

A proposta de um dos grupos consistia em fotografar os estudantes em 

atividades (aula de educação física, enquanto assistem aula, brincadeiras do recreio, etc) 

e em seguida exibir essas fotografias dos estudantes em movimento. A partir dessas 

imagens abordar os nomes dos músculos, ossos e junturas. A professora Lantana pensa 

em modos de conectar o conteúdo de anatomia humana aos bailes e movimentos que a 

professora Amor-perfeito deseja fazer com seus estudantes.  

 

Professora Lantana – Vamos falar sobre sistema locomotor. Encontramos 

uma discussão sobre o melhor método de ensinar: através de dissecações, 

modelos anatômicos ou softwares? Gostamos da ideia de usar a tecnologia 

dentro do nosso ensino dos sistemas biológicos.  

Professora Amor-Perfeito – Podemos propor um contato com diferentes 

abordagens de utilização dos movimentos como o circo, a dança, a ginástica, 

o esporte.... para que eles possam ver através de diferentes atividades qual 

músculo está em funcionamento. Dentro disso pensamos em peças de ballet, 

competições de ginástica, o Cirque du Soleil, ou mostrar na internet 

exposições disponíveis, como aquele cara (Gunther von Hagens) que fazia 

uma exposição com cadáveres seccionados conservados, aquilo é legal de 

mostrar para ensinar a morfologia dos músculos.  

 

Enquanto professores que passaram ou estão passando por um caminho 

determinado para atingir uma (trans)formação, a impressão que muitos carregam é que 

existe um modo ―correto‖ de se apresentar esse conteúdo. Um modo no mínimo 

tradicional, básico, que acreditam ser necessário para a compreensão do estudante.  

 

Professor Violeta – Eu não consigo pensar nesse sistema do corpo sem 

pensar em aulas de biologia bem convencionais, acho que é o corpo fatiado 

mesmo e temos que partir dele, porque para entender o formato dos ossos, as 

inserções dos músculos, o movimento das junturas... só consigo ver isso com 

um esqueleto e suas partes, com um atlas, um site....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Apresentação do grupo movimento 
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Professora Primavera– Por que vocês declaram se sentir tão presos à 

forma? Senti que vocês se sentem presos nesse tema como se houvesse um 

jeito ―tem que ser assim‖. Por quê? 

 

Professora Lantana – Bom, eu me sinto um pouco presa a esse método 

porque acho que o convencional já foi feito, testado. Acredito que existe o 

ensino do livro, do estudo dirigido, o menino pega o resumo e pensa que 

coisa mais chata, mas decora aquilo, eu mesma já fiz isso. E me sinto presa à 

prática, porque na minha cabeça acho que agora vai funcionar. Não é que 

quero fazer isso porque só tenho essa opção, acho que a opção mais viável, 

mais confiável é a convencional. 

 

A professora Lantana inicia sua proposta concebendo a utilização de softwares e 

tecnologias – o que abre para o professor um leque de possibilidades, movimentos e 

invenções – mas em seguida diz que ―na hora de ensinar temos que reproduzir o modelo 

que já está ali na tela do computador ou no livro‖. Lantana nos lembra da dificuldade 

em escapar das representações, que dominam os modos convencionais de ensino do 

corpo humano, pois, mesmo que o professor utilize tecnologias para aprimorar as 

exposições que faz do corpo em movimento, ainda assim os softwares sobre ensino do 

corpo humano são construídos com base em pranchas anatômicas convencionais, nas 

quais o corpo se encontra representado, com suas proporções ―ideais‖. Lantana se sente 

presa às limitações da prática e o corpo sem órgãos nada mais é do que a intensidade 

própria que emerge de um conjunto de práticas. Esse sentir-se presa às limitações da 

prática poderiam constituir um corpo-sem-órgãos? O desejo dessa professora por 

segurança é um método seguro que na medida em que aumenta sua repetição vai 

aumentando também o arcabouço conceitual dela e suas possibilidades de criar espaços 

lisos e linhas de fuga – que permitem um ensino mais fluído, menos preso à forma e à 

representação. Os pensamentos de Lantana acerca dessa temática nos inspiram a pensar 

em um software de ensino do corpo humano que contemple a multiplicidade dos corpos, 

podendo ser manipulado para expressar diversos tamanhos, formas, cores. 
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A série Desenhos que dançam da artista plástica Karolina Szymkiewicz é uma 

aproximação da arte como linha de fuga para ensinar um corpo humano além da mera 

representação. A série dialoga com as falas das professoras Lantana e Primavera (Por 

que vocês se sentem presos à forma?), ao apresentar o corpo a partir de uma de suas 

forças – o movimento de dançar – e ainda assim a série artística consegue ser fiel às 

formas estabelecidas anatomicamente e pode funcionar como um aparato didático para 

o professor.  

 

Professora Primavera - Que a gente consiga ver a anatomia funcional e não 

a anatomia estrutural, acho que vocês avançaram para esse caminho e 

também arriscaram ser atravessados pela arte e mais do que isso ser 

atravessados pelo movimento. Eu vi uma preocupação no grupo muito forte 

em introduzir, produzir uma metodologia que possa ser aplicada no universo 

de realidade das escolas. Eu estou atualmente muito mobilizada para um 

caminho um pouco alternativo a esse. Os atravessamentos da realidade da 

escola, eles podem nos trazer barreiras.  

 

Dissertamos acerca das intensidades que geram movimento nos corpos e uma 

pergunta interessante que surgiu quando esse trabalho era apresentado foi: e quando há 

um corpo que não se move? O encontro do corpo humano com os dispositivos 

disciplinares – horário da escola, horário do trabalho, etc – influencia os centros 

nervosos responsáveis pelo movimento, condicionando reflexos.  

Figura 11 Desenhos que dançam - Karolina Szymkiewicz 
Fonte:http://www.zupi.com.br/desenhos-que-dancam/ 
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A escola do controle: não se trata de cuidar do corpo, mas de trabalhá-lo 

detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao 

nível mesmo da mecânica - movimentos, gestos atitude, rapidez: poder 

infinitesimal sobre o corpo ativo. A modalidade enfim: implica numa coerção 

ininterrupta, constante, que vela sobre os processos da atividade mais que 

sobre seu resultado e se exerce de acordo com uma codificação que 

esquadrinha ao máximo o tempo o espaço, os movimentos (FOUCAULT, 

2009 p.118). 

 

Inúmeras forças condicionam o movimento, seja o movimento dos professores 

na condução de suas práticas (ou na não possibilidade delas, como no caso dos 

professores em (trans)formação que se depararam com um período de greve nas escolas 

que fariam estágio) ou um não-movimento (total ou parcial) no caso de corpos que 

foram submetidos a forças destrutivas de uma sociedade de controle ou da aleatoriedade 

genética, ocasionando paralisias diversas. 

 

Professora Jasmim – Aquele que se mexe e o que não se mexe, e quando 

você não consegue, como faz? Eu movo meu braço porque tenho essa 

vontade de mover o braço, mas se eu não tiver a vontade? 

Professora Lantana – Outra coisa que pensei é questionarmos por que que 

uma pessoa corre muito enquanto outra não corre? Por que uma pessoa que 

faz exercício tem mais facilidade do que quem não faz?  

 

O não como barreira, mas também como seguridade. Quando convertido a um 

não às drogas, a não erro, não corro perigo, etc, o ‗não‘ compõe com a vida. O não-

movimento que a Professora Jasmim traz em seu questionamento quando dialoga com o 

grupo movimento, é um pensamento que se conecta a um domínio incorpóreo, um 

campo de intensidades que atravessam aqueles seres que tiveram sua capacidade de se 

movimentar limitada. Esse campo de intensidades pode inspirar algumas discussões em 

aulas de biologia: sinapses e falhas neuronais, métodos de fisioterapia, regeneração 

neuronal, placas neuromotoras, exoesqueleto em humanos e interfaces com CTS 

(Ciência Tecnologia e Sociedade). 

O corpo humano ensinado por esse modo pensado pelo grupo tem alguns 

atravessamentos que o constituem: é uma representação de corpo atravessada por 

tecnologia, pois se expressa por meio desta; é também atravessada por arte, pois o 

conhecimento dos músculos, tendões e ossos que interagem a cada movimento é 

expresso artisticamente, seja por figuração (representação) ou criação; é um corpo que 
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está em um contexto, um atravessamento social: está em ação, fazendo música, esportes, 

dançando, observando uma exposição, talvez ligado a instituições?  

O conjunto de práticas que Deleuze denominou CsO (DELEUZE, 1996), rompe 

com a ideia de organismo e se baseia na concepção do escritor de peças de teatro 

Antonin Artaud que declara guerra aos órgãos e ao organismo, pois este seria sujeitado 

às forças externas se enchendo de significações, hierarquizações que fazem trabalho 

útil, enquanto o corpo-sem-órgãos, campo de imanência do desejo, é efeito do encontro 

de corpos. É imaterial, mas não é um fantasma ou espírito transcendental. É intensidade 

que se traduz em movimento e só pode ser experimentada pelo corpo vivente através 

dos órgãos vivos. Desejo é entendido aqui como produção e positividade e não como 

falta. Corpo sem órgãos é o limite entre o corpo com órgãos e os efeitos dos encontros 

dos corpos. Limite entre o corpo com órgãos e o desejo e intensidade puros, limite entre 

o corpo e a palavra (ZOURABICHVILI, 2004). O ovo com seus órgãos indiferenciados. 

As intensidades do CsO são preenchidas pelo movimento ou se estratificam 

gerando um não-movimento. Essa perspectiva teórica nos diz que um corpo é suas 

relações, que existe um corpo-sem-órgãos (DELEUZE, 1996) que é campo de 

imanência de desejos e intensidades e que há dispositivos de subjetivação que 

constituem corpos e subjetividades (COURTINE, 2013). Intensidades que preenchem 

esse corpo sem órgãos (encontros, desencontros, necessidades, impulsos, força, paixões, 

objetivos de vida, etc) que virão a se estratificar em força de vontade no pensamento, 

potencial de ação nos neurônios e movimento. O CsO apesar de imaterial, é um limite 

(1996), nunca se chega a ele, ele é apenas sentido e experimentado através dos órgãos, 

nunca atingido em plenitude, pois um corpo em plena imanência de desejo não é mais 

corpo é somente o desejo puro. Existe uma força denominada conatus - força para 

existir ―enquanto essência do corpo, é aquela força do corpo para continuar na sua 

existência, ou seja, continuar sendo o que é, afirmando sua existência, afirmando as 

relações que o compõe‖ (OLIVEIRA, 2000) - que mantém a coesão de um corpo vivo. O 

desejo entendido como positividade está também em se manter vivo, desejo como força-

motriz. 

O professor Veigela propôs fotografar os estudantes em movimento, partindo de 

um plano de intensidades, do desejo de se movimentar e das possibilidades que surgem 

desse desejo, a fotografia tinha intenção de capturar fragmentos dessas intensidades.  



78 
 

 

Professor Veigela – Vamos abordar o movimento do corpo humano. Poucas 

vezes na busca na literatura encontramos metodologias que fossem aplicáveis 

então chegamos à conclusão que elaboraremos da maneira mais prática 

possível. A ideia é registrar as próprias atividades dos alunos, seja uma 

gincana, os meninos jogando bola, alguém tocando um violão no intervalo, 

atividades físicas do nosso cotidiano. Eu jogo bola todo dia, eu estou fazendo 

esse movimento. E então depois do registro, projetaríamos a foto com data 

show e com pincel anatômico faríamos uma representação em desenho. Em 

um chute, quais músculos estão sendo utilizados, quais são os antagônicos e 

quais estão sendo contraídos no movimento?  

 

Nas palavras do professor em (trans)formação: ―Jogo bola todo dia, eu estou 

fazendo esse movimento. E então depois do registro, projetaríamos a foto com data 

show e com pincel anatômico faríamos uma representação em desenho.‖ As expressões 

que surgem dos movimentos conhecidos seriam um ponto de partida para presentar um 

corpo próprio e vivente, para iniciar um caminho no conhecimento de si e do mundo. 

No entanto, mesmo sem ler a fundamentação teórica desse trabalho, o Professor Veigela 

fala em fazer uma representação em desenho, como se desejasse fazer um movimento 

de retorno àquilo do que buscamos escapar no ensino do corpo humano. Assim como na 

fala da professora Lantana, que pensa não haver muita saída para os modelos 

convencionais no ensino da anatomia. Discutimos como traçar linhas de fuga, espaços 

lisos, bolhas de ar para respirar. Apesar das representações e modelos, podemos criar 

com eles e para além deles.  

 

Professora Primavera- Mas e se não ficar nesse ou esse músculo? O que eu 

estou pensando é que primeiro se estamos falando do sistema locomotor 

precisamos usar uma metodologia móvel. Locomoção me remete a 

movimento. Se já temos conteúdo, já foram dadas as formas e o nomes, 

bíceps, tríceps, quadríceps... enfim, por que não propor algo outro? Existe um 

pintor muito bom que conhecemos chamado Walmor Corrêa que faz um 

trabalho de artes plásticas em anatomia. O segundo aspecto que quero 

conversar com vocês é se vocês podem eventualmente se inspirar no 

Frankestein de Mary Shelley. Vocês assistiram ou leram? Vocês se lembram 

daquela cena quando o Dr. Victor Frankestein percebe que a criação dele está 

viva pelo movimento? Isso é muito bonito, a matéria, o monstro, grotesco, o 

amontoado de carne, torna-se um ser com vontade a partir do movimento, em 

movimento.  

 

Pensar um corpo que ganha vida com os movimentos que é capaz de realizar, 

nos remete imediatamente à imagem do monstro Frankestein - inventado e inventivo, 
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construindo, desconstruindo e reconstruindo, territorializando, desterritorializando, 

reterritorializando. Corpo mosaico que surge do movimento dos vários corpos – 

humanos, do saber, sociais, do movimento que atravessa a cidade para falar sobre as 

rotações, flexões, supinações, superações, deambulações, do bíceps, tríceps, peitoral 

maior, quadríceps, glúteo máximo, fêmur, rádio e fíbula, úmero, ulna, cápsulas 

articulares. Movimentos dos corpos em movimentos. 

A sugestão de trabalhar com a obra do artista plástico Walmor Corrêa e também 

com a ideia do monstro-criatura do Dr. Frankestein, dentre outras inspirações, são 

provocações para instigar o professor a problematizar esse paradoxo do corpo: o corpo 

humano é composto de partes que funcionam isoladamente, mas que precisam se 

relacionar para o funcionamento do corpo e integração deste com o ambiente em que se 

encontra.       

As propostas pensadas pelos dois grupos não foram realizadas na escola básica 

em tempo hábil, o que pudemos experienciar foi a construção de um corpo humano 

monstro-Frankestein, com estudantes do ensino fundamental na escola municipal Caic.  

A arte e a ficção são pontos de vista distintos da ciência (e ao mesmo tempo a ela 

interligadas) que nos levam a questionar o conhecimento pronto, representacional e 

acabado e a evitar processos educacionais que se limitem à transmissão desses saberes 

acabados e fechados, sem sabores. A arte e a ficção provocam os supostos limites entre 

o real e o imaginário, em movimentos de fabulação. Disparam diagramas que 

constituem novos modos de pensar velhas questões e aponta indícios das relações de 

força que as atravessam. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Anatomia interna da figura 
mítica Cheeta por Walmor Corrêa 

Fonte: www.walmorcorrea.com.br 

Figura 12 - Criatura do Dr. Frankestein 

 Fonte: 
http://www.comicartfans.com/gallerypiece 
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O corpo agencia o desejo por meio de seus órgãos e de seus movimentos através 

de uma dança, um gesto, uma corrida, um passe de bola, um corpo no palco... São 

múltiplas possibilidades de agenciamentos, movimentando produções e se desdobrando 

em respostas para a pergunta ―o que pode o corpo‖?  E o que pode a arte? A arte pode 

disparar afetos, e afeto também é movimento. O corpo em contato com a arte é 

mobilizado a se expressar, disparando reações nesse encontro: surpresa, admiração, 

sensação, atenção. Encontrar uma expressão traduzida em pintura, desenho, ou mesmo 

performance teatral, nos mobiliza, nos faz querer entender as forças que  atravessam as 

produções, e também inspira e dispara as próprias expressões. Os professores em 

(trans)formação quiseram lidar com a fotografia, com o circo, com a dança e, apesar de 

não terem praticado esse encontro da arte com o ensino no período dessa disciplina 

analisada, pois se limitaram a um modo de fazer aulas e pensar o corpo, esse professores 

o fazem em suas atividades cotidianas e esses encontros com as artes ampliam seus 

horizontes do conhecimento, contribuindo para um ensino mais leve e fluído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Estudantes inventando um corpo monstro-Frankestein  

Fonte: arquivo Bruno Venâncio 
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O segundo grupo também pensou em ensinar o corpo a partir do movimento, no 

entanto ao invés de problematizar o movimento a partir do sistema locomotor, escolheu 

problematizá-lo com dispositivos esportivos, através de uma proposta de 

interdisciplinaridade entre biologia e educação física. Levar aulas de anatomia para a 

quadra de esportes e trazer os esportes para facilitarem o entendimento do conteúdo de 

anatomia. 

  Aproveitando os processos de segmentação do conhecimento em disciplinas, os 

professores em (trans)formação desejaram fundir elementos da Educação Física, 

Biologia, Computação e Artes para estudar esse corpo em movimento. Nos deparamos 

com essas representações de corpo essencialmente atravessadas por dispositivos 

esportivos, recomendações de saúde, padrões estéticos que podem ser modificados 

através da alimentação, fisiculturismo, cirurgias plásticas. Problematizamos também a 

influência das mídias sobre a construção do corpo e a medicina que, se por um lado 

aumenta a expectativa de vida e livra a humanidade de diversas mazelas, por outro é 

cada vez mais ferramenta para a construção de novos corpos, muitas vezes construídos a 

partir de imagens. 

Mais do que questionar os problemas que podem resultar do excesso de 

exercícios físicos ou de um relacionamento desequilibrado com a imagem do corpo 

idealizado, trouxemos a educação física para as aulas de biologia focando nos 

benefícios que isso pode trazer. Exercícios moderados que afetam o corpo humano em 

movimento.  

Problematizar o movimento do corpo humano requer a compreensão de que 

esses movimentos podem se desdobrar de inúmeras formas, uma compreensão de que 

existem modos mais afetivos de se movimentar uma vez que os movimentos repetitivos 

descoordenados podem gerar lesões no corpo (como a LER – Lesão por Esforço 

Repetitivo); e que cada indivíduo se desenvolve de forma diferente e percebe o mundo 

também de modos específicos e diferenciados, mas que pode ser traçado um plano 

comum de movimentos coordenados. Intensidade(s) que geram movimentos e 

movimentos que geram intensidades, nos convidando a pensar em um corpo intensivo, 

um conjunto de práticas que tem potencialidade para construir possíveis diagramas que 

articulam transformações nos modos de pensar o ensino do corpo humano.  
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No entanto, como, mais exatamente, apreender o sentido de um corpo 

intensivo paradoxal como esse? Como nos mostra Gil, os órgãos sensoriais, o 

corpo e as suas funções tecem sentidos com o mundo que só eles estão em 

condições de compreender imediatamente. O sentido do vermelho, por 

exemplo, tende a esgotar-se na sua percepção, de imediato e totalmente – 

esse sentido revela-se inesgotável pela linguagem. Do mesmo modo, há 

movimentos corporais que contêm em si a sua significação completa. 

(PEIXOTO JÚNIOR, 2013 p. 223) 

 

Havendo um movimento qualitativo – no sentido da biomecânica, em que há 

―avaliação dos fatores que constituem o resultado da habilidade motora (DE PAULA, 

2002 p. 1)‖, o que é diferente do movimento sem afecção e, portanto, considerado 

morto, o exercício físico responde em parte a questão o que pode o corpo, quando 

desponta para uma imensa multiplicidade de combinações de movimentos, alterações 

fisiológicas, interações rítmicas, integrações entre corpo e ambiente, melhorias 

metabólicas, enfim, o corpo pode expandir-se, multiplicar-se.  O que pode o corpo? O 

corpo pode multiplicidades. Mas os exercícios respondem apenas em parte, já que o 

corpo, com seus paradoxos, pode se adaptar ao mundo de diversas maneiras e realizar 

inúmeras interações ao perceber esse mundo. Glicínia e Rododendro, com sua proposta 

de ensinar fisiologia do exercício, vêm nos lembrar que o movimento coordenado pode 

trazer muitos benefícios ao aumentar a potência do corpo.  

 

Professora Glicínia – As subdivisões da fisiologia do exercício são duas: 

Fisiologia do Esporte e Fisiologia do Exercício clínico. O atleta não pensa 

muito na saúde, pensa no condicionamento físico. A clínica é mais voltada 

para a saúde mesmo, em que o esporte pode beneficiar a saúde? Como o 

exercício pode ajudar no tratamento de doenças?  

Professor Rododendro – No sistema circulatório, os benefícios gerais dos 

exercícios físicos é que podem diminuir a pressão arterial, os riscos de 

doenças cardíacas, riscos de varizes, inchaço das pernas, aumento da 

capacidade pulmonar. Por que esse tema não é abordado em aulas de 

biologia, se ele é importante? 

 

 

Esses professores em (trans)formação propõem uma interdisciplinaridade entre 

Fisiologia, Educação Física e Anatomia. Nessa proposta também houve desencontro 

entre o conteúdo do estágio da escola básica que os professores em (trans)formação 

faziam e a proposta que conceberam para a PRAE.  

A interação desse conteúdo com tecnologia e arte e a intenção de criar uma 

metodologia nômade, com um corpo montável e desmontável, deram uma nova 
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dimensão a esse estudo, que se foca não em um lugar fixo, representacional, que preza 

por memorização de estruturas e funções, mas por um lugar do meio, o movimento, que 

é interação entre corpo e intensidades do mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Corpos que bailam sem órgãos 
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3.5 - PRIMEIROS SOCORROS (ARUKE) 
 

Apenas não sei ler direito 

A lógica da criação 

O que vem depois do infinito 

E antes da tal explosão? 

Se Deus criou o desejo 

Por que que é pecado o prazer? 

Nos pôs mil palavras na boca 

Mas que é proibido dizer 

(Ora pro Nobis) 

(Oswaldo Montenegro) 

 

Grupo 6 - Esse grupo desenvolveu a temática do ensino do corpo humano com 

abordagens em primeiros socorros. Composto por um professor e quatro professoras em 

(trans)formação, o grupo inicialmente trabalharia a relação do corpo com a 

parasitologia, mas ao longo de seus encontros para o planejamento do trabalho mudou o 

foco inicial e resolveu criar a partir de algo que os afetasse em suas vidas particulares. 

Todos os participantes desse grupo tinham como plano comum o gosto por jogos 

eletrônicos e sendo assim, decidiram que seria mais interessante abordar o estudo sobre 

o corpo humano criando um material didático que capturasse a atenção do aprendente e 

ensinasse noções básicas de primeiros socorros. Encontrando pouca ou nenhuma 

referência nos currículos oficiais que os guiassem para didatizar a abordagem do corpo 

humano a partir desse viés de relacionar o corpo a jogos eletrônicos e primeiros 

socorros, o grupo criou um jogo eletrônico infantil onde o personagem protagonista tem 

que atravessar diversos cenários e à medida que avança por esses cenários recebe 

instruções de primeiros socorros para sobreviver aos perigos que os cenários ofereciam. 

Na era das crianças polegarzinhas, termo cunhado por Michel Serres para se 

referir à população que aprendeu a pensar através da interação de seus dedos polegares 

com as telas, o corpo humano ganha uma virtualidade própria: desde softwares 

inteiramente desenhados em um ambiente computacional para representar a anatomia 

humana em mínimos detalhes, até a presença do corpo humano em movimento se 

desdobrando em inúmeros formatos, avatares e personagens em jogos eletrônicos. 

Inicialmente esse grupo trabalharia com a temática parasitologia, mas na 

segunda aula da PRAE decidiram mudar seu tema para Primeiros Socorros e o abordá-

lo com um jogo eletrônico criado por eles mesmos. A princípio, o desenvolvimento 

deste trabalho confundia nossos sentidos e percepções: de fala repleta de códigos 
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específicos, o criador do jogo virtual produzido nos desafiava a encontrar conexões com 

o tema proposto e potencialidades no jogo eletrônico que nos foi apresentado. A 

confusão dos e de sentidos que a criação do jogo provocava nos situa em uma geração 

que se educou e aprendeu a pensar principalmente através da leitura no papel. O jogo 

nos deslocou para uma terra estrangeira, um tempo-espaço-comunidade outra. 

Estrangeiros num modo de pensar com as telas. Esse trabalho ganhou sentido e 

potência, à medida que transitamos dos nossos modos de pensar para nos deparar com 

uma frágil conexão com um outro modo, topológico e criativo, com que os professores 

e professoras em (trans)formação participantes deste grupo escolheram ensinar o corpo 

humano.  Conseguimos encontrar sentidos nesse trabalho, habitando o território desses 

professores em (trans)formação. 

 

Professor Orapronobis – Boa noite. Nós trouxemos hoje o tema sobre 

primeiros socorros. A ferramenta que iremos utilizar será o jogo. O jogo é 

dividido em salas e cada uma trará algum tipo de desafio. Se ele acertar o 

desafio passa para a próxima sala, se errar ele vai ser comunicado que errou e 

estamos decidindo ainda se ele continua do ponto onde parou ou se retorna 

para o início do jogo. O jogo tem o personagem Goku como protagonista, 

porque queríamos usar algo que fosse chamativo, que fosse conhecido do 

universo das crianças. Eu batizei o jogo de RK. (Aruke) 

 

A partir dos primeiros enunciados trazidos para a disciplina através do professor 

em (trans)formação Orapronobis, mesmo sem entender exatamente a tudo o que ele se 

referia, percebemos que este seria um trabalho atravessado pela diferença em si e por 

um corpo intensivo, virtual. Enquanto todos os outros grupos se organizavam para 

ensinar o corpo humano, nesse grupo inicialmente surgem outros assuntos: primeiros 

socorros e jogos eletrônicos. O corpo humano vai surgindo, com suas expressões e 

possibilidades, conforme interagimos com os dispositivos que foram criados.  

O filósofo Michel Serres reconhece que uma nova população se constituiu nas 

últimas décadas: uma população que aprende a pensar com as telas, principalmente 

através dos dedos; o filósofo batizou essa população de Polegarzinha. 

Essas crianças, então, habitam o virtual. As ciências cognitivas mostram que 

o uso da internet, a leitura ou a escrita de mensagens com o polegar, a 

consulta à Wikipédia ou ao Facebook não ativam os mesmos neurônios nem 

as mesmas zonas corticais que o uso do livro, do quadro-negro ou do 

caderno. Essas crianças podem manipular várias informações ao mesmo 

tempo. Não conhecem, não integralizam nem sintetizam da mesma forma que 
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nós, seus antepassados. Não têm mais a mesma cabeça. Por celular, têm 

acesso a todas as pessoas; por GPS, a todos os lugares pela internet, a todo o 

saber: circulam, então, por um espaço topológico de aproximações, enquanto 

nós vivíamos em um espaço métrico, referido por distâncias. Não habitam 

mais o mesmo espaço. (SERRES, 2013 p. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um artefato expressivo dessa população Polegarzinha, inserindo informações 

vitais para que o aprendente possa elaborar seu conhecimento brincando. Se os tempos, 

as velocidades e as mídias mudaram, faz parte do devir-professor transitar pelas 

variadas linguagens, produção de um modo de fazer que não cessa de se alterar, 

aparecer e logo se dispersar. O novo professor é parte dessa população Polegarzinha, e 

quando é fruto de uma formação fechada, formatada – uma oposição à (trans)formação - 

nasce caduco, porque as velocidades não permitem habitações estáveis.  

Estar em um espaço virtual não garante necessariamente esse corpo além da 

representação, ao contrário, pode até reforçá-lo, já que a interface de jogos com temática 

de ensino do corpo humano são geralmente repletas de projeções, significações, 

esquematizações do que é um corpo ideal. No entanto enxergamos o corpo expressivo 

em Aruke, pois na plataforma do jogo não existem modelos anatômicos, apenas um 

personagem de desenho animado que pode ser escolhido por menino ou menina, de 

qualquer idade e que se relaciona com as intensidades que danificam os sistemas do 

corpo humano. Aruke é um jogo no qual o jogador tem que responder a algumas 

perguntas para ter acesso a novas fases, são perguntas sobre o corpo, mas sem quaisquer 

representações do corpo. O jogo não ensina necessariamente corpo humano, mas sugere 

interações entre o(s) corpos(s) e um suposto meio ambiente repleto de ameaças. E essa 

Figura 16 Tela do jogo Aruke - Queimaduras 
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interação sugerida dispara uma multiplicidade de corpos, pois os conhecimentos 

adquiridos com o jogo Aruke podem ser aplicados em diferentes corpos reais.  

As cabeças da população Polegarzinha existem em um espaço topológico 

(SERRES, 2013). Cabeças que pensam e circulam por um espaço topológico de 

aproximações são cabeças que não mais pensam por linearidade, representação ou 

hierarquização. Pensam através da conectividade, através de camadas de informação 

sobrepostas que se recombinam constantemente. Os professores criadores do jogo 

manifestaram o desejo de tornar essa ferramenta acessível para a escola básica, se 

conseguissem investimento para isso, mas mais do que isso, desenvolveram o jogo para 

que eles mesmos pudessem se divertir. E nosso estranhamento com essa criação vem do 

encontro com essa nova forma de produzir conhecimento, que se descola da ordem 

didática, ferindo expectativas.  

Ao examinar os vídeos e relatórios produzidos por esse grupo de professores, 

começamos a delinear alguns sentidos da sua prática criativa: quando propõe um tema 

inusitado para o ensino médio, apresentando um recurso didático de criação própria, 

com potencial para ser adaptado, aumentado e disseminado a partir de pouca orientação, 

indo em uma direção oposta ao que está posto nos currículos oficiais, a vontade de 

potência, sentido criador, se faz presente em seu mais elevado nível. ―A vontade de 

potência, em seu mais elevado grau, sob sua forma intensa ou intensiva, não consiste em 

cobiçar e nem mesmo em tomar, mas em dar e em criar‖ (DELEUZE, 2008 p. 158).  

O tema dos Primeiros Socorros na escola não é exatamente uma invenção desse 

grupo, apesar da abordagem inovadora, mas é um tema sobre o qual é investida pouca 

atenção e quando é abordado parece dançar por entre as fronteiras das disciplinas 

Educação Física e Biologia. Segundo Lacerda (2011): 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN (Brasil, 2007) propõem que a 

saúde e os primeiros socorros, sejam trabalhados de forma consciente, por 

meio da mediação do professor para a construção correta de procedimentos e 

conceitos. (LACERDA, 2011 p. 2) 

 

Os PCNs Educação Física trazem essa proposta de trabalhar temas e desenvolver 

conceitos relacionados à saúde e aos procedimentos em primeiros socorros. A ideia do 

grupo foi desenvolver esses conceitos os associando ao conteúdo corpo humano da 

Biologia, oferecendo uma possibilidade de expandir o arcabouço conceitual do 
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estudante. Alguns estudos mostram que a adequação a esse tema e a proposta de recurso 

didático tem potencial para ser uma estratégia de ensino efetiva. 

Numa pesquisa feita por Lorenz e Tibeau (2003) concluiu-se que o conteúdo 

teórico preferido dos alunos, dentre outros, foram os Primeiros Socorros, pelo 

fato de ser um conteúdo útil para a vida toda. Esses conhecimentos possuem 

significados que o aluno leva para fora da escola, sendo muito importante 

saber como lidar com situações de ―perigo‖ e que são determinantes em 

momentos específicos.  (LACERDA, 2011 p. 6). 

  

 O Conselho Regional de Educação da 4ª Região recomenda que o professor de 

educação física receba preparo para aplicar primeiros socorros, caso necessário, mas 

―[...] infelizmente a disciplina de primeiros socorros é vista como simplesmente mais 

uma disciplina básica, que não faz parte da rotina diária do profissional de Educação 

Física‖ (SANTOS, 2014 p. 6). 

 

Professora Tilândsia – Primeiros socorros é relevante porque mostra aos 

estudantes que todos os sistemas são falhos; e essas falhas geram 

consequências perceptíveis ao indivíduo e aos outros ao seu redor. O jogo 

mostrará aos estudantes como reconhecer alguns sintomas e como agir em 

alguns casos, ou seja, mostrará que dependendo do tipo de falha existem 

procedimentos simples que podem ser exercidos por qualquer pessoa para 

contornar ou amenizar essa falha até que o paciente chegue ao médico.  

 

 Um corpo sem órgãos pulsa por esse trabalho. Em um sentido quase literal da 

expressão, o grupo não utilizou nenhum tipo de representação convencional de corpo 

humano. Enquanto eu observava as apresentações feitas por esse grupo na disciplina 

PRAE, me questionava Onde está o corpo? O corpo representacional simplesmente não 

aparecia, mas o grupo estava tratando diretamente de um campo de imanência de 

intensidades, lidando com as intensidades que poderiam vir a danificar os sistemas de 

um corpo humano. O jogo Aruke, ao ensinar procedimentos de primeiros socorros se 

torna uma ―injeção de prudência (1996)‖, como Deleuze gostava de dizer, ao se referir 

aos modos de se lidar com as intensidades que preenchem o corpo-sem-órgãos.  

 Empoderado pelo conhecimento de que esse é um tema relevante e que necessita 

ser problematizado na educação escolar, o grupo concentrou esforços em pesquisar 

jogos eletrônicos no ambiente escolar e na criação desse recurso. 
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Professor Orapronobis – O jogo ainda está sendo construído por enquanto 

concebemos somente três salas. Pensamos em vários personagens conhecidos 

do público Achei o Goku adequado porque meninos e meninas gostam do 

desenho. Depois penso em inserir uma personagem feminina, mas dá o dobro 

de trabalho para reprogramar o game.  

 

Professora Primavera -. Podemos pensar em respostas mais abertas? Não 

somente certo ou errado? Esse jogo tem possibilidades, pensar em algo mais 

aberto em alternativas de ação de inclusive não salvar criança nenhuma, sair 

pela porta e salvar a própria pele... E eventualmente lidar com consequências. 

Estaria lidando com a questão de formação do cidadão, da formação da 

pessoa. Acho que a gente tem que superar na Educação a educação 

moralizadora como se a moralidade ou o conhecimento fossem caminhos 

únicos, só existe uma forma de lidar com veneno de cobra...  

  

Conforme o grupo apresentava o projeto do jogo, buscamos intervir no processo 

criativo tentando fazer da ferramenta um espaço que fosse mais liso do que estriado. 

Respostas abertas, maiores possibilidades, menos determinações e mais vazios que 

permitem a criação. 

 

Professor Orapronobis - No nosso caso estamos fazendo um jogo de 

construção, pois vamos abordar um tema que não é tratado em sala de aula. 

Para que a experiência educacional seja produtiva é fundamental que o 

educador tenha à disposição uma boa variedade e qualidade de jogos e, 

principalmente, que tenham seus objetivos definidos e conheçam o jogo que 

aplica. Tenho que conhecer bem meu objetivo e o jogo para saber qual jogo 

aplicar.  

Segundo Lara (2004) há vários jogos de construção, que são: 

[...] aqueles que trazem ao aluno um assunto desconhecido fazendo com que, 

através da manipulação de materiais ou de perguntas e respostas, ele sinta a 

necessidade de uma nova ferramenta, ou se preferirmos de um novo 

conhecimento, para resolver determinada situação-problema proposta pelo 

jogo. E na procura desse novo conhecimento ele tenha a oportunidade de 

buscar por si mesmo uma nova alternativa para sua resolução. (LARA, 2004 

p. 4) 

 

Assim, o grupo criou um jogo de construção: aberto para novas entradas e 

melhorias, voltado para o público que Michel Serres (2013) denominou de 

Polegarzinha, com possibilidades para abordar todos os sistemas do corpo humano, a 

partir de suas rupturas, suas falhas. Essa abordagem prevê um corpo humano que está 

em constante interação com um ambiente que muitas vezes pode ser perigoso. Como 

proceder ou mesmo não proceder em casos de acidentes? A proposta do jogo é dar 
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algumas orientações nesse sentido.  O jogo Aruke não trazia o funcionamento dos 

sistemas do corpo humano, ou pranchas anatômicas com a representação da morfologia 

dos órgãos, mas abria a possibilidade de discussão acerca das intensidades que 

danificam os sistemas do corpo humano. 

Orapronobis e o grupo criador de Aruke trouxeram as impressões de duas 

pessoas que testaram o jogo. Uma criança pequena que se diverte caminhando pelas 

salas e sonhando ser o personagem principal e um jovem que ao experienciar o jogo 

sente falta de algo mais complexo.  

 

Professor Orapronobis - A demo do jogo foi passada para duas pessoas que 

não fazem parte do grupo para dar um feedback. Sendo uma criança de 4 

anos e um adolescente de 21 anos.  

 

 

 Segundo descreve Orapronobis, o teste do jogo com pessoas de diferentes faixas 

etárias proporcionou distintos olhares e percepções sobre a criação do grupo. A criança 

de 4 anos de idade não conseguia ler direito as informações vinculadas ao jogo, mas 

teve a atenção capturada pelo personagem central de quem a criança se afeiçoava: 

‗Gosto do Goku, posso ser ele? Por que o Goku não briga igual ao desenho? Por que ele 

é tão pequeno? Por que o jogo tem fim bobo? ‖(criança que testou Aruke). Orapronobis 

e Caliandra contam que o propósito de testar o jogo com uma criança pequena era 

verificar se o produto criado por eles servia para prender a atenção dos possíveis 

jogadores, e como crianças são sinceras, acreditaram que seria boa opção. O jovem de 

21 anos achou o jogo uma interessante proposta pedagógica, mas sentiu desejo de jogar 

um jogo com mais recursos gráficos. Segundo o jovem: ―(Jogo) muito educativo e creio 

que irá despertar o interesse nos alunos. O uso de jogos para o aprendizado deveria ser 

usado com maior frequência, pois além de ensinar a matéria em questão sabe-se que 

jogos ajudam no desenvolvimento da criatividade. Porém, gostaria que pudesse matar os 

inimigos no jogo‖. Orapronobis e o grupo perceberam que os jogadores que testaram o 

jogo tinham pontos de vista diferentes, mas que ambos sentiram falta de algo mais 

agressivo. O grupo teve intenção de implementar as salas e o design do jogo, inserindo 

mais situações de conflito, mas devido ao tempo e recursos curtos, a plataforma do jogo 

acabou ficando bastante simples, um protótipo com uma ideia a ser explorada.  

Como parte da composição desta cartografia, que conecta processos e 

subjetividades a partir do meio, destacamos alguns trechos de falas dos professores e 
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professoras em (trans)formação deste grupo em suas reflexões com o processo de 

criação, escolha do tema e importância de bons relacionamentos para o 

desenvolvimento de um trabalho conjunto.  

 

 

 

 

Professor Orapronobis: Tenho pra mim que a parte de roteiro é mais difícil, 

pois a criação e a programação vêm dela, é apenas seguir o que ta pedindo 

ali, então grande parte desse projeto pertence a elas. Já na parte de design e 

programação trabalhar com a Azaléia foi super tranquilo. Dou os créditos da 

criação do jogo a ela também, pois sem ela eu não conseguiria criar o jogo de 

forma alguma. Concluindo eu avalio meu grupo positivamente. 

 

 

Com esse trecho da fala de Orapronobis, percebemos uma sensação de que não 

basta somente ser conhecedor dos códigos de programação – apesar desta ser uma 

habilidade bastante valiosa para a Educação Contemporânea – mas é necessária também 

a interação com as ideias das pessoas, não basta ter uma habilidade que permita o rápido 

acesso a uma quantidade colossal de informação sem que isso tenha sentido para as 

pessoas envolvidas, no caso do jogo, tanto criadores quanto usuários. É um desafio da 

contemporaneidade: conciliar o conhecimento das telas com o mundo fora dela. E vice-

versa: como fez o professor Orapronobis – saber ouvir as demandas do mundo real para 

expandir as possibilidades do mundo das telas.  

 

Professora Azaleia - O trabalho em si foi satisfatório. Por eu ser uma gamer 

e sentir prazer em jogar, e também pelo fato da ideia de um jogo ter sido 

minha, só de início já fiquei bem contente.  

 

Com a Professora Azaléia percebemos alguns dos motivos para a escolha desse 

tema e concepção de ferramenta didática. Afeto. Partindo de algo que já conhecem, já 

Figura 17 - Telas do jogo Aruke - Afogamento, choques etc. 
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estão familiarizados, na troca desses afetos com o Outro, chegam a um plano comum 

que é o desejo de construir e jogar Aruke.   

 

Professora Tilândsia: Nos encontros tivemos momentos de descontração, 

seriedade, indecisões, divergência de ideias, mas todos muito proveitosos e 

construtivos. A parte de criar o roteiro no começo foi complicada, porque (1) 

não sabíamos até que ponto devíamos explorar de cada assunto no jogo para 

que este não ficasse com um excesso de informação e o tempo ficasse curto e 

nem que este ficasse com uma defasagem em conteúdo; (2) não encontramos 

trabalho na internet para que pudéssemos nos orientar; e (3) o Orapronobis e 

Azaleia, pessoal do design, pediam uma coisa e eu e a Estrelícia entendíamos 

outra. Porém, quando finalmente chegamos a um consenso o roteiro ficou 

bem tranquilo de fazer e o trabalhou deslanchou
6
.  

 

Tilândsia ressoa com os princípios de um modo cartográfico de fazer pesquisa: 

sem pressupostos, modelos ou certezas prévias do que se encontrará e produzirá.  À 

medida que os afetos vão se conectando, que as ideias são revisadas e transformadas, o 

trabalho ganha corpo, sentido. As expressões e desejos de produção surgem como 

multiplicidade, muitas vezes caótica, convergindo e se transformando para/em um plano 

comum de onde podemos extrair as forças para a composição de um trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
O protótipo final do game Aruke pode ser baixado e jogado no seguinte link: 

http://www.4shared.com/rar/hkhrYklDba/Aruke.html 

 

http://www.4shared.com/rar/hkhrYklDba/Aruke.html
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4. REFLEXÃO COLETIVA 

 

A última aula que tivemos na disciplina PRAE foi uma reflexão coletiva com 

todos os trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre. Ao juntar os grupos, 

pensamentos se entrecruzaram, e se complementaram como no rizoma, cheio de 

conectivos que podem se desmontar e se religar criando novas configurações a cada 

instante. O que faltou ser dito pôde novamente ser pensado e os professores e 

professoras em (trans)formação discutiram e expuseram seus desejos no sentido de criar 

aulas de biologia trazendo um corpo humano ao mesmo tempo intensivo e expressivo, 

para além da representação, bem como trouxeram suas dificuldades com o processo 

criativo e propositivo. Mergulhados nesses rizomas de falas, gestos, anseios e 

esperanças, esgotamos o tempo disponível para a disciplina, analisando coletivamente 

os produtos que foram construídos.   

Os professores e professoras em (trans)formação não tiveram modelos prontos e 

formatados de aulas para seguir, apenas uma proposta aberta sobre a qual baseariam 

suas criações. O professor Violeta tenta extrair alguns sentidos das práticas realizadas 

interagindo com os professores em (trans)formação ao perguntar para eles como o 

processo criativo os afetou, se foi mais difícil ou mais desafiador para eles e as 

impressões que recebemos foram diversas. Lantana acredita que o processo criativo é 

bom, mas ―dá trabalho, tudo que é bom dá trabalho‖, enquanto para Malva a disciplina 

foi importante tanto pelas contribuições teóricas quanto pelas práticas que foram feitas. 

Para essa professora em (trans)formação, até mesmo as falhas e dificuldades serviram 

como desafios que a aproximou do fazer cotidiano do professor, um exercício de 

docência. Para ela, a construção coletiva foi também fundamental para sua 

(trans)formação: ―cada um tem um pensamento, uma ideia diferente acerca de certo 

tema. Às vezes é difícil conciliar essa diversidade de ideias, mas com relação a essa 

preparação foi importante saber teoria e prática para tentar dar aulas. A prática 

pedagógica e a vivência de cada um vai se somando ao processo (Professora Malva).‖ 

Dália relata que a disciplina e o trabalho por elas feito foi ao mesmo tempo prático e 

reflexivo e que foi também um ―choque de realidade‖ pois ela e seu grupo encontraram 

dificuldades ao tentar por em prática o projeto pensado. Para ela, o produto final de uma 

disciplina de formação como essa não interessa muito, mas mais interessante é o 
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processo, a tentativa de ensinar os conteúdos estudados. ―Quando vamos para o estágio, 

quando nos deparamos com a prática, vemos o quão pouco tempo temos disponível e o 

esforço necessário para fazer uma logística de aula (Professora Dália)‖. 

O emaranhado de linhas que buscamos desembaraçar quando provocamos essa 

catarse onde os professores em (trans)formação expõem alguns de seus anseios e 

expectativas, nos permitiu algumas aproximações de seus processos subjetivos. A 

observação dos modos com que trabalharam ao longo de toda a disciplina, nos deram 

pistas de como as representações estavam presentes em todas as metodologias que nos 

foram apresentadas e que apesar delas inventar e criar é possível. Nos sinalizaram 

processos de transformação que esses professores experimentaram, através dos esforços 

coletivos e individuais no sentido de trabalhar com o novo (e também com o velho), 

com o criativo e expressivo, sem deixar de trabalhar o conteúdo necessário. Essas 

transformações foram observadas quando analisamos o encontro que os personagens 

dessa pesquisa tiveram com as experiências fora da universidade, junto à escola básica 

ou ainda a tentativa de por em prática os projetos sem que encontrassem espaço e as 

estratégias que tiveram que dispor para realizarem seus projetos dentro de uma 

educação menor. Como descrito no comentário da professora Dália no parágrafo 

anterior, o encontro com o ―choque de realidade‖ fez com que esses professores em 

(trans)formação revessem suas estratégias: de uma escola idealizada, representativa e 

imaginada onde supostamente aplicariam seus projetos para uma realidade crua, onde 

muitas vezes não encontravam espaço ou tempo. No desenvolver estratégias para lidar 

com essas barreiras os professores tiveram que assumir posturas, inventar, refazer e 

readequar ideias e amadureceram com isso. Em seus devires, inventaram dispositivos e 

traçaram diagramas - caminhos de formigas a serem seguidos (FAVACHO, 2015).  

Pesquisamos e inventamos com os professores em (trans)formação com quem 

trabalhamos, outras perspectivas e metodologias de ensino acerca do corpo. Como levá-

las para a sala de aula e ainda assim cumprir o conteúdo ―fragmentado‖ mínimo (que 

muitas vezes ocupa todo o tempo disponível)? Resistências. Rupturas. Um pouco de 

possível, ao apreender as possibilidades dos espaços não-formais, fluir pelas brechas 

que se apresentam. Cavar trincheiras em uma educação menor, abrir espaço para a 

criatividade, inventidade. Mesmo quando não é possível transgredir as normas, quando 

não é possível sair dos espaços estriados, o sujeito, professor em devir, precisa descobrir 

suas possibilidades de se expressar e se mobilizar para as linhas de pensamento (de 
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fuga) que geram um espaço liso interno a esse estriamento. Como em uma educação 

menor, da qual nos lembra Gallo (2003): 

[...] operar com a noção de uma educação menor, como dispositivo para 

pensarmos a educação no Brasil em nossos dias. Insistir nessa coisa meio 

fora de moda, de buscar um processo educativo comprometido com a 

transformação do status quo; insistir nessa coisa de investir num processo 

eduativo comprometido com a singularização, comprometido com valores 

libertários. (p. 73-75) 

 

 

Muitos sentidos de corpo surgiram dessa investigação coletiva. Corpos a um só 

tempo intensivos, anatômicos e expressivos. Corpo com rosto, gênero, etnia. Com seus 

signos constituintes e possibilidades de expressão. Por que não capturar linhas vividas, 

de movimento, de história, cultura? Corpo em relação, ativo, vivido e vivente. Corpo 

que dança. Entremeados a todos esses sentidos de corpo que experimentamos, durante a 

reflexão coletiva, trabalhamos o processo de devir-professor, como refletido na fala da 

professora Primavera: 

 

Professora Primavera - Ser professor é muito mais um processo de reflexão 

sobre o trabalho do que uma estratégia final, glamourosa, valiosa e poderosa. 

Então vou pedir para vocês na apresentação dos trabalhos, que sejam muito 

mais em um sentido dialogado do que de ponto final.  
 

O corpo sem órgãos da pesquisa, campo de imanência de intensidades, de onde 

buscamos extrair aquelas que mais nos mobilizaram: subjetividade expressa em desejos 

e expectativas, projetos, ideias, produtos prontos, produtos em processo de criação, 

encontros dos grupos e dos grupos de pesquisa, repetições com tentativas, erros, acertos 

e novos erros. E todas essas intensidades compuseram corpos – anatômico levado de 

várias maneiras diferentes para a sala de aula; de pesquisa – composto por toda a 

revisão literária, propostas metodológicas recebidas, autores e territórios da educação 

em ciências, educação e filosofias da diferença agora por nós explorados; social – 

através das relações que foram se estabelecendo ao longo da tessitura deste trabalho; 

político – com as discussões e reflexões na macro e na micropolítica, que ressoaram 

dando o tom a alguns trechos deste texto. Corpos em movimentos que buscam um 

escape para suas múltiplas expressões. 

 

Durante todo o processo de escrita e leituras para essa dissertação, eu me 

perguntava e buscava observar quais elementos de uma dada invenção de si (e de 

mundo) eu estava colecionando? Um novo modo de pesquisar, de ler e mesmo de 
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escrever, práticas pedagógicas, oportunidade de partilhar ideias e estudos com grupos e 

sociedades de pesquisa. Invenção de si simultaneamente profissional e pessoal, na 

observação de relações e processos – aprendendo a planejar e dar aulas, fazer pesquisa, 

e também a pensar além da representação.  

(A invenção) [...] não é um processo psicológico a mais, além da percepção, 

do pensamento, da aprendizagem, da memória ou da linguagem, mas é uma 

potência temporal, potência de diferenciação, que perpassa todos os 

processos psicológicos. (KASTRUP, 2005 p. 1274) 

 

Em conversas e trocas com alguns dos professores que participaram da 

disciplina, tivemos nuances do processo de (trans)formação por que passaram e como as 

experiências na PRAE afetaram suas vidas, o que sonhavam para suas carreiras 

profissionais e vidas pessoais: carreira acadêmica na educação; ecologia; aulas 

planejadas com base nas disciplinas, postas em prática nas disciplinas de estágio dos 

semestres seguintes; intervenções artístico-científico-políticas; ciência menor; jogos; 

ludicidade; referencial teórico; trabalhos com estudantes considerados problemáticos... 

Um corpo sem órgãos que nos trás possibilidades, fontes, intensidades que podemos ou 

não acessar conforme a ocasião. Sigamos nos inventando.  
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DIÁLOGOS DA PRÁTICA DE ENSINO DE BIOLOGIA 

PREVENÇÃO 

Professora Tulipa – Nosso grupo dará ênfase em como os professores abordam esse tema da 

sexualidade em sala de aula. A gente começou com uma introdução de um dos artigos básicos nossos....  

[...] Professora Tulipa – (Nosso grupo fez)... um trabalho sobre sexualidade e vamos tentar dar ênfase 

em como os professores abordam esse tema em sala de aula. Aí começamos a fazer a introdução com 

artigos-base nossos, que trazem uma pesquisa que elas fazem...Nossa ideia é fazer um jogo de tabuleiro, 

tai um esboço dele. O jogo se chama Brincando com a Prevenção, aqui uma tabela de doenças e seus 

agentes causadores, e as perguntas de nível fácil, médio e difícil. Na aula anterior mostramos as 

perguntas. Quanto montamos o trabalho tivemos o cuidado em relação às imagens que colocaríamos, 

com o que falaríamos com eles, para não induzir os estudantes a terem relações sexuais, ou darem algum 

passo fora da hora. Esse é o nosso esboço e na última apresentação vamos trazer o tabuleiro que ficará 

pronto essa semana, já estamos terminando esse projeto na escola e pretendemos trazer aqui também 

para vocês testarem.  

Professora Margarida – Buscamos coisas relacionadas ao nosso tema nos PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) o que os PCNs falam sobre orientação sexual? A primeira fase do que falam, 

eles justificam a importância de incluir o tema da orientação sexual nas escolas como um tema 

transversal. Transversal no sentido de envolver o cotidiano dos alunos, envolver a biologia, a história, 

geografia... História no sentido de mostrar como era no passado, geografia no sentido de como cada 

região lida com assunto, como sãos os tabus...Pensamos em trabalhar nas fases finais do ensino 

fundamental e no ensino médio, que será nosso foco. A segunda fase é constituída por blocos de 

conteúdos, que são blocos de conteúdo relacionados à cada matéria. Os PCNs destacam o estímulo da 

reflexão nesses alunos a partir do debate do tema da sexualidade na atualidade. O tema é transversal 

porque os alunos vão construir o conhecimento através daquilo que vivenciam no dia a dia. Os temas que 

estão relacionados como transversais são: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação 

sexual. Aí destacamos um trecho dos PCNs que diz: “A orientação sexual na escola deve ser entendida 

como um processo de intervenção pedagógica que tem como objetivo transmitir informações e 

problematizar questões relacionadas à sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ela 

associados.” Então iremos tentar fazer isso nas escolas, tratar de tabus, de crenças. Vamos abordar a 

diversidade do nosso país, mas também a realidade de outras culturas e crenças. Os temas são 

denominados transversais pois : “Tratam que questões sociais, os Temas Transversais têm natureza 

diferente das áreas convencionais. Sua complexidade faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja 

suficiente para abordá-los.” 

Portanto, como é feita a abordagem de um Tema Transversal? O tema intensificou-se nas escolas em 

meados dos anos 80, com o grande crescimento da incidência de gravidez indesejada entre as 

adolescentes; aumento do risco de infecção pelo HIV entre os jovens. Por esse motivo optou-se tratar o 

tema como transversal, o que significa que tanto a concepção quanto os objetivos e conteúdos propostos 

por Orientação Sexual encontram-se contemplados pelas diversas áreas do conhecimento. E então 

deixaremos um momento para a discussão, se algum de vocês quiserem compartilhar experiências de 

estágio. Eu tive só uma aula tratando do tema e me assustei, os alunos não deixavam a professora dar 

aula, eles falavam todos ao mesmo tempo, e estavam cheio de dúvidas. Então precisamos pensar, quando 

trabalhamos esse tema, é preciso pensar junto. Quando vamos dar aula, qual o melhor método. 

Escolhemos o jogo de tabuleiro por ser mais didático, chamar a atenção... Algum de vocês quer 

comentar? 

Professora Hortênsia -  Na escola em que dou aula o tema é muito abordado. Eles já estão até meio de 

saco cheio. O pessoal do terceiro ano costuma fazer comentários como „Já estou cansado de saber‟, „Isso 

aqui é chato, não vou ficar aqui sentado ouvindo esse povo falar‟, ou seja, eles já estão cansados de 
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palestras, esse tipo de coisa. Acredito que não surta muito efeito falar, falar e como eles dizem mostrar 

fotos de “pinto sujo”. Então acho que o jogo é uma boa abordagem.  

Professora Tulipa – Bem, estou terminando meu estágio. Estamos terminando o projeto e a confecção do 

jogo. No primeiro dia de aula apresentei o projeto para eles o tema, fizemos uma roda de discussão onde 

eu disse: “Esse espaço é de vocês, vocês tem que perguntar mesmo.” Bem, eles tem muito receio e medo 

de perguntar mas eles tem muitas dúvidas. A maioria dos casos de gravidez indesejada, muitas coisas 

que acontecem nessa idade, acontecem por falta de uma conversa, falta de alguém chegar e falar, pois 

eles não conversam com os pais, nem professores e são muitas dúvidas que eles têm, muitas mesmo. 

Sobre DSTs e sobre gravidez.  

Professora Hortênsia – Eu substitui uma aula de português, no oitavo ano. A professora tinha deixado 

uma redação sobre a gravidez na adolescência. A percepção que eles têm sobre gravidez na adolescência 

não é o que realmente é.... Eles escreviam coisas como “as meninas não podem ter gravidez na 

adolescência, porque provavelmente não vão ficar com o pai.” Eles não viam a questão da maturidade, a 

questão do corpo, a questão financeira, o que eles sabem é muito superficial. 

Professora Tulipa – É, quando eu fui dar aula, os meninos eram maiores do que eu, mas muito infantis 

ainda, eles são inocentes em relação a isso. Eles estão tendo relações sexuais sim, porque conversam 

comigo perfeitamente, mas sem saber. Eu fiquei chocada. Uma menina disse que transa com o namorado 

porque se ela casar virgem não vai ter graça. Ou seja, é uma inocência sabe? 

Professora Hortênsia – Nessas palestras você percebe que o tema não é devidamente abordado, não é 

falado abertamente. Quando se fala é sempre como um tabu, qualquer coisa relacionada à sexualidade 

se torna tabu.  

Professora Tulipa – Hoje quando estávamos na escola e fomos revisar alguns livros, peguei um livro de 

biologia do ensino médio. A parte de reprodução e fecundação é super densa e superficial, parece a 

biologia do desenvolvimento que é dada para a gente (visão técnica-positivista dos processos de 

reprodução, com foco nos processos celulares de forma mecânica e reducionista, sem considerar a 

subjetividade humana). Falam da embriogênese e tal, mas muito técnico. Acho que nem eles (autores) 

dão conta de entender direito. E a parte de DST só tem uma linha muito simples, não explicam muito e os 

professores não abordam esse tema em sala de aula. Eles deixam na mão do estagiário, no meu caso 

fizemos esse projeto e eles adoraram, mas eles jogam toda a carga nas costas da gente.  

-  Vamos rever essa citação dos PCNs. “A orientação sexual na escola deve ser entendida como um 

processo de intervenção pedagógica.” Processo de intervenção pedagógica não é uma palestra. “... que 

tem como objetivo transmitir informações...” então o objetivo é desencadear um processo, não apenas 

palestra e sugere transmitir informações novas. Mas não é só isso tem um „e‟ conectivo aí, ou seja, tem 

também: “... e problematizar questões...” questões são perguntas, não são respostas “... relacionadas à 

sexualidade.” Então é problematizar não é trazer respostas prontas para as questões, é problematizar, 

viabilizar, provocar sensibilização para questões. “... relacionadas à sexualidade, incluindo..” não é 

para neutralizar é para incluir “posturas, crenças, tabus, valores a ela (a sexualidade) relacionados.”  

Observem essa frase. É para incluir, não é para tirar, pois o que vemos muitas vezes é a neutralização, 

isso é tabu, a minha postura não é importante. Valores. Essa é uma questão de valor. É uma questão de 

valor? Notem, não é para dar as respostas, é para problematizar as perguntas. A gente olha para as 

ações que estão sendo feitas na escola e não vemos isso aí. Não é que isso tenha que ser cumprido a 

risca, pois isso é um parâmetro curricular. É uma coisa que temos que pensar se queremos ou não. Mas 

simplesmente negar porque não sabemos fazer diferente, isso não é postura. Acho que temos que nos 

apropriar enquanto professores da escola básica é essa nova colocação da orientação sexual que se 

assuma como um lugar  de se discutir as posturas, crenças, tabus e valores associados à sexualidade não 

no sentido de resolver essas questões, mas de problematizar essas questões. Então quando vocês trazem 

esses elementos, riquíssimos, da experiência de estágio, referentes por exemplo à gravidez indesejada. 

Estão falando que só um problema afetivo. Bem, a gravidez trás toda uma série de questões que estão 
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envolvidas. Adolescentes na nossa cultura não têm condições financeiras de bancar uma aventura 

dessas. Essa é uma questão, uma postura, é um ponto cultural? É sim, um ponto cultural. É o único? 

Não. É determinante? Não. Ah, mas o padre ou pastor falou que não pode transar antes de casar. Então 

não vou falar nisso porque é questão de crença? Não. Tá falando no PCN que a questão da crença 

também está lá. Eu vou concordar ou discordar do padre? Não vem ao caso, eu vou problematizar a 

crença. Ah, porque Deus disse que é Adão com a Eva, e se eu transar Adão com Ivo vai dar problema. E 

como é que nós professores nos relacionamos com isso? É para resolver? Não. Tem solução? Não tem 

solução. E a questão do abuso sexual entre adolescentes? Tem solução? Tem uma solução que é polícia, 

mas qual a solução educacional? Não tem solução. É muito difícil. Meninos novinhos.... Quando eu 

estava no doutorado trabalhei em escolas básicas rurais no interior de São Paulo e era endêmico em 

uma determinada escola que dois meninos, na quarta-série primária, viviam transando atrás da escola, 

era uma coisa deles, os professores já não sabiam o que fazer, deixavam de castigo, não deixavam fazer 

aula de educação física... Tem solução? Tem soluções médicas, tem soluções policiais, criminais.... Mas 

como a escola lida com isso se todos os outros sabiam que eles estavam transando o tempo todo? Vamos 

problematizar? Vamos discutir? Vamos trabalhar na questão da prevenção das doenças? Vamos 

investigar porque esses meninos nessa idade, tão novinhos tem essa necessidade de transar o tempo 

todo? Qual que é a relação que essas pessoas têm dentro de casa? Vamos trazer a tona isso? Existe um 

papel social, uma questão social? E existe também uma questão objetiva de saúde desses meninos, de 

prevenção na infância, de resguardar a infância. A gente tem que parar de achar também que tem as 

respostas para tudo. “Olhem, meninos não transem viu?” Essa é a solução? Acho que não. Então a 

questão da problematização é no sentido de deixarmos claro que existem posturas, crenças, tabus e 

valores. A minha postura é muito liberal, vamos problematizar isso? Eu sou liberal demais? É uma 

postura? Sim, é uma postura diante da vida. Eu tenho uma postura de que todo mundo pode viver com 

liberdade, dentro da lei, sua sexualidade. Notem, eu tenho uma ressalva: dentro da lei. Estou colocando 

a lei como uma coisa positiva para regular a minha ação. Tem pessoas que não acreditam nisso. Valores, 

posturas, crenças, tabus.... Toda nossa comunidade tem que acatar? Não, valores são pessoais, tem 

valores que eu acato e tem valores que não.  Então isso é para problematizar. Agora existem coisas 

absurdas? A crença de que um homem não pode transar com outro homem e que uma mulher não pode 

transar com outra mulher para mim é uma crença absurda. Mas é uma crença está aí, existem valores 

associados a isso. Vamos discutir? Vocês todos agora estarão livres para seguir isso? A minha verdade é 

a verdade de todo mundo? Não, vamos discutir. Por isso acho que esse parágrafo (PCN), eu já conheço 

ele, sei que é utilizado exatamente esse parágrafo para justificar o trabalho em cima dessas questões. 

Quando eu trabalhava com isso, quando dava aula sobre isso, esse parágrafo causava um estranhamento 

muito grande, porque a gente já quer a resposta. A gente quer no final apresentar e falar „Não pode 

transar porque olha o que acontece...”, “ Olha o perigo” E aí associamos a nossa moralidade, dizemos 

que uma menina de quinze anos está no tempo de estudar, tem que estudar, não pode pensar nessas 

coisas... 

Professora Tulipa - Engraçado é que hoje eu analisei um livro didático com foco na questão da 

sexualidade e hoje mostrei o livro para os alunos, sobre DSTs, métodos contraceptivos. Quando passei o 

vídeo sobre DSTs, eu pus imagens mesmo, um médico falando, ficou muito legal. Eles iam vendo aquelas 

imagens e ficando horrorizados. Aí eu falei o seguinte: “Quem aí está passando mal, levanta e vai para a 

outra sala até a gente terminar a atividade.” Alguns levantaram e foram, não conseguiam ficar ali 

sentados para ver. Então a professora falou o seguinte para mim: “Na hora de fazer eles querem né, mas 

na hora de ver as consequências ninguém dá conta.” Eu achei interessante porque depois sentada com 

os meninos e meninas que não saíram da sala, olharam para mim e disseram: “Agora eu vou encher meu 

guarda-roupas de camisinhas.” Eu achei que iram falar algo como „Eu nunca mais transo‟... Então é 

essa a mensagem que queremos passar de usar sempre camisinha.  

- Essa abordagem (de mostrar os órgãos genitais doentes) é um método também né? Não é o que eu mais 

gosto, mas ao assustar os alunos, você mostra as consequências de se fazer sexo sem prevenção e 

informação.  
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Professora Tulipa –Não, mas não trabalho só assim, eu vou mostrar o método que utilizamos. Primeiro 

nós conversamos, tiramos dúvidas, demos uma aula teórica, sobre a penetração e prevenção como é 

feita, pois não tinham noção de nada. Eu montei um vídeo com as doenças, com hepatite, sífilis, AIDS, 

médicos falando, mostrando o vídeo. Aí eu misturei uma parte de desenho e outra com imagens reais. 

Não adianta ficar só falando porque eles vão experimentar, então têm que ver, porque eles não tinham 

noção de que é perigoso transar sem camisinha. 

- Acho esse parágrafo destacado bastante interessante, pois de uma maneira geral temos pouco preparo 

para lidar com essas questões de tabus, valores... isso é melhor estudado nas ciências sociais.  

Professora Margarida -  Como a Tulipa já falou nós fizemos uma aula teórica no sentido de ensiná-los 

sobre as DSTs por causa do jogo, para eles terem uma noção do tema e poderem jogar. Usamos esse 

artigo como base (Orientação Sexual no Parâmetros Curriculares Nacionais – Helena Altimann). O 

artigo fala que o tema é um problema de saúde pública, e também sugere o envolvimento de todo o 

mundo pedagógico: tanto os pais quanto os alunos e professores estão todos envolvidos. O artigo 

analisou o tema de acordo com os PCNs Achei esse outro artigo muito interessante porque ele fala sobre 

jogos didáticos auxiliando o ensino de ciências e biologia. Gostei muito porque o artigo mostra como era 

no passado. Os jogos foram uma inovação porque no passado o ensino era visto como transmissão de 

conhecimento, o professor era um auxiliar e os jogos não eram vistos como um complemento e a aula 

expositiva era  único método utilizado.  

Professora Tulipa – Voltando a falar da experiência que tivemos na escola, no primeiro dia foi a 

apresentação do projeto, eu apresentei para eles e falei como era o projeto que a gente trabalharia DSTs 

nas escolas pois era um tema não muito abordado e que eles tinham a total liberdade para perguntar, 

conversar. No segundo dia fizemos uma roda e começamos a discutir e eu já fui jogando algumas 

perguntinhas que estão nos cartões, como por exemplo – se houver uma relação sexual hoje e o homem 

gozou dentro da mulher, o que pode acontecer? Ela vai engravidar? Ela tem certeza que engravidou ali 

na hora? Então eu queria que eles falassem do período fértil, do período de tempo que o esperma 

sobrevive dentro da mulher. E veio a proposta da caixa. Eu pedi pra eles trazerem uma caixa, enfeitá-la e 

ela fica no cantinho da sala. Eles vão lá escrevem as perguntas, sem necessidade de se identificar e 

deixam na caixa todos os dias. No final da aula pego as perguntas, levo para a casa, vou respondendo e 

no dia seguinte levo para eles e respondo para todo mundo ouvir, eu discuto. O terceiro dia então foi 

uma aula sobre o mecanismo de reprodução, com livro didático, giz e quadro. Eu peguei esse livro aqui 

(Biologia – Amabis e Marthos) e complementei minha aula com algumas coisas dele. Ele é antigo, mas 

acho interessante porque ele aborda de uma forma bastante clara e de fácil entendimento e no final tem 

questões, atividades com ilustrações para eles irem se identificando. Pois essa mesma turma me pediu se 

eu poderia dar uma aula para eles, porque não estavam sabendo nada sobre fecundação e eles realmente 

não sabiam nada, então dei essa aula para eles, expliquei o ciclo menstrual, a parte de fecundação, 

gravidez. Eu dei essa aula e expliquei. No quarto dia passamos um vídeo sobre DSTs, métodos 

contraceptivos, e gravidez. Eu que montei os vídeos, fui pegando pedaços na internet e mostrei para eles. 

Na quinta aula eu consegui em um posto de saúde, me emprestaram, a camisinha feminina, masculina, 

DIU, diafragma, anticoncepcionais, um pênis e uma vagina. Para que eu pudesse ensiná-los, pois tenho 

muitos alunos que nem conhecem a camisinha, principalmente a feminina, então eu consegui para levar 

para eles. E a última aula será o jogo de tabuleiro onde será mostrado para eles as perguntas sobre 

DSTs, curiosidades, tudo que eu trabalhei na aula estará nessas perguntinhas e no final vamos fazer uma 

avaliação para saber se eles aprenderam.  

- Essa aula vai ser toda cedida para você? 

Professora Tulipa – A princípio a professora me cedeu as sexta-feiras, no primeiro e segundo horário. 

Na sexta eles tem uma aula só na quinta duas. Só que a professora já acabou a matéria e agora está 

introduzindo genética, então ela pediu para eu dar essa aula também. Então ela propôs que eu 

apresentasse o projeto e dar uma aula de genética. Pois eles não sabem, no videozinho sobre fecundação 

ate aparecia o DNA, a dupla hélice direitinho e eles não sabem nada então vamos entrar também na 
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parte de genética. (Mostra foto da turma com que trabalhou e exibe os vídeos que passou em sala de 

aula)  

- Bem, acho que posso colaborar com algumas coisas. Meus parabéns para o grupo acho que o trabalho 

foi super legal, como é rico quando existe a experiência né, vocês estão planejando e executando. Só 

tenho a agradecer pela densidade do trabalho de vocês, da reflexão que estão fazendo, como estão 

lidando, a dedicação. Também quero parabenizar pela vontade de produzir um material, um vídeo, 

colagem e pensar sobre isso, acho que essa é a pegada da disciplina. E vocês fizeram isso conversando 

com os PCNs, com a bibliografia, com as cartilhas, livros didáticos. Muito bacana. Gostaria apenas de 

atentar, estou nessa vida há algum tempo e por isso tenho algumas percepções da malícia do trabalho. O 

vídeo dos métodos contraceptivos é muito legal porque faz uma taxonomia, separa os métodos, e é muito 

didático, rápido, com um traço simples e tem uma fala simples que coloca a coisa de uma forma muito 

clara. Concordo que ele seja interessante nesse aspecto. Mas tem um aspecto nesse vídeo que me 

preocupa e quero discutir com vocês, no sentido de problematizar valores mais do que trazer uma 

verdade ou um posicionamento certo. A primeira coisa que o vídeo não discute e acho que é um prato 

cheio para discutirem é que métodos contraceptivos também são métodos de mercado. Fazemos opções 

pelos custos possíveis. Quais desses métodos contraceptivos são oferecidos à faixa etária com quem 

vocês irão trabalhar.  

Professora Tulipa -  Então em relação a isso estou trabalhando com eles. Conforme eu ia passando o 

vídeo, ia pausando e falando. Estou trabalhando com eles assim sabe, com discussão mesmo. Toda hora 

eu paro e pergunto: „Gente, o DIU evita doenças?” Eles falavam “Não.!” Então só a camisinha previne 

doenças. O que sai mais barato para as meninas? Tomar anticoncepcional... Abordei a pílula do dia 

seguinte também que eles acham que é um método para não ter nenê. Mas aí passei esse videozinho pois 

acho que essa mulher narrando chama a atenção, fica bom.  

- Eu acho que é importante que a gente atente para essas questões. Acho que seria muito interessante, eu 

não tenho esse dado, saber quanto custa cada um deles. Quanto custa um pacote de camisinha? Quanto 

custa um anticoncepcional? Varia pra caramba. Quanto custa um anel cervical, camisinha feminina... 

Outra questão que acho importante é saber que existe um sistema público que dá suporte para as 

mulheres que desejam se prevenir contra doenças, inclusive adolescentes. Qual é o método de escolha do 

sistema público são joanense? O que o sistema de saúde oferece à menina adolescente são joanense que 

quer evitar doenças e não ter filhos? Acho que isso é importante. Outra questão que poderíamos abordar 

é que esse vídeo foi construído fazendo nenhum público o que é diferente do público que é o alvo da aula 

de vocês. No vídeo a mulher tem um filhinho já, tem um companheiro, modelo família, então é esse 

público para esse vídeo. Esse vídeo provavelmente é institucional de divulgação do DIU hormonal. Que 

custa... Alguém sabe quanto custa o DIU hormonal? Eu tenho o valor. Mil e quinhentos reais. Dura cinco 

anos. Mil e quinhentos reais apenas o aparelho, sem contar a intervenção cirúrgica do ginecologista. 

Por que estou falando isso? É um método que não é para ter escolha? Não, ele tem escolha para um 

determinado público, determinadas situações, determinadas faixas etárias e situação financeira. Se não 

me engano o sistema público não faz colocação desse DIU hormonal. Então a gente também tem que 

lidar com as possibilidades. Eu acredito que a escola pública é para todos, inclusive para mim. Então é 

interessante falar dessa possibilidade. Mulheres adultas, com colo do útero aberto porque acabou de ter 

um filho, mesmo que tenha sido cesária já existe um alargamento do sistema todo então tem menos risco. 

Então é voltado para um público mais velho. Temos que informar sim, mas esclarecer isso 

Professora Tulipa – Eu não fiquei preocupada em passar isso para eles, porque eu vou levar. Não 

pesquisei preços ainda porque vou pegar as coisas no posto amanhã, e como não peguei ainda vou 

esperar para ver as marcas e pesquisar, porque varia muito. Passei esse vídeo de como se coloca o DIU 

porque apenas uma menina ou duas conheciam o que era DIU. Mas falei para elas que DIU é apenas 

para mulheres já casadas, mais velhas, que conhecem seus parceiros. 

- Normalmente o DIU é para mulheres mais velhas que já tiveram um filho.  
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Professora Tulipa – Até no rap, em uma música sobre DST que os meninos fizeram eles falam : “Se você 

desconfia que seu parceiro te traiu pede a ele para usar camisinha e pode te contaminar porque ele 

transou.” É muito legal, o rap fala isso.  

- E aí a gente está discutindo a questão da moral, conduta, padrões. Acho interessante pensar quem tem 

um relacionamento inteiramente estável, devo ou não devo usar camisinha? Vamos problematizar isso? 

Existe uma resposta? 

Professora Tulipa – Eu pensei na questão do preço, em levar o preço. O doa preservativo masculino e 

anticoncepcional. 

- A camisinha feminina agora é mais acessível? 

Professora Tulipa – Eu consegui no posto não sei o preço. Meu amigo é enfermeiro e vai me emprestar. 

Mas ela não é dada no posto é mais cara. Eu perguntei se ele podia me emprestar e ele disse te empresto 

até o pênis. Eu fiquei com vergonha, mas ele disse “Leva, leva é para ensinar”.  

*** 

- (planejamento jogo desenvolvido)  

Professora Tulipa- ... vai ser colado numa espécie de tabuleiro e no último dia, após uma intervenção de 

uma semana inteira sobre o tema sexualidade e DSTs vamos aplicar o jogo. O interessante desse jogo é 

que a gente vai ter as casinhas verdes com perguntas fáceis, amarelos com perguntas médias e vermelhos 

com perguntas difíceis. Então vão ter cartas com várias perguntas e curiosidades. São 16 cards para 

cada nível de dificuldade das perguntas. Aqui (no cadeadinho azul) a pessoa perde a vez de jogar se 

cair; aqui (caveirinha) a pessoa perde o jogo e aqui (x branco) a pessoa passa a vez de jogar para outra. 

E aqui embaixo, na barra amarela, são algumas doenças e o agente transmissor. É só uma ideia que a 

gente teve. Aqui são as perguntas (mostra slide com as perguntas pensadas para o jogo) do cartão 

vermelho (“Qual a diferença entre ter AIDS e ser portador de HIV?”; “Quanto tempo leva para o vírus 

se espalhar pelo corpo?”; “Como ocorre a ação do vírus?”; etc) a princípio fizemos 12 perguntas as 

quais até mesmo nós que somos estudantes de graduação em biologia temos dúvida, não sabemos 

responder, então a princípio as perguntas dos cartões vermelhos seriam essas. As perguntas dos cartões 

verdes são fáceis (“Quais os modos mais frequentes de contaminação de DSTs?”; “Portadores do vírus 

HIV podem doar sangue?”;”Quem pode pegar DSTs?”, etc) e as perguntas do cartão amarelo que são 

as médias (“Qual o país com maior número de casos de AIDS?”; “Qual o risco de contaminação quando 

se recebe uma transfusão de sangue?”; “Como posso evitar a AIDS, além do uso da camisinha?”; 

“Transar sem penetração evita a contaminação?”, etc) e aqui são as referências bibliográficas que 

utilizamos para a pesquisa.  

- Vocês tem quatro minutos ainda. 

Professora Tulipa – Bem, aí  tivemos a ideia de fazer o tabuleiro para que os alunos tirem as dúvidas a 

medida que forem jogando, vamos dividi-los em grupos, aí vão ter quatro jogadores e eles vão jogando 

os dados então de uma forma ou de outra eles vão ter que responder às perguntas, as fáceis e as difíceis 

e vai ser legal também porque vai estimular eles a prestar atenção no assunto. 

- Fala um pouquinho sobre como vocês escolheram esse tema. Vocês falaram sobre a experiência de 

estágio, mas como foi, alguém falou sobre esse assunto na escola? 

Professora Margarida - Não, começou assim a gente estava pensando em que tema trabalharíamos e 

alguém comentou sobre a sexualidade. Queríamos saber se esse tema é ou não abordado na escola e uma 

menina do nosso grupo que faz estágio disse que é abordado mas de maneira muito superficial, os 

professores tem receio de trabalhar, alguns, e os alunos saem com dúvidas dessas aulas. Então esse foi o 

pontapé inicial pra gente querer trabalhar com isso. 
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- Muito bom. E vocês já trabalharam com esse tema? 

Professora Tulipa – Não. A gente fez todo o estudo, mas vamos começar a trabalhar agora, no Estágio. 

Aí vão ficar duas meninas em uma escola e duas em outra e eu vou trabalhar sozinha. Aí o tabuleiro 

vamos montar um apenas. 

Professora Jasmim – Uma pergunta. Vocês vão falar sobre a homossexualidade e de certa forma esse 

era o assunto principal do meu grupo (de trabalho). Como vocês pretendem abordar esse assunto? 

Professora Tulipa – Não, não, nós só comentamos, porque alguns artigos trazem isso. 

Professora Jasmim – Só pra saber, pra não fazermos trabalhos repetidos, talvez estejamos lendo os 

mesmos artigos... 

- Não, não os artigos são diferentes, o foco delas é mais voltado para prevenção de DSTs o do seu grupo 

é na questão de gênero e identidades.  Inclusive disponibilizei um artigo sobre transmissão do HIV. 

Professora Jasmim – Porque se fosse ficar repetido a gente juntava os dois grupos e via o que dava para 

fazer, só pra gente não se sobrepor. Vocês pegaram esse jogo de onde? 

Prof. Tulipa – A gente inventou. 

- Ah, vocês inventaram isso? É importante frisar isso.  

Prof. Tulipa – É, a gente que montou as imagens, colocou esses ícones, esse é só o esboço. 

- Nossa ficou lindo. Mudou tudo agora.  

 

QUESTÃO DE GÊNERO 

 

- Interessante os caminhos que vamos tomando na discussão, nos assuntos de cada um dos grupos que 

vão aparecendo e a experiência é ótima, pois brota, o problema brota. Quando a gente imagina que vai 

dar uma aula é uma coisa, mas quando vamos de fato dar aula a vida invade o ambiente e aí vira uma 

outra coisa e temos que dar conta, nem que seja para neutralizar. Muitas vezes a gente acaba 

neutralizando porque não dá conta da vida na sala de aula, „ah, deixa para outro dia‟, „isso agora não‟... 

mas acho que o papel de um bom professor é „surfar‟ na onda que aparece na hora. 

Professora Jasmim – Legal. Os alunos costumam me falar nos corredores: sabe o que é legal em você? 

É que você nunca deixa para depois, sempre responde nossas perguntas na hora, mesmo que não seja um 

assunto específico da matéria. O que mais vejo é a professora dizendo „isso não é para agora‟, „vocês 

não precisam aprender agora‟. Acho que por isso que eles estranharam quando perguntei o que 

pensavam sobre a homossexualidade, porque eles têm essa perspectiva de que não é para agora, nada é 

para agora.  

- E esse „não é para agora‟ desestimula também né, porque se estou com uma curiosidade eu quero saber 

agora, depois já terei até esquecido ou me desinteressado.  

Professora Dália – Eu quero fazer um apontamento, é mais um desabafo. Acho que quem está fazendo só 

licenciatura, não tem tempo para a licenciatura porque está muito sobrecarregado, prova, seminário, 

trabalho, textos para ler, quem faz iniciação científica... Então está difícil. Hoje apresentamos esse 

trabalho, mas para montar foi um trabalho, e nós nos falávamos somente 15 minutos por dia, trocando 

informação pelo Facebook, a gente não está tendo tempo e nossa, como queríamos nos dedicar mais.  
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Professora Hortênsia – Eu presenciei uma palestra, não era bem uma palestra mas uma conversa que 

tivemos lá na escola com os professores e ela (a professora) falou assim para a gente tomar cuidado 

porque as crianças estão vendo muita novela. Daí lá tem uma menina, ela tem quinze anos, ela chegou e 

perguntou assim. Nossa, você viu a novela ontem? Eu disse, não lá em casa a gente não vê novela. „É 

porque o negócio tá pegando tanto fogo que me deu até vontade de experimentar.‟ Aí a professora 

perguntou: „Você já tinha tido essa curiosidade antes? De ficar com outra menina?‟ e a aluna respondeu 

„Não, eu tenho meu namorado, mas agora quero ficar com uma meninaEntão ela ficou preocupada aí 

depois fiquei pensando. Não sei se dá pra forçar tanto esse assunto da homossexualidade na televisão.... 

- Mas eu acho que era mentira dessa menina Hortênsia. Ela chegar desse jeito, falando abertamente 

assim? Mudou seus desejos por causa de uma novela? Não acredito que a mudança se deva 

exclusivamente à cena apresentada na novela. São muitos fatores. 

- Mas faz diferença a curiosidade ter nascido a partir de uma novela? Quantos de vocês já andaram de 

montanha-russa? Quem não andou, já sonhou em andar de montanha-russa? Quem gostaria muito de 

andar de montanha-russa, sabe o que é o frio na barriga da montanha-russa? Dá pra sonhar com aquele 

frio na barriga, alguém aqui sabe do que estou falando? 

- Eu nunca mais quero andar de montanha-russa.  

- O que estou dizendo é o seguinte: o desejo pode surgir antes, durante ou depois da experiência.  

Professora Hortênsia – Mas o que ela quis dizer foi assim, que como a orientação sexual se forma aos 

quatro anos, a mídia mexeu com uma coisa que já estava formada.  

- Eu preciso deixar bem claro qual é o meu posicionamento diante da mídia. Eu acredito no que minha 

amiga Lírio-do-Campo diz que boa parte dos nossos problemas são inventados pela televisão. Sou 

bastante contrária à mídia, faz pelo menos dez anos que não sei o nome das novelas que estão passando, 

porque não assisto, não tenho televisão. Tirar dessa crítica, o que eu imagino é o seguinte – moralismos 

no sentido de que você está adiantando os processos relacionados à sexualidade por causa de uma 

mídia... uma coisa que temos pensar é que é a própria sociedade que está produzindo essas mídias, a 

sociedade está pedindo isso. Eu não gosto de televisão porque eu não quero meu filho desejando o lanche 

assim ou assado, a comida ou o brinquedo. Estou sim privando meu moleque de desejos. Então 

eventualmente nós apresentarmos para uma criança muito pequena uma sexualidade explícita, talvez 

você adiante processos... Ou não. Aí eu fico imaginando que em sociedades diferentes a apresentação da 

sexualidade é feita em etapas diferentes. Eu acho extremamente sensualizador algumas músicas que 

estão na mídia, das mais chulas às mais elaboradas, desde Pussycat Dolls, àquelas meninas que dançam 

com uma barra de ferro, até o funk. Eu acho isso um movimento sensualizador, agora se a menina vai 

passar a dançar com um pau na sua sala, se ela vai despertar um interesse por sair lambendo uma barra 

de metal, bem, é uma coisa que já estava latente na pessoa. Eu tenho uma birra enorme pela 

determinação etária de a partir de quando pode determinada coisa... Depende da vida da pessoa. Porque 

no momento em que falamos, a partir dos quinze anos tá liberado a sexualidade, e olha eu estou 

conservadora né... Tem mulheres de trinta que nunca beijaram na boca! Estão atrasadas? Não, não é o 

tempo delas. E as meninas de seis, sete... vamos proteger a infância de ter que decidir-se sexualmente a 

partir dos quatro anos? Eu acho que a proteção à criança é uma coisa que temos que fazer, num sentido 

muito mais integrado do que só a questão da novela. Uma proteção mesmo para que a criança possa 

brincar. A gente fala da questão da novela que influencia a criança e compra sandalinha da Xuxa com 

saltinho para meninas de cinco, seis anos e acha bonito. Eu vou na escola da minha filha de cinco anos 

as meninas estão de batom e unhas pintadas, maquiadas, numa sensualidade... isso é um estímulo, não o 

beijo homoafetivo da novela. Note, o beijo homoafetivo da novela é um aspecto apenas. E o beijo 

heteroafetivo da novela não influenciou? Acho que as questões que temos que ponderar é qual infância 

queremos proteger? 
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- Eu quero fazer um comentário. Dentro do próprio movimento LGBT existe um problema que é o 

enfrentamento que esse grupo precisa fazer ao capitalismo. O capitalismo coopta isso e transforma em 

nicho de mercado. Eu vou ser um pouco careta agora, apesar de levantar a bandeira dos movimentos 

Lgbt, acredito um pouco no depoimento da menina sobre a influência da novela. Apesar de levantar essa 

bandeira, acho que temos que evidenciar sim, lutar pelos direitos iguais sim, quebrar tabus sim, mas a 

gente não pode transformar isso em um produto.  

Professora Malva – Tem um ponto de interesse do capitalismo por trás disso. 

- Exatamente. Então dependendo da forma que a novela mostre isso, mostrar isso de uma forma 

glamourosa... pode ter alguma influência negativa sim. Estou sendo careta no meu comentário, não 

acredito que alguém vá se tornar homo ou heterossexual simplesmente por andar com alguém homo ou 

heterossexual, ou por ver alguma imagem ou mesmo dar um beijo. Mas minha crítica é ao capitalismo e 

a como ele pode construir uma imagem de glamour sobre a homossexualidade, que venha a despertar 

desejos e influenciar adolescentes. Nada contra a homossexualidade natural, mas contra a influência do 

capitalismo. 

- Eu também sou um tanto liberal na questão das experimentações adolescentes. Tirando os riscos reais, 

adolescentes correm muitos riscos. Meu maior risco na adolescência foi com abuso de drogas e andar na 

garupa de motos de meninos que não tinham nada na cabeça. Então são riscos reais, existem riscos de 

fato perigosos em que o adolescente está envolvido, então a isso temos que atentar.  

- Momento Deleuze (1996): experimentações sempre, mas lembrando-se das injeções de prudência. É um 

teórico que estudamos que fala sobre desejo, no Corpo sem Órgãos, é um lugar onde experimentamos o 

desejo e esse lugar é incorpóreo, imaterial, não está nesse corpo físico que estudamos aqui em fisiologia. 

Ele diz que experimentamos esse Corpo sem Órgãos, esse campo de imanência do desejo, a partir das 

experimentações que fazemos com os nosso órgãos, mas para isso é preciso prudência, injenções de 

prudência.  

- Injeções de prudência.  

- Prudência na veia desse Corpo sem Órgãos, experimenta, mas experimenta com cuidado. 

Professora Malva – Complicado. 

- É, estou só filosofando aqui, mas existem outras formas de dizer isso. – Galera, usa camisinha, não 

abusa do álcool e drogas... 

Professora Jasmim-da-Índia – Eu quero falar do que aconteceu na minha infância. Eu tenho um irmão 

que tem uma diferença de um ano e meio de mim e como éramos os primeiros netos da família, ficamos 

sendo os „xodós‟ de todos, tanto da família da minha mãe quanto do meu pai. Meu pai só tem irmãs e 

minha mãe só tem irmãos. Ficaram os padrinhos pelo lado da minha mãe – um irmão é meu padrinho e 

outro irmão padrinho do meu irmão; e pelo lado do meu pai ficaram as madrinhas: uma irmã para mim 

e outra para meu irmão. A minha madrinha tinha um salão e adorava me deixar tomando conta das 

coisas dela, como eu via minha mãe super produzida eu queria passar batom, não ficava com o cabelo 

bagunçado, eu queria fazer isso. Meu irmão me vendo fazer isso, ele também queria fazer...E quando a 

gente estava na casa da minha madrinha, não ligávamos não, deixávamos. E não se falava que batom é 

coisa de mulher, saia é de mulher, amarrador de cabelo é de mulher. Meu pai chegava e via meu irmão 

todo maquiado, ele ficava super tenso e queria brigar com minha madrinha daí ela explicava: „Eu não 

estou falando que isso é de mulher ou de homem, eu estou deixando eles se divertirem‟. Já na casa da 

minha avó materna era diferente. Os tios deixavam a gente fazer tudo que quisesse, eu me sujava de terra 

com os meninos, corria com os amigos do meu irmão, usava camisa de time de futebol, até hoje uso. E 

minha mãe não impedia, não dizia que era brincadeira de menino e que eu não podia brincar. Acaba que 

dependendo de onde você estiver você vive conforme o lugar. Meu irmão tem a orientação dele hoje, ele 

é heterossexual, eu também sou hetero, mas nenhuma dessas experiências exteriores que tivemos 
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determinou alguma coisa. Eu penso que não tem uma idade certinha onde a orientação vai se formar. 

Depende do que cada um enxerga, o indivíduo em si, como ele enxerga aquilo. Eu tive um vizinho que 

por ver minha mãe trabalhando no salão (de beleza) ele queria também mexer no salão e hoje ele é um 

travesti. Só que ele só foi se libertar, sair do armário depois dos dezoito anos quando ele saiu de casa, 

porque em casa a mãe dele não aceitava. Mas desde pequeno minha mãe notou que ele tinha interesse 

pelas coisas femininas... 

- Eu preciso deixar claro qual é a ideia da faixa etária. Os estudos psicológicos que determinam faixas 

etárias para comportamentos são estudos fundamentados em uma perspectiva cognitivista, 

comportamentalista. São muitos teóricos e isso ficou especialmente forte no final do século XIX. Piaget é 

um cara que trabalhou bastante nessa área, inclusive vocês citaram determinação, córtex frontal. A 

fundamentação teórica a qual me filio, a que utilizo no campo da educação, desconstrói essa noção de 

faixa etária. Até porque nos fundamentamos mais na perspectiva sócio-histórica que tem na linguagem e 

na cultura sua fundamentação para a constituição do ser humano. Um ponto de vista do que é o ser 

humano. Embora não desqualifiquemos todas as condições neurológicas, endócrinas, motoras, de 

conformação do humanos, nós temos interesse em entender o ser humano, mais como um produto da 

cultura dentro das questões biológicas do que o contrário. Então a minha perspectiva de aprendizagem é 

coletiva, cultural e não uma aprendizagem que está localizada em uma parte cerebral ou em qual 

mobilização cerebral acontece para uma pessoa aprender. Então minhas narrativas, meu discurso, 

minhas aulas e pontuações teóricas estão sempre fundamentadas na perspectiva sócio-histórica e nas 

perspectivas não estruturas, pós-estruturalistas. O Silvio (Gallo) no Brasil, o Gilles Deleuze, que é um 

fiósofo que dá toda a fundamentação de um jeito de ver o mundo... essa é nossa perspectiva. Se vocês 

estivessem tendo aula com alguém da linha da neurociência, da psicologia comportamentalista, a aula 

estaria sendo completamente diferente. Qual a boa vantagem da universidade? Essas pessoas estão por 

aí, circulem. Aqui estou eu. Da minha perspectiva não existe verdade. Eu não garanto para vocês que a 

minha perspectiva seja a melhor.  Os neurocientistas gostam mais de ser os donos da verdade, da 

perspectiva deles eu estou falando bobagem. Vocês vão decidir, construam suas próprias filiações 

teóricas.  

Professora Hortensia – Você acha que, por exemplo, no caso da menina que vê o pole dance. Você acha 

que isso não influencia? (na perspectiva comportamentalista a orientação sexual já estaria previamente 

formada).  

- Influencia mas não é determinante. Eu vou dar um outro exemplo. O que vai formar as suas opções 

estéticas? O que você acha bonito? Aquele conjunto de elementos que você tem. Se você tem uma 

informação única sobre o mundo, você não tem opção, normalmente você vai seguir essa opção. Essa é a 

minha crítica ao massacre da televisão, porque são opções estéticas únicas. Mesmo que você tenha duas 

meninas se beijando na novela, elas serão lindas, serão ricas, e devem ter um irmão gêmeo perdido no 

final, toda novela tem... Agora o que eu acredito na escola enquanto formadora de humanos? Acho que a 

escola tem que ser o espaço da diferença, tenho que poder oferecer outras possibilidades de existência no 

mundo, não posso ter um único jeito de viver dizendo que é o único certo para que todos sigam o meu 

padrão. Então, vai formar, lamber aquele ferro, vai formá-la. Parte da forma dela estará ligado àquilo, 

como em um mosaico, assim como a novela, seus relacionamentos. Aquilo que ela vai escolher para a 

vida tem a ver com a sua subjetividade. Isso faz com que muitas vezes pessoas que tenham sido criadas 

em ambientes extremamente conservadores, e a pessoa nasce torta, de outro jeito. A pessoa que resolve 

brilhar diferente de outras pessoas. Isso chama subjetividade, o mundo tá compondo com ela e a pessoa 

tem um jeito para outras coisas. Não tem como determinar não tem como dizer que isso ou aquilo vai 

influenciar ou determinar. Eu sou de uma época na universidade que a gente estudava sobre 

homoafetividade, inclusive um artigo que saiu afirmando a existência de um gene gay. Eu sou dessa 

época, nos anos 90 saiu um artigo dizendo que ser gay estava determinado em determinado gene. Uma 

balela, um absurdo isso. Depois isso foi desconstruído de todas as formas, sociológicas, científicas, 

antropológicas, nas ciências naturais, humanas, transcendentais, das não-ciências... É um absurdo. 

Porque não é assim, você não determina nada geneticamente, a gente não é milho.... 
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- Tem uma lenda também de que a família, a estrutura ou falta dela, vai influenciar a orientação, ou o 

meio, ou as imagens as quais a pessoa é submetida, bem isso é tudo lenda. Eu tenho amigos 

homossexuais que tem a família super equilibrada, tenho amigos de famílias desestruturadas que não são 

homossexuais. Amigos criados por homossexuais e que são heterossexuais... 

- Pra nós biólogos é difícil perder o poder da determinação via genética. É triste, eu já sofri isso, eu sei 

que é triste, mas é um fato. A gente não consegue determinar as coisas a partir do nosso genoma. 

Algumas coisas até são determinadas. Mas hoje nem cor do cabelo é o genoma que determina né, é a 

Wella, a Koleston... São aspectos culturais que vão determinar qual a cor do olho, do cabelo, a 

bochecha, é a sua grana que vai definir o corpo que você pode ter, não é? E acho que isso é um ganho 

que a gente tem de não ter que dizer que somos determinados por outros, isso cria para a gente uma 

responsabilidade maior. De que forma vou me colocar? Quais influências irei acatar? Qual a estética 

que vou acolher?  Qual a estética que irei produzir? Quem que eu quero ser? De que forma eu vou me 

relacionar com esse planeta? A partir do que foi determinado para mim, o que eu resolvi ser.  

 

- ... Como fazer uma vagina artificial.... aí abriam um pão e o cara transava com o pão.... bananeira... 

Professora Malva – Olha ficou top, hein? 

Professor Agerato – Faltou expressão. 

Professora Malva - Ah, é, falta destacar a expressão no cartaz. Nas setinhas. A expressão tá no 

envoltório do ser. Cada iconezinho desse significa uma coisa. O cérebro é identidade de gênero, o 

coração é a afetividade, tem que desenhar o cérebro aqui ao lado do desenho. 

Professor Agerato – Quando dei essa aula, fiz o cérebro direitinho. 

- Não é orientação sexual escrito ali? 

Professora Malva – Não é sexo biológico.  

Professor Rabo-de-Gato – Gente, depois me passem esse desenho? 

Professora Malva – Muito lindo né, te passo no facebook. 

Professor Agerato – No ERA (Encontro Regional de Agroecologia) houve um espaço sobre diversidade 

sexual e essa figura foi utilizada. Aí peguei a ideia de lá e pensei em fazer alguma coisa. 

Professor Rabo-de-Gato – Amanhã na Enebio vai ter mais um espaço sobre diversidade sexual. E vai 

rolar a “gaymada” no dia vinte e um. 

Professor Agerato – Eu vou lá sapecar.  

Professora Malva – Quem ganhou?  

Professor Rabo-de-Gato – Não tinha times, era só um jogando contra o outro.  

- Galera e aí, vamos pensar. Quantos minutos dentro dos nossos cinquenta minutos para explicar essa 

imagem? 

Professor Agerato – Para explicar isso? Uns dez minutos. 

- O problema é que vai gerar muita polêmica. Eu queria falar sobre a questão da lei municipal contra a 

homofobia, que o Rabo-de-Gato nos apresentou. 
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Professor Agerato – Isso mais para o final. A gente pode reservar então quinze minutos, deixando cinco 

minutos a mais para responder qualquer dúvida que surgir. 

Professora Malva – A gente vai chegar, afixar o cartaz, explicá-lo. Eu acho que podemos fazer algumas 

perguntas antes, eu e o Waldir tínhamos pensado nisso antes, ele anotou. Perguntas como o que é 

diferença, o que é gênero? 

Professor Agerato – Eu sei que da outra vez que fui apresentar esse trabalho me perdi todo. Tinha muita 

gente na sala e todo mundo ficou quieto me olhando... 

Professora Malva - O Agerato já apresentou isso. Em qual disciplina vocês apresentaram? 

Professor Agerato – Foi em anatomia. 

Professor Rabo-de-Gato – Aquele moço, Bálsamo, ele quer que eu faça um espaço sobre educação e 

sexualidade na semana da Biologia. 

Professora Malva – Legal. Vai rolar? 

Professor Rabo-de-Gato – Acho que sim. Mas eu não sou da biologia.  

- Gente, e o assexuado onde ele entra aí? 

Professor Agerato - Assexuado? 

Professora Malva – No meio não? 

Professor Agerato – Não. O assexuado é fora dessas linhas.  

Professora Malva – Eu também fiquei pensando nisso. 

Professor Agerato – Assexuado se encaixaria em um tipo de orientação. 

Professora Malva – Eu conheço um menino que é assexuado.  

- Eu flerto com a assexualidade. 

Professor Rabo-de-Gato – Mas o negócio é o seguinte gente, é muito complexo, muita gente tem o seu 

período de assexualidade. 

Professora Malva – Mas tem gente que não sente atração nenhuma.  

Professor Agerato – Por isso é interessante o que você falou, a cada tempo estou de um jeito. Eu não 

preciso me definir nesses padrões que são colocados pela sociedade. Nesse (masculino) ou nesse 

(feminino). 

Professora Malva – Mas ele seria assexuado, não tem sexo, não entra em nenhuma dessas 

categorizações. Mas talvez em algumas, não sei, a expressão de gênero dele pode ser masculina ou 

feminina. A identidade de gênero pode ser homem ou mulher.  

Professor Agerato – Mas aí a orientação sexual dele ficaria fora, ele não tem orientação. 

Professor Rabo-de-Gato - Mas a orientação dele não é assexuado. A minha orientação é gay, a minha 

orientação é lésbica, minha orientação é heterossexual, eu sou gay assexuado, ou lésbica assexuada. 

Professor Agerato – O que? Mas o que que define um gay? Ser gay? 

Professora Malva – Ele gosta de homem mas não gosta de sexo, gosta da companhia.  
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Professora Agerato – Mas o assexuado geralmente não sente atração alguma. 

Professor Rabo-de-Gato -  Tá, mas não é atração. Ah, sinto tesão. Não é isso. 

- Mas aí você estaria na expressão não? O gay assexuado teria uma expressão andrógena, seria isso? 

Professor Rabo-de-Gato – Não, não existe uma expressão andrógena.  

Professor Agerato – Existe, a expressão de gênero seria como você se apresenta. Se eu me visto como 

mulher... Andrógeno acho que seria um homem que parece mulher, ou uma mulher que parece um 

homem, não dá pra definir direito.  

Professor Rabo-de-Gato – Mas expressão de gênero é masculino ou feminino. A gente está definindo 

assexuado. O assexuado pode ser masculino ou feminino.  

Professora Malva – Mas acho que o fato de ser assexuado está fora disso que iremos explicar. 

Professor Agerato - Acho que uma pessoa só se encaixa no perfil de assexuado por fatores psicológicos 

ou genéticos. Ele não consegue sentir nada. 

Professor Rabo-de-Gato – Acho que é mais um fator psicológico. 

Professora Malva – O assexuado vai se enquadrar nessas diretrizes. 

- É, mas ele não está em nenhum desses momentos. 

Professor Rabo-de-Gato - Vamos pensar nos outros fatores, que são os fatores polêmicos? Pois o 

asssexuado não vai fazer mal para a sociedade, ele não gosta de sexo... 

Professor Agerato – A igreja não recrimina ele. Sou assexuado que legal. 

- Não, mas ele sofre um certo preconceito. Ele é diferente. A vida inteira o povo tem que lidar com 

comentários do tipo, você não pegou ninguém, tem certeza que não está afim de ninguém. Olha lá, ele 

não pegou ninguém.... 

Professora Malva – Isso é um tipo de preconceito. De um jeito ou de outro o assexuado acaba sofrendo 

preconceito. 

Professor Agerato – É, porque você não está fazendo o que todo mundo faz. 

- Sim, é a normatividade, a normatividade do sexo. Parece que todo mundo precisar transar senão você 

se torna um esquisito.  

Professor Agerato – Poderíamos deixar uma pergunta grande no quadro – o que é heteronormatividade? 

- E se colocarmos uma imensa interrogação? 

Professor Agerato - Alguém sabe o que é heteronormatividade? 

Professor Rabo-de-Gato – Acho que não, na realidade tem que abrir com essas questões. Já seria a 

própria introdução. 

Professora Malva – Não dá para escrevermos essas perguntas no quadro? 

- Sim, as perguntas podemos colocar no quadro, assim fica mais rápido. Mas quais serão as perguntas? 

O que é gênero acho que é muito complexo para eles não? 

Professor Agerato – O que é heteronormatividade.... 
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Professora Malva – O que é gênero acho legal porque cada um pode ter um conceito diferente de gênero 

e a partir daí vamos direcionar a discussão. 

Professor Rabo-de-Gato – O que é homossexualidade. Pergunta boba e básica né? 

- O que é homofobia? 

Professora Malva – Nossa, o menino que morreu assassinado e colocaram um bilhete na boca dizendo 

que isso era para ele deixar de ser veadinho. Nossa pesadíssimo, dezoito anos. 

- Mas eu vi que o bilhete não era verdade, o assassinato sim, mas o bilhete não. 

Professor Rabo-de-Gato – Não,  é verdade sim. O cara escreveu e socou na boca dele. 

Professora Malva – Acho que esses Malafayas aí é que são os responsáveis por isso. 

Professor Rabo-de-Gato – O cara estava tendo uma relação sexual com ele e aí não aceitou que ele era 

gay. 

Professor Agerato – E descontou no outro né? Se mata então. Se não consegue se aceitar vai matar o 

outro? Se mata.  

*** 

Professora Jasmim-da-Índia – Boa noite, vamos fazer um trabalho sobre educação sexual. Trabalhamos 

isso no estágio e agora estamos dando continuidade ao trabalho que vínhamos fazendo. Um dos objetivos 

principais nossos é abordar o tema da homossexualidade com naturalidade nas escolas, porque é um 

tema que infelizmente não é abordado e é excluído durante as aulas. Vamos também analisar a 

metodologia utilizada nas aulas sobre sexualidade, sistema reprodutor humano, contraceptivos e DSTs. 

Dependendo do professor ele vai citar mais um assunto do que outro. Vamos analisar os livros didáticos 

do ensino fundamental e médio e também e a proposta final é o que já foi falado no primeiro item, que é 

abordar a homossexualidade com naturalidade nas escolas. A gente dividiu as tarefas em relatos 

individuais porque cada um fez estágio em uma escola diferente. Questionários foram aplicados em uma 

roda de conversa que fizemos; a Hortênsia conversou com uma psicóloga que foi dar um atendimento 

aos adolescentes na escola dela; houve um debate no cursinho pré-Enem do movimento social Levante 

Popular da Juventude, quando a Malva e o Agerato foram convidados pelo Violeta e foi feita a análise 

do material didático das escolas. Na minha parte nas escolas, pois foi comigo que começou esse tema 

quando quisermos dar início a esse trabalho, fui ouvindo muitas coisas dos alunos e quis levar uma 

discussão melhor. Escutei o seguinte: „Jasmim-da-Índia, por que a professora usa livros para dar essa 

aula se não podermos levá-lo para casa? Assim não posso estudar para a prova. „O livro que eles têm 

não tem esse assunto, então a professora utiliza outros livros, mas aí os alunos pensam „como vou 

estudar para alcançar uma nota, muitas vezes não pensam nem em compreender o conteúdo em si.‟, eles 

tiveram essa preocupação. Durante a mostra de imagens das DSTS, alguns alunos gritaram bem alto – 

„Prefiro ser virgem do que ficar com essas coisas!”. „Por que o Freddie Mercury morreu de AIDS se ele 

era gay?‟ Essa foi uma pergunta bastante polêmica, que me deixou com medo, porque foi logo depois 

dela ter explicado que a relação sexual existe apenas com a penetração vaginal, ela não se refere a 

outros tipos de prazeres e nem outros tipos de relações. Muitos alunos falaram „eca, que nojo‟ (se 

referindo à pergunta sobre o Freddie Mercury). Na minha opinião a professora cometeu uma gafe nesse 

ponto porque ela falou que no início da puberdade começamos a nos interessar pelo sexo oposto. Não é 

todo mundo que vai se interessar pelo sexo oposto. Os alunos me pediram para dar essa matéria no lugar 

da professora porque ela não sabe de nada. Acusaram ela por causa dos costumes dela, ela não tem 

tranquilidade para dar essa matéria e eu como tinha menos receio de responder às perguntas deles, 

disseram que eu fazia melhor as coisas.  
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Professora Jasmim – Eu tinha contado da última vez sobre meu estágio. Eu tinha feito uma roda de 

conversa com os alunos e aí nessa roda eu tinha acabado de passar o questionário sobre a conclusão do 

ensino da matéria sexualidade com eles, e como o objetivo do nosso grupo é introduzir o assunto da 

homossexualidade com naturalidade, a gente chegar a uma metodologia que aborde isso de uma maneira 

corriqueira dentro da sala de aula, colocamos no questionário a pergunta „O que você entende por 

homossexualidade?‟ E aí tirei conclusões, reflexões de que as respostas foram um tanto robóticas. Todo 

mundo sabe que a camisinha previne a gravidez na adolescência e que a gravidez na adolescência é 

indesejada, mas aparentemente todos sabem que não pode engravidar na adolescência, mas ninguém 

sabe muito sobre sexo ou tem aprofundamento sobre questões da sexualidade. Todos eles sabem que não 

pode, mas eles não sabem o que é. A principal falha que eu noto quando conversamos com alunos sobre 

sexualidade, a gente vai lá e passa aquela matéria sobre sistema reprodutor masculino e feminino, 

puberdade e tudo mais... mas aí eles surgem com muitas dúvidas psicológicas sobre assunto e querendo 

ou não isso fica por conta do professor de ciências responder. Porque é o professor de ciências que está 

dando essa matéria, tocando nesse assunto. Aí vai entrar aquelas perguntas todas que eles fizeram né, 

como qual é a idade certa para perder a virgindade? Quais cuidados devo tomar? E se eu engravidar na 

primeira vez? São respostas que não existem em livro (didático) nenhum e que você tem que estar 

preparado para responder. Quanto à pergunta „O que você entende por homossexualidade?‟ Foi outra 

coisa que me assustou um pouco, pensei que seria um conceito mais disseminado na cabeça deles, do que 

eu vi que é na realidade. Alguns me perguntaram o que significa o termo homossexualidade. Houve uma 

palestra na escola sobre sexualidade e um aluno super entendido chegou para conversar e disse „Olha, 

na palestra a professora falou que as pessoas podem sentir atração por pessoas do sexo oposto ou do 

mesmo sexo, falou que existem relações entre homens, relações entre mulheres e tudo mais...‟ Eu 

perguntei „E aí o que você acha?” ele disse „Ué, acho que cada um pode fazer o que quiser‟. Já por outro 

lado houve muitos alunos que fizeram comentários pejorativos „Eca, que nojo!‟, „Eu odeio gay, gay é 

feio.‟ E surgiram aquelas perguntas do tipo „Se eu ando com um amigo gay, quer dizer que sou gay?‟; 

então você vê que eles põem em jogo a própria sexualidade pelo fato de não entender como se define e 

como se forma. A conclusão sobre essa pergunta é que existe pouco conhecimento e existe preconceito da 

parte dos alunos e a maioria deles nunca parou para pensar. Eu perguntei para eles se eles conhecem 

alguém que é homossexual, disse que não queria saber de pessoas famosas não, queria saber se eles 

conheciam de perto e todos eles conheciam homossexuais. Mas eles simplesmente não tem esse 

conhecimento na vida deles e aí começa a questão do que a pessoa acha que é certo ou errado. Se aquilo 

não é normal se esse assunto não é abordado eles começam a pensar que é errado e aí começa o 

preconceito, essa foi a conclusão que cheguei a partir do trabalho com esses alunos. 

Professora Malva – A gente recebeu um convite do pessoal do cursinho do Levante Popular da 

Juventude, você quer falar um pouco mais sobre esse espaço educativo não-formal Waldir. (Foi um 

projeto que ajudei a construir paralelamente às atividades do primeiro semestre do mestrado, dava aulas 

de Biologia nesse pré-enem alternativo) 

- O cursinho Edson Luíz é ligado ao movimento social Levante Popular da Juventude, é um movimento 

de organização de juventude que tem expressão no país inteiro. O cursinho tem caráter popular, está 

fechando seu primeiro ano, é um trabalho voluntário, começamos com cerca de 30 estudantes e estamos 

fechando o ano com 12 alunos. Inventamos uma modalidade, uma disciplina chamada Encontro Crítico, 

com intuito de colocar os estudantes para discutir assuntos que constituem o pensamento crítico com 

vistas a um melhor desempenho no Enem, então levamos vários movimentos sociais, feministas, 

discussões sobre drogas, sobre sexualidade. E uma dessas aulas foi dada por mim, Malva e Agerato 

sobre Diversidade Sexual e Gênero.  

Professora Malva – Fez parte do nosso trabalho também tentar desenvolver uma metodologia para 

trabalhar esse tema. Porque se você for falar sobre sexualidade, acho que é uma obrigação do professor 

ter algum conhecimento para passar aos alunos, questões da atualidade apesar disso não estar nos livros 

didáticos, nos PCNs. A gente se reuniu para pensar uma metodologia, trocamos ideia com o pessoal que 

já tinha dado uma aula sobre esse tema com alunos do ensino fundamental e a gente discutiu o que 
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poderia fazer. O Agerato já tinha trabalhado com esse modelo do boneco, reproduzimos esse boneco em 

uma cartolina, fizemos um cartaz bacana, pensamos em começar por ele, a partir daí. Porque iríamos 

chegar lá dizendo Diversidade Sexual e Gênero, mas fica muito vago né (pra quem não é familiarizado 

com o assunto) sendo que tem outros nomes, outras categorias, até eu mesmo que sou familiarizada tive 

que estudar mais para entender. A gente procurou explicar o que é identidade de gênero, mas o boneco é 

auto explicativo. 

Professor Agerato – Também passamos para essa turma um vídeo, sobre homossexualidade no Reino 

Animal 

Professora Malva – Eu não lembro o nome do vídeo. 

- Era bichos gays. Só que fiz uma pequena intervenção, era um vídeo sobre os casos mais frequentes de 

homossexualidade entre animais, eu acrescentei um texto que explicava que não estávamos ali para 

ensinar a orientação sexual de ninguém, até porque isso não se ensina. Mas que nossa intenção era 

ensinar o respeito à diversidade, ao que é diferente, entendendo que há toda uma gama de manifestações 

sexuais. A ideia de levar esse vídeo era quebrar o senso comum de que isso é uma questão humana, 

inventada, da moda... então mostramos um vídeo com espécies que tem indivíduos que apresentam esse 

comportamento com mais frequência e fizemos uma observação explicando que no ser humano existe um 

processo de subjetivação que é outro, que nossos sentimentos são influenciados por nossa cultura, pela 

religião, pelo ambiente e tudo isso constitui a nossa subjetividade, inclusive a afetividade, não estávamos 

comparando ninguém a animais, mas apenas mostrando que isso não é uma invenção humana.  

Professor Agerato – E então a gente fez um debate, e no meio do debate inserimos dois conceitos, 

palavras novas ao vocabulário daqueles estudantes, que foi o conceito de heteronormatividade e o de 

heterossexualidade compulsória.  

Professora Malva – E eles participaram foi bem massa. A gente estava com um pouco de medo de 

trabalhar com esse tema e na sala de aula tinha uma pessoa assim, que não era contra, mas era 

religiosa, fundamentalista, mas aí foi muito bom porque pudemos ter contato com outras opiniões porque 

quando a pessoa é muito ligada à religião é mais complicado de se lidar.  

- Foi um desafio né, pois foi alguém que estava fazendo um contraponto forte a tudo que falávamos, uma 

pessoa fundamentalista, mas foi um exercício interessante para nós enquanto professores ter que contra-

argumentar, usar os termos da própria pessoa, problematizar com questões como „Então na bíblia você 

acha que é pecado existir uma pessoa que se expressa de um jeito diferente?‟ Só existe o que está escrito 

na Bíblia? Foi um bom exercício, o Agerato conseguiu argumentar bem com essa pessoa. 

Professora Malva – Aí aconteceu o debate e nós explicamos mais os conceitos. Discutimos sobre outras 

metodologias boas para trabalhar, além dessa do boneco. O boneco você vai explicando o que é cada 

coisa e como ela se expressa, a identidade de gênero sendo relacionada ao cérebro e pesquisamos alguns 

filmes.  

Professor Agerato – Indicamos esses filmes para eles assistirem (XXY, Meu mundo em cor de rosa,? 

Meninos não choram, Ninguém é perfeito, As vantagens de ser invisível) Esse XXY é a história de uma 

menina que é hermafrodita e tem influência dos pais de querer normatizar ela, mas ela meio que quer ter 

os dois sexos, ela meio que se assume nisso e é feliz assim. O filme apresenta uma contradição entre o 

que é a normatividade e a verdadeira vontade da garota.  

Professora Malva – Para uma aula pensamos em passar esses filmes, ou trechos deles, tudo dependerá 

do tempo disponível... Seria legal o pessoal entre nós aqui na formação que quiser ter mais contato com 

esse tema buscar assistir esses filmes. É bem lúdico e proporciona um debate. Outra coisa que ficamos 

sabendo hoje é que existe um jogo, de tabuleiro que é um jogo social, com vários temas, mas não 

achamos na internet, tem pra baixar, mas estamos procurando um link correto, quando estiver disponível 

vamos trazer para mostrar. Estamos curiosos para saber como funciona, sabemos que são situações-
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problema onde os jogadores descobrem esse problema... O debate começa com a problematização e tem 

um tabuleiro que vai mudando as peças de lugar e as situações problema. Bem é uma deixa para 

podermos trabalhar, pesquisar esse jogo.  

Professora Jasmim-da-Índia – Bem, aí as conclusões desse debate que tivemos, do estágio e da análise 

de currículo, vimos que o ensino fundamental não aborda a discussão sobre sexualidade, então tem que 

se buscar um material de suporte, eles abordam a gravidez na adolescência como se fosse uma coisa 

errada e não mencionam nenhum tipo de relação sexual que não seja com penetração vaginal, os casais 

sendo somente homem e mulher e apesar do livro dizer que o objetivo do ato sexual é a reprodução e o 

prazer, a professora não menciona essa última frase nas aulas, pelo menos a que acompanhamos. Os 

livros didáticos do ensino médio não tem nenhum capítulo sobre e com isso eu subentendi que os autores 

pensam que os alunos não tem curiosidade sobre o assunto por não serem tão inocentes quanto os alunos 

do ensino fundamental. É como se pensassem que se eles já praticam é porque já sabem. A professora 

não aborda o assunto com naturalidade, e eu perguntei a ela porque ela já leciona essa matéria há cinco 

anos, ela disse que ao lecionar essa matéria pode acabar incitando os alunos e que ela tem medo de ser 

pressionada pelos pais. Uma vez ela tentou um CTA na escola deram uma palestra e distribuíram 

camisinhas e o diretor mandou recolher todas antes que acabasse a aula, porque ele disse: „Imagina os 

pais chegando aqui na escola e reclamando que seu filho ou filha tá com uma camisinha na bolsa...‟ Os 

alunos têm muita curiosidade mas dúvidas são causadas pelo fato da professora não falar sobre o 

assunto, então muitas perguntas surgem, pelo que percebi, pela falta de esclarecimento sobre o assunto, 

ela não vai até o final do assunto, põe um ponto final no meio e acaba que se enrola quando surgem 

perguntas inocentes, de curiosidade mesmo e fica com medo de ser bombardeada pelos pais.  

Professora Jasmim – A gente vai encontrar dificuldade em definir uma metodologia que consiga 

abranger isso aí. Porque os alunos sentem falta da presença dos professores jovens, todo mundo notou 

isso. Parece que somos mais próximos e eles sentem certa liberdade para fazer as perguntas, mas nós 

não vamos ser jovens para sempre e tem um monte de professor já não tão jovens que vão continuar 

sendo professores “para sempre”, por muito tempo. O que acontece é que temos uma dificuldade porque 

é um tema que tem um lado psicológico muito evidente, não sabemos uma metodologia física para 

abordar esse assunto em sala de aula. Todo mundo pensou em fazer um jogo, uma HQ, uma cartilha... 

mas nós ficamos um pouco perdidos, tínhamos tanta coisa pra ver, que nos perdemos na literatura, nas 

abordagens, mas não chegamos a uma metodologia única. Uma coisa que vimos que dá certo é a roda de 

conversa como a Malva e Agerato fizeram, e uma coisa importante é pensar em como abrir um espaço 

onde eles não precisam se expor para tirar suas dúvidas (caixinha de dúvidas). Eu fui lá e falei que ia 

responder qualquer questão que eles quisessem mas eu não sei de ninguém, não conheço ninguém, que 

eles iam colocar o papel lá e ninguém saberia quem colocou. Foi um resultado notável, porque quando 

pergunta em sala de aula Você tem alguma dúvida? „Não!‟ „Você passou por essa matéria e continua 

com alguma dúvida?‟ „Não!‟ Mas quando fiz a caixinha de dúvidas tinham inúmeros papeizinhos, várias 

dúvidas importantes... Então agora tentaremos trabalhar uma metodologia mais aberta, vamos testar.  

Professora Jasmim-da-Índia – Uma coisa que notei também é que os assuntos que não estão no livro 

didático devem ser levadas em consideração por ter total influência no ensino e na vida desses 

adolescentes e não somente durante as aulas de educação sexual. Mesmo se não abordarmos o que está 

no livro ou se a dúvida dele surge em uma aula que não é sobre educação sexual, não podemos ignorar, 

porque essa dúvida pode permanecer para sempre, gerar problemas. E isso por causa de má vontade? 

Ah, tenho que correr por que a matéria está atrasada. Então independentemente da matéria não podemos 

ignorar, se o aluno levantou uma questão cotidiana, por mais que ele não se exponha, „ah, meu amigo fez 

isso,‟ „alguém que conheço...‟ mas a gente não pode ignorar essas dúvidas que surgem durante as aulas, 

mesmo estando fora dos assuntos do dia. 

- Eu tenho algumas pequenas considerações para pensar. A questão da facilidade de abordar o tema 

pelos jovens é por que? Vocês sentem que pelo fato de vocês serem professores jovens tiveram uma certa 

facilidade para abordar esse tema. Aí vou dar algumas alternativas que eu espero que não tenham 

respostas e eu gostaria que vocês pensassem sobre elas?  Primeira coisa, é por que jovem faz mais sexo 
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do que adultos e velhos? É por que jovens são menos conservadores do que velhos? É por que jovens dão 

aula há menos tempo que os mais velhos? É por que os professores mais velhos tem uma preocupação 

maior com os pais dos alunos do que os professores mais novos? É por que os professores mais novos na 

verdade estão iniciando e têm a leveza, o desconhecimento do comprometimento que sua aula pode ter? 

É por que os jovens na sua potência criadora ignoram as consequências de um trabalho equivocado? É 

por que os velhos de fato estão despreocupados com a questão da sexualidade ou dão menos importância 

a essas questões ou não notam essas questões? Todas essas perguntas brotam na minha cabeça com 

essas falas, e acho que precisamos pensar sobre várias coisas. 

- Acho que tem a questão da identificação também. Eu me identifico com quem parece mais comigo.  

Professora Jasmim – Mas isso é um problema também. Se você se identifica com quem é mais novo esse 

professor não vai ser jovem para sempre. Claro que tem professores que são mais velhos e tem um alto 

astral, mas você não é obrigado a isso em todas as aulas. 

- Sim, porque acho que é uma coisa cruel a gente querer que os professores tenham o elixir da juventude 

né? Eu pretendo dar aulas até os setenta anos, que é quando vão me expulsar daqui. E quero ser uma 

pessoa de setenta anos com a aparência de setenta anos e acho que é bom que seja assim. E acho que a 

gente também tem que ver qual trabalho pode ser desenvolvido, porque ser professor não é como ser 

modelo fotográfico. São só perguntas, muito obrigado por nos fazerem pensar. 

- Professora Jasmim – A gente está com dificuldade.... 

- Eu acho que vocês não estão com dificuldade em nada, ficou ótimo, acho que vocês estão com potência.  

- Acho que dificuldade em ter um método mais concreto, mais definido.... 

Professora Jasmim – Sim, porque na verdade acho que a questão do nosso grupo é que não tem como 

definir isso (uma metodologia prévia). 

- Mas também aqui podemos ver questões de descontinuidade, de silenciamentos.... Gente se fixar em um 

método pode ser perigoso, porque você não pode prever realmente todas as situações que podem 

acontecer.  

Professora Jasmim – Pois é eu posso dizer vou fazer isso aqui e pronto, mas sem me importar com o 

impacto que isso vai ter, sobre a vida de professores e alunos, o impacto sobre pais, diretores, tem muita 

coisa por trás disso. 

 

 

NEUROCIÊNCIAS EM QUADRINHOS 

 

Professora Gardênia – Gente boa noite. (Apresenta as componentes do grupo) Hoje nós vamos 

apresentar para vocês nosso trabalho de PRAE. Nosso eixo temático, a gente decidiu no outro dia 

quando nos reunimos, seria neurociências. Depois a gente decidiu restringir o tema e focar nos tópicos 

memória e aprendizagem. Bem, essa tema a gente escolheu por causa de três justificativas básicas que 

são: a atenção dos alunos, os professores e o sistema escolar. Pensamos (?) nos alunos, porque 

normalmente, a gente viu isso na experiência de estágio, é que eles têm um certo preconceito ou certo 

desinteresse por esse tipo de  tema associado ao corpo humano, principalmente o sistema nervoso; a 

gente pensou também nos professores porque a gente vai tentar ajudar os professores a trabalhar esse 

tema e o sistema escolar pelo que vimos, no CBC não tem muito espaço para isso a gente tentou, vai 

tentar na verdade, fazer uma abordagem mais lúdica, mais interessante para esses temas. Esse aqui é um 
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pedaço do CBC de 2007, onde tem o corpo humano, trabalhado no primeiro ano. Então sugerem oito 

aulas para trabalhar isso, as funções vitais do corpo, “...estabelecendo relações entre as várias funções 

do organismo humano. Compreender o corpo humano como um todo integrado, considerando seus níveis 

de organização: células, tecidos, órgãos e sistemas.” Então, oito aulas para serem vistas células, tecidos, 

órgãos e sistemas. Em 2012 houve uma readequação do CBC e esse tema foi jogado para o segundo ano 

mas continua do mesmo jeito. “Compreender o corpo humano como um todo integrado, compreendendo 

suas...” Aí, no PCN Biologia entre as competências e habilidades que você tem que desenvolver em 

Biologia está “relacionar diversos conteúdos conceituais de Biologia (lógica interna) na compreensão de 

fenômenos. A gente pensou nesse tema memória para tentar ajudar os alunos a entender como eles 

aprendem, como eles podem fazer ao terem que encarar uma prova difícil, como eles podem estudar ou 

se comportar de forma que eles consigam assimilar aquele conteúdo de maneira mais prática e eficiente? 

Professora Prímula – Então na verdade, um dos nossos objetivos é fazer com que o aluno não 

simplesmente reconheça o sistema nervoso ou reconheça os seus sistemas, mas fazer com que ele se 

interesse em estudar o próprio corpo. Então a gente vai instigar o aluno para que ele possa fazer esses 

questionamentos. Nós somos nossas memórias? Como armazenamos informação? Como aprendemos? 

Todos aprendemos da mesma forma? O que está relacionado com a aprendizagem? Para que eles 

possam ter interesse em se conhecer. Será que nós nos conhecemos a esse ponto? Então inicialmente 

essas perguntas são para identificar quem tem o interesse... Bom, então como vamos fazer isso né? Nosso 

produto final idealizado é trabalhar esse tema de uma forma que chame bastante a atenção do aluno com 

uma linguagem mais fácil, mais acessível. E também a gente pretende elaborar um guia para o professor 

porque como é que ele vai poder desenvolver algum trabalho se os livros didáticos não têm isso para 

oferecer? Não adianta a gente oferecer um recurso didático se não oferecer também um auxílio ao 

professor. Então como que a gente está fazendo nosso plano de trabalho até agora? Primeiro estamos 

fazendo um estudo sobre o tema memória, porque precisamos entender um pouco sobre ele, estamos 

usando esse livro (Cem Bilhões de Neurônios – Conceitos Fundamentais de Neurociência, Roberto Lent), 

ele é bem interessante. Estamos usando também esse livro (Neurociência da Mente e do Comportamento 

– Robert Lent) são livros que estamos usando inicialmente, mas ao longo do desenvolvimento do projeto 

estaremos usando mais. Leitura de artigos referente ao recurso didático proposto. Estamos lendo artigos 

que falam sobre HQs. Sobre como está sendo inserido na escola, relatos de como isso tem sido visto 

pelos alunos... A gente também vai fazer um levantamento de mídias relacionadas ao tema, que fale sobre 

neurociência. E a gente também se reúne para discutir algumas experiências de estágio, como a 

Gardênia já falou, nós observamos algumas questões durante o estágio que despertou nosso interesse... E 

a análise de material didático que foi pegar os livros escolares de biologia e verificar o que eles estão 

falando sobre esse assunto. Bem, estamos fazendo também a leitura de três artigos, e um deles é bem 

interessante pois foi fornecido pela minha escola e na verdade está falando sobre histórias em 

quadrinhos como recurso didático. Tem umas trinta páginas mais ou menos, e é bem interessante, se 

alguém tiver interesse sobre esse tema de HQs eu posso oferecer. O outro artigo fala sobre a aplicação 

de pessoas que criaram histórias em quadrinhos sobre o corpo humano e aplicaram às séries iniciais. 

Foi bem interessante porque os alunos viram aqueles desenhos bacanas e pensaram não é só um recurso 

didático mas algo legal para ler e se interessaram bastante e os alunos até diziam que agora têm 

interesse em estudar o corpo humano.  

Professora Gardênia – E tem aquele outro... 

Professora Prímula – Ah, é! Tem um também que tem uma história em quadrinhos que foi feita, só que 

esse artigo trás algumas críticas às histórias em quadrinhos, diz que para a escola é necessário existir 

uma linguagem adequada, imagens adequadas e foi interessante pra gente ter uma noção dos erros que 

são cometidos. 

- Como é que a gente faz agora? Discutimos a apresentação, passamos para a próxima? 

- Na semana passada a gente apresentou e discutiu para não acumular as dúvidas e sugestões.  
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- Então podemos conversar mais sobre este trabalho. 

- Posso falar? Tenho três perguntas. Puxando um gancho da fala que fizeram durante a apresentação, 

como vocês estão pensando é essa história em quadrinhos que vocês viram? Vocês encontraram uma HQ 

sobre memória? 

Professora Prímula – Não, a gente vai fazer.  

- Ah, vocês estão propondo fazer, entendi.  

Professora Prímula – Primeiro estamos estudando o tema, pensando o conceito dos personagens e 

roteiro e depois vamos desenhar. 

- Ótimo, a gente quer que vocês compartilhem o resultado. Quando você falou em sistemas integrados, 

pensando em relacionar memória com outras funções do corpo, é isso mesmo?,  

Professora Gardênia – Sim a ideia é entender como a memória trabalha na aprendizagem, como 

aprendemos, como retemos informações? 

- Lembrando um pouco da anatomia, temos o sistema límbico, e a memória é muito ligada aos sentidos, 

então a arte, o despertar desses sentidos, os afectos que pode provocar, é interessante para trabalhar 

essa memória, inclusive no sentido anatômico, os nervos dos sentidos, do olfato, da visão por exemplo, se 

cruzam com a área do hipocampo (associada à fenômenos de memória) no sistema límbico. Se o cara 

sente um cheiro vem uma lembrança, se vê uma imagem... Então pensei nessa associação dos sentidos do 

corpo com a memória.  

Professora Dália – Você quase respondeu sua própria pergunta. Mas a gente ficou com mais algumas 

questões, como Como a gente aprende? Esse aprendizado envolve essas vias que você está falando. O 

inicial é a anatomia, mas simplesmente chegar e mostrar essas vias, ah o sistema límbico faz isso, não 

faz muito sentido... 

- Tem que ter e ser sentido né? 

Professora Dália – Sim. Aí através dos personagens dialogando e vivenciando situações que explicam 

isso, pra não ser aquela coisa chata de ter que decorar o nome de várias estruturas. Essa é a ideia. E o 

pressuposto do aluno querer saber como ele aprende, seria o básico para aprender todos os outros 

sistemas do corpo. 

- Eu tenho uma elaboração para fazer em relação a isso é que todos os grupos estão propondo fazer 

coisas alternativas Bem quando a gente cria alguma coisa para um aluno imaginário, a gente 

necessariamente pressupõe um aluno, a gente endereça aquilo que vai produzir para determinado aluno, 

assim como você já pressupõe o livro do professor seja diferente, não seja o mesmo material do aluno... 

Então a gente pressupõe o interesse que o aluno terá por nossas aulas. Todo mundo que trabalha com 

comunicação faz isso, você pressupõe quem vai consumir seu produto. Então a gente vai pensar se vai 

ser um aluno do primeiro ano, do segundo, Ensino Médio, Fundamental... Então isso é uma coisa que 

acho que vocês já estão pensando, estão focando no Ensino Médio, que é o lugar do CBC mesmo né. Mas 

aí tem uma coisa muito desesperadora e muito interessante que a gente sempre erra a pressuposição que 

faz do aluno, porque a gente tem que inventar o aluno, como se fosse o melhor aluno. Você vai fazer um 

material, aí você imagina, por mais que pense „vai ter meninos e meninas‟, então não vou fazer uma 

história em quadrinhos sexista... Vai ter gente interessada e desinteressada então vou fazer uma coisa 

bem legal para pegar a todos... A gente pressupõe uma certa diversidade. Mas é óbvio que não vamos 

atender à toda a diversidade. A gente vai errar o endereçamento em algum lugar. O artista tem isso e é 

no erro que tá a coisa mais legal. Uma coisa de pensar quando estamos produzindo um material, a gente 

tem que imaginar um aluno, não tem como fugir disso, mas é deixar o material aberto o suficiente para 

poder atingir aquele que você não imaginou, não pressupôs, não inventou e a única maneira de fazer isso 
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é se deixar um pouco mais livre daquele endereçamento óbvio, não tem que ter a coisa inteirinha 

explicada, inteirinha formulada. Na abertura do trabalho quando colocam a questão dos afetos, que está 

muito associada ao trabalho de vocês. Vocês colocaram a questão dos quadrinhos porque acreditam que 

a memória será melhor estimulada com a arte, então já pressupõem alguma coisa. Então abusem das 

relações afetivas possíveis, do não-sentido que algumas coisas podem fazer, porque é nessa aventura, 

nesse lugar em que você perde o controle, você ganha diversidade diante daquelas pessoas que você não 

pressupôs, que não tinha imaginado que iria ler, a avó do menino vai pegar os quadrinho e vai 

compreender memória...Eu acho que o caminho da arte é isso. Vocês estão prevendo quadrinhos, estão 

prevendo desenhos, eu sei que você desenha, então deixe fluir sua arte, mesmo que não tenha uma 

explicação lógica racional de endereçamento direto. Deixa fluir a arte do texto também, não precisa ser 

todo fechado, todo quadrado. E a gente tem o contato com o Gibio, podemos tentar publicar é muito 

legal, pura arte.  

Professora Dália – Quando estávamos escrevendo a justificativa do trabalho, pensamos em colocar que 

existe escassez de material, mas não tem escassez, tem demais até, só que está sendo pouco explorado. 

Material sobre a utilização de histórias em quadrinhos no ensino. Por exemplo, nós aqui todos fomos 

alunos, e só hoje é que fomos conhecer um trabalho desse tipo. Nunca estudei, não havia nenhum livro 

na minha época. 

- Quer dizer, então existe algum material didático sobre o sistema nervoso, mas são pouco utilizados. E 

sobre memória especificamente vi muito pouco.  

- Eu acho que sobretudo vivemos num excesso de informação. Por que isso tem que ser um material 

outro, extra? Acho que isso é uma coisa para vocês pensarem.  

Professor Bálsamo – Eu tenho uma ideia que pode ajudar vocês. Em uma das apresentações que vi lá 

(no ENEBIO 2014) vi um menino que apresentou uma forma de explicar o sistema nervoso, relacionando 

com a memória dentro do tema, só que usando a redação, ela vai na escrita dos alunos. Era uma redação 

do tipo diário, eles tinham que relatar o que faziam, mas o exercício era que relacionassem tudo com o 

sistema nervoso. Por exemplo, „hoje eu mexi no computador, para isso preciso movimentar os dedos e 

esse movimento é proporcionado pela fibras nervosas; eu tive que usar minha senha e para isso foi 

preciso acessar a memória...‟ ou „vi um filme e para isso utilizei a visão que está ligado aos nervos 

óticos...‟ Então talvez seja uma forma de usar o cotidiano do aluno, da criança do adolescente e usar o 

conteúdo associado, pra que ele possa se identificar. Ele vai ler e vai pensar „Nossa, isso aconteceu 

comigo!” É uma coisa legal 

- Pode ser um bom roteiro. Começar do dia-a-dia dele e ir associando com as funções do sistema 

nervoso – Ah, usei o nervo motor, usei o nervo ótico... 

Professor Bálsamo – É, na verdade a intenção do trabalho era que eles conseguissem entender a relação 

do sistema nervoso com o dia a dia. Ela falou sobre o trabalho, depois leu as redações. Eles chamavam 

de diário de bordo. E foi bem interessante, para aqueles alunos, tudo para eles era o sistema nervoso. No 

dia a dia eles falavam com a mãe deles, olha isso é o sistema nervoso atuando. Se não me engano eram 

alunos do ensino fundamental. Foi uma apresentação oral que vi de uma aluna da UERJ. Ela queria 

trabalhar nos alunos a habilidade de descrever as situações. 

- Eu tenho uma questão para todos, que é como a NARST (National Association for Research in Science 

Teaching) tem lidado com as questões de memória, que é um tema vastísssimo. O cinema também tem 

algumas obras que exploram as questões da memória, ou as perdas de memória ou as implatações de 

memórias ou supermemórias...tem filme para todos os gostos. E também obras literárias, grandes 

clássicos que geralmente são coisas que pra gente são difíceis porque vocês tocaram em pontos 

fundamentais da existência são perguntas muito filosóficas as que vocês apresentaram. Nós somos a 

nossa memória? Tem um clássico com o Swchwarzenegger onde a pessoa paga para ter memórias e 

sonhos implantados. 



131 
 

- Não é o Vanilla Sky? 

- Tem esse também, mas me refiro a outro. Eu assisti todos dele, tem uma história assim. Existem vários 

outros filmes que exploram essa temática. 

 

MOVIMENTO 

 

Professora Lantana - A gente vai falar sobre sistema locomotor. A gente tem um referencial teórico que 

iremos apresentar aqui. São dois artigos que vão servir como base para nosso trabalho, mas a medida 

que formos implementando vamos buscando mais coisas.  O primeiro artigo é o texto Novas tecnologias 

aplicadas ao ensino de anatomia humana de Célia Formaziero e nesse artigo encontramos uma discussão 

sobre o melhor método de ensinar: através de dissecações, modelos anatômicos ou softwares? 

Discutimos isso em nossas reuniões sobre como ensinar os sistemas do corpo humano e achei muito 

legal. Por exemplo, nós temos a parte motora destacada, por exemplo, no software quando você clica 

sobre a parte do corpo que quer estudar as outras somem, e elas começam a se integrar, mostrando o 

funcionamento integrado das partes. Achamos legal usar a tecnologia dentro do nosso ensino dos 

sistemas biológicos. Temos aqui novas ferramentas. Quando você usa novas coisas, novos elementos 

pedagógicos para a aula, o trabalho até aumenta, mas o resultado é mais satisfatório. A gente tem 

também esse outro artigo, que se chama “Ensinando biomecânica nas séries iniciais do ensino 

fundamental” (autor?) A gente vê que esse artigo foi desenvolvido por pessoas do bacharelado em 

Educação Física né? Porque eles usam a biomecânica na parte física do corpo, dos movimentos, 

exercícios né? E aí estudam como esses sistemas estão funcionando né. Bom aí propomos a utilização de 

artigos, a representação por meio de desenhos do sistema muscular e a construção de um jogo da 

memória com os nomes dos músculos. A gente achou essas ideias interessantes e os resultados 

apresentados no artigo foram muito positivos mas a gente precisa ver também a dificuldade para criar, o 

perfil da sala na hora de fazer, se vai ser ou não viável. A gente tem como possíveis práticas algumas 

aulas práticas, pois pressupomos que é um tema que já foi passada nos anos anteriores. Então para 

reforçar esse tema pensamos numa aula prática pra retomar a questão e chamar a atenção para isso 

novamente. Então pensamos em jogos da memória, onde está tão estrutura para que serve, etc, 

pretendemos utilizar também fotografias da locomoção, por exemplo a gente fotografa a criança 

correndo, tocando violão, fazendo qualquer atividade. Qual músculo está em ação ali? Qual músculo 

está flexionado e qual está extendido?; softwares para ilustrar o formato tridimensional desses músculos; 

desenhos com a descrição deles e a massa de modelar para fazer os ossos, formatar as estruturas de 

sustentação do corpo. A gente quer relacionar o sistema ósteo-muscular como prática com a utilização 

de biscuit, massa de modelar, etc, e relacionar na cabeça da criança como isso funciona em conjunto né. 

E a gente percebeu que essa é uma das maiores dificuldades, o professor passar e os alunos receberem 

informação; achamos poucos artigos, pouca literatura, porque é um sistema dado, já falam é isso e 

descrevem, não tem muita diversificação do assunto. Não tem abrangência, diversidade... 

- Bom trabalho. Vamos discuti-lo? O que vocês tem para comentar, acrescentar? Qual sua percepção do 

sistema locomotor humano? 

Professora Dália – Quero fazer uma pergunta. Você comentou que fizeram Estágio. Foi feito esse ano? 

Fizeram esse trabalho esse ano? Foi dado como? 

Professora Lantana – Sim, foi no estágio desse ano que pensamos esse trabalho. Bem foi no meu estágio 

que acompanhei uma professora dando uma introdução ao sistema locomotor. Ela usa muito aquele site 

“Só Biologia”, a professora, ela faz uma espécie de resumo e um esqueminha no quadro para explicar 

determinado assunto e ela pede pros alunos pesquisarem e fazerem um resumo no caderno é o método 

dela né, depois ela dá uma lista de exercícios e eles fazem exercícios sobre o assunto até a hora da 
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prova. Eu trabalho com os primeiros anos do ensino médio, ela falou disso nesse módulo então como nós 

iríamos retomar o assunto pensamos em fazer de forma mais dinâmica, num momento de integração da 

matéria dada.  

Eu não consigo pensar nesse sistema do corpo sem pensar em aulas de biologia bem convencionais, acho 

que é o corpo fatiado mesmo (Trivelato) e temos que partir dele, porque pra entender o formato dos 

ossos, as inserções dos músculos, o movimento das junturas... só consigo ver isso com um esqueleto e 

suas partes, com um atlas, um site.... principalmente se formos pedir para os alunos fazerem um 

modelização depois, não sei como poderão fazer isso sem ter uma noção tridimensional.  

- Professora Lantana – Por isso que pensamos em pegar a base de uma aula que já foi dada e então dar 

a parte prática. Mas tivemos dificuldade em encontrar coisas novas para tratar desse tema. A gente até 

tem ideias novas, mas na hora de ensinar é como se tivéssemos que reproduzir aquele modelo anatômico 

que tem ali no computador ou no livro, de uma imagem virtual. 

- Sim, mas acredito que em alguns momentos temos mesmo que partir de coisas mais velhas, que já foram 

feitas e então criar a partir disso.  

Professora Amor Perfeito – Não tem como fazer um trabalho desses sem abordar o tema , no caso do 

sistema locomotor em diversas séries né? Todas as turmas que tive contato com o pessoal do PIBID, eles 

já trabalharam o sistema locomotor, então não acho interessante voltar com o conteúdo, voltar a 

consultar os atlas, os nomes, isso eles já viram, mas propor algo novo que reforce o conteúdo que já foi 

passado.  

- Gente, preciso falar uma coisa. Se eles já viram o sistema locomotor e se nós entendemos que não 

queremos fazer exatamente a mesma coisa que eles já viram, por que vocês declaram se sentir tão presos 

à forma? Senti que vocês se sentem presos nesse tema como se houvesse um jeito “tem que ser assim”. 

Por quê? 

Professora Lantana – Bom, eu me sinto um pouco presa a esse método porque acho que o convencional 

já foi feito, testado. Acredito que existe o ensino do livro, do estudo dirigido, o menino pega o resumo e 

pensa que coisa mais chata, mas decora aquilo, eu mesma já fiz isso. E me sinto presa à prática, porque 

na minha cabeça acho que agora vai funcionar (o método que aprendeu). Não é que quero fazer isso 

porque só tenho essa opção, acho que a opção mais viável, mais confiável é a convencional. 

- Isso mostra que vocês estão presos ao conteúdo do sistema locomotor que foi dado de certa maneira. 

Será que pra estudarmos o sistema locomotor temos que ver a forma do músculo, o local da inserção, a 

relação osso-músculo. Ou será que poderíamos... bom a matéria já foi dada, nós temos liberdade, será 

que não poderíamos tirar do sistema locomotor mais do que um funcionamento frio de um conjunto de 

coisas? Que mais podemos extrair do sistema locomotor? 

Professora Lantana – Foi isso que apresentamos como início do nosso projeto. A ideia era pegar as 

crianças em plena atividade física, ou as crianças correndo, fazendo atividades, para que pudéssemos 

fotografar e falar „olha quando você está fazendo isso, está usando esse ou esse músculo... 

- Mas e se não ficar nesse ou esse músculo? Olha só, eu adorei essa ideia. Mas no final você volta ao 

conteúdo e ele já foi dado você não tem que ficar preso nele. Pode voltar nele também, não há uma 

regra, mas eu estou colocando álcool na fogueira, estou provocando, como podemos trabalhar isso nos 

desprendendo do convencional já dado? O que eu estou pensando é que primeiro se estamos falando do 

sistema locomotor precisamos usar uma metodologia móvel. Locomoção me remete a movimento. Acho 

que um jogo da memória não é a coisa mais movimentada do mundo. Se já temos conteúdo, já foram 

dadas as formas e o nomes, bíceps, tríceps, quadríceps... enfim, por que não propor algo novo? Existe um 

pintor muito bom que conhecemos chamado Walmor Correia. Bem esse é um ticket de graça que estou 

dando para vocês para uma viagem muito interessante. Ele é um artista plástico e pesquisador, mas não 

vou falar o que ele faz, busquem na internet. O Walmor faz um trabalho de artes plásticas em anatomia. 
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O segundo aspecto que quero conversar com vocês é se vocês podem eventualmente se inspirar no 

Frankestein de Mary Shelley. Vocês assistiram ou leram? Vocês se lembram daquela cena quando o Dr. 

Victor Frankestein percebe que a criação dele está viva pelo movimento. Isso é muito bonito, a matéria, o 

monstro, grotesco, o amontoado de carne, torna-se um ser com vontade a partir do movimento, em 

movimento. Isso é uma pegada legal para pensarmos biologia. A motricidade, o movimento é porque o 

músculo tá ligado uma coisa na outra? Não. O movimento existe a partir de um certo metabolismo, de 

uma certa vontade. Se eu penso, se defino que vou mexer o braço, eu mexo o braço, existe uma vontade 

por trás disso. Então são inspirações da arte, a inspiração que o Walmor pode trazer, que o Frankestein 

pode trazer. Existe também uma exposição de artistas chineses que se chama Corpo Humano Fantástico. 

São peças anatômicas montadas integralmente, elas foram substituídas por um sistema tecnológico de 

resina, mas são cadáveres colocados em posições cotidianas. Essa exposição corre o mundo eu fui ver 

em 2006 ou 2007. É bastante famoso e tem um site dá para ver as fotos na internet. É a coisa do 

movimento sem movimento, da peça anatômica não movimentada, o Frankestein antes de tomar o choque 

e ganhar o sopro da vida... São coisas que dá pra instigar, provocar a ideia da motricidade. E a última 

coisa que quero que vocês assistam como provocação para as fotografias que serão produzidas são os 

vídeos do site Royal Academy of Ballet onde tem umas aulas do corpo de baile da Royal Academy of 

Ballet que é uma grande escola de perfeição técnica incrível e lá é possível ver os bailarinos fazendo 

seus exercícios cotidianos e há uma senhora com os seus sessenta anos dando aulas e os jovens 

bailarinos profissionais tendo suas aulas, é bonito de ver e é muito bonito ver o que é um trabalho com o 

corpo. Assim como seria bonito ver uma exposição de halterofilistas, nadadores treinando, bonito ver um 

treinamento de equitação, um pedreiro trabalhando. É a motricidade em jogo são esses músculos 

funcionando. Ver uma criança brincando com a terra, com uma gangorra. É pensar o sistema locomotor 

em uma outra perspectiva, já que temos a liberdade de pensar isso, uma vez que o conteúdo já foi dado.  

Professora Jasmim – É o que estamos estudando né. Quando vocês falam em trabalhar o sistema 

locomotor, vocês pensam em relacionar músculos e ossos, com a falta da capacidade de se locomover, 

por exemplo? 

Professora Lantana – Tipo no caso de atrofias nos músculos... 

Professora Jasmim – É, falar sobre a fisiologia do aporte de Cálcio, esse tipo de coisa... Porque tem 

muito esse tipo de situação, aquele que se mexe e o que não se mexe, e como a professora falou do 

Frankestein que ganha vida a partir do movimento mas e quando você não consegue, como faz? Eu movo 

meu braço porque tenho essa vontade de mover o braço, mas se eu não tiver a vontade? (se referindo à 

deficiências neuro-motoras) 

Professora Lantana – Sim, nós chegamos a discutir e a pensar isso, mas nessa primeira apresentação, 

como utilizamos dois artigos como base, nos mantivemos no que esses artigos discutiam. Porque se 

fôssemos apresentar tudo o que discutimos iríamos perder o foco da apresentação do trabalho.  

Professora Jasmim – Entendi. Fiz essa pergunta porque na minha experiência de estágio, notei que 

muitas vezes o professor se prepara para trabalhar certo conteúdo mas o aluno quer saber pelo não, ele 

quer saber algo contrário àquilo que o professor está ensinando. Por exemplo, eu estava dando uma aula 

sobre célula viva, de repente um aluno me interrompeu para perguntar „Professora, mas por que a célula 

morre?‟ E aí eu tenho que me virar para explicar para um aluno do ensino fundamental todo o processo 

de apoptose ou de necrose, sendo que não era esse conteúdo que eu tinha planejado. Então pensar que eu 

tenho vontade eu me movo, mas existe o não também... 

- É, também se não tenho vontade não me movo, podemos pensar por aí também, extrapolar essa não 

vontade para um não às drogas... 

- Acho que esporte é uma boa pra chamar a atenção dos alunos para esse tema também, mas é bom 

pensarmos isso associado à arte, pois eu mesmo era um que não ia nos esportes, mas a arte me chamava 

atenção. 
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Professora Lantana – Outra coisa que pensei é questionarmos por que que uma pessoa corre muito 

enquanto outra não corre? Treinamento, condição física, respiração... Por que uma pessoa que faz 

exercício tem mais facilidade do que quem não faz? A gente tem que pegar partes do cotidiano, são 

coisas que eles tiveram como experiência sendo revisto na sala de aula. 

*** 

 Professor Veigela – Boa noite, nosso grupo está falando sobre sistema locomotor. Mais do que 

falar sobre o sistema ósseo e muscular nós vamos abordar o movimento do corpo humano. Nossas 

propostas anteriores, a primeira coisa era saber para que lado vamos. Iríamos usar jogos, trabalhar a 

distribuição dos músculos no corpo, mostrar uma fotografia indicando qual músculo a gente tá utilizando 

em tal movimento. Tínhamos que decidir se iríamos desenvolver algum software, utilizar algum já 

existente ou fazer um modelo com massa de modelar ou biscuit. Então a gente pensou e montamos a 

proposta de algumas práticas, decidimos partir para um lado mais da arte que seria expresso pela 

fotografia mais o movimento. Por que? Porque nós poucas vezes na busca na literatura encontramos 

metodologias que fossem aplicáveis. E tivemos muita dificuldade, todos do grupo procuraram artigos e o 

máximo que conseguimos foram sete artigos que falavam pouco sobre metodologia, Então chegamos à 

conclusão que não só estudaríamos a metodologia, mas elaboraríamos uma e faríamos da maneira mais 

prática possível.  

Com o apoio da orientadora que nos deu algumas ideias pensamos não somente na aplicação de 

um modelo em sala de aula, mas em unir isso a arte, porque é a forma mais simples de registrar 

movimentos, seja através da dança, dos esportes. Existem essas atividades dentro da escola, todo o 

material que precisamos está dentro da escola. Então o material necessário para a metodologia que 

pensamos seria – câmera fotográfica, data-show, pincel atômico de quadro, papel pardo, computador, 

softwares de apoio e atlas de anatomia. Sabemos que nem todos esses materiais são oferecidos pela 

escola, mas uma câmera fotográfica dessas compactas, muitos alunos mesmo tem, pelo menos nas 

escolas onde demos uma averiguada. A ideia seria registrar as próprias atividades dos alunos, seja uma 

gincana, os meninos jogando bola, alguém tocando um violão no intervalo, atividades físicas do nosso 

cotidiano. Eu jogo bola todo dia, eu estou fazendo esse movimento. E então depois do registro, 

projetaríamos a foto com data show e com pincel anatômico faríamos uma representação em desenho. 

Não precisa ser nenhum Leonardo da Vinci, um simples modelo e nesse modelo utilizaríamos um atlas ou 

software de apoio. Em um chute, quais músculos estão sendo utilizados, quais são os antagônicos e quais 

estão sendo contraídos no movimento? Então o objetivo seria uma avaliação prática do conteúdo que 

está sendo ensinado na escola.  

Porém nós temos algumas problemáticas. Onde esse conteúdo está sendo trabalhado. Aqui na discipina 

estamos estudando prática de ensino de biologia, mas esse conteúdo é dado em aulas de ciência no 

ensino fundamental. No ensino médio esse conteúdo não é visto como um capítulo, é dado só uma 

pincelada e pronto passou. Esse conteúdo fica muito defasado, então começamos a ter dificuldade nisso. 

Segundo ponto, como esse é um conteúdo do ensino médio todo nosso grupo trabalha com ensino 

fundamental e estamos chegando no fim do ano e é um conteúdo ministrado no início do ano, nas 

primeiras semanas de aula, então ficou difícil desenvolver na prática esse projeto, em função também de 

todos estagiarmos em escolas públicas e enfrentamos um período de greve, o calendário estava um pouco 

atrasado e isso travou um pouco o trabalho. O impedimento principal para o desenvolvimento dessa 

prática é a falta de material nas escolas. Qualquer professor do ensino público da rede que vá trabalhar 

algum conteúdo utilizando data-shows, placas de petri, Becker vai ter essa dificuldade. São mínimas as 

escolas que tem um laboratório de apoio mínimo.  

E quanto à ideia da aula teórica ser antes ou depois da prática: seria interessante experimentar em 

turmas diferentes as duas formas de metodologia, simplesmente para sabermos se há a possibilidade de 

quantificar esse aprendizado antes e depois da prática.  



135 
 

Professora Amor-Perfeito – Bom gente aí ficamos pensando, vamos aplicar (com alunos do estágio) ou 

não. Não dava pra aplicar dado o contexto, mas ficamos pensando nessas propostas e agora como não 

conseguimos aplicar esse ano precisamos melhorar o projeto e continuá-lo. Aí temos possíveis práticas, 

como o Vegela falou podemos utilizar alguns modelos vivos, com os meninos fazendo movimentos, ou 

então parados, no intervalo ou até mesmo se olhassem para alguém parado e desenhassem; ou um 

contato com diferentes abordagens de utilização dos movimentos como o circo, a dança, a ginástica, o 

esporte....para que eles possam ver através de diferentes atividades qual músculo está em funcionamento. 

Dentro disso pensamos em peças de ballet, competições de ginástica, o Cirque de Soleil, ou mostrar na 

internet exposições disponíveis, como aquele cara que fazia uma exposição com cadáveres seccionados 

conservados, aquilo é legal de mostrar para ensinar a morfologia dos músculos. Essa parte de ginástica 

poderíamos criar um DVD didático e apresentar no início do ano, para que associem coisas do cotidiano 

deles com o conteúdo e então torna-se mais simples e fácil. O material que precisamos é computador e 

televisão, a maioria tem, mesmo que antigas... 

A ideia de dar continuidade ao projeto é legal até para que outros professores possam adotar e aplicar 

essa metodologia quando acharem conveniente.  

O último slide da apresentação do projeto deste grupo trazia os seguintes dizeres: Assim, nosso objetivo 

mudou: Sistema locomotor é composto de que? – Sistema locomotor serve para que? 

 

- O último slide me deixou muito feliz. Que a gente consiga ver a anatomia funcional e não a anatomia 

estrutural, acho que vocês avançaram para esse caminho e também arriscaram ser atravessados pela 

arte e mais do que isso ser atravessados pelo movimento. Agora o que se faz a partir daí é o que menos 

me interessa, vocês já foram sensibilizados para lidar com a questão de uma forma mais integradora. Eu 

vi uma preocupação no grupo muito forte em introduzir, produzir uma metodologia que possa ser 

aplicada no universo de realidade das escolas. Eu vi isso marcado, vocês falaram disso várias vezes. Eu 

estou atualmente muito mobilizada para um caminho um pouco alternativo a esse. Os atravessamentos 

da realidade da escola, eles podem nos trazer barreiras. Na escola não tem, na escola não pode, na 

escola não dá e eu sei que é isso mesmo, que acontece muitas e muitas vezes. Não dá tempo, já foi, a aula 

não cabe, não é isso? Os condicionantes tem me parecido a maior parte das vezes, condicionantes que 

acreditamos neles. Se acreditamos que o currículo é aquilo que tem que ser cumprido, conjunto de 

conteúdos a ser passado, “vencido” em determinado período de tempo, aí você entende que está 

atrasado. Se a gente olhar para o currículo de um outro jeito, aí percebemos possibilidades de abertura, 

do que pode ser feito ou não na escola. Se olhamos para a escola, o data-show não está facilmente 

disponível, mas se é importante mesmo o uso do data-show, consegue-se. Dá-se um jeito. É quase uma 

transgressão conseguir, mas na transgressão consegue-se. O que eu queria dizer é sobre um pouco de 

possível. Não acreditem tanto nos condicionantes, não pode isso ou aquilo, vamos pensar nas 

alternativas, acho que vocês já caminharam um pouco nessa transgressão. E vamos pensar que se 

construirmos essa metodologia para ser aplicada para as escolas, aí não dá mesmo porque já estamos 

pensando muito né? Pensando em uma política menor, para um dia, um dia que estiver faltando 

professor aí eu aplico isso. Então vamos pensar nessa política menor. Não é uma aplicação para todos, é 

para um dia, um jeito de pensar, um projeto, um acontecimento em uma escola. Talvez ela não sirva para 

todas as escolas, para todas as vezes que for trabalhar com todo o conteúdo de biologia, mas vai caber 

um dia que estiver um fragmento, uma ruptura, uma brecha, um nicho ecológico que aparece e você pode 

entrar com o método.  

 

Professora Amor-Perfeito – Isso é muito legal. Esses dias a professora faltou e não me avisou. Aí 

cheguei lá e „que legal hein, você não veio, o que que eu vou fazer agora?‟ Aí eu queria fazer uma 

prática com os meninos lá no início e então resolvi fazer e deu super certo, eles gostaram. Uma 

brechinha assim, foi muito bom... 

 

- Isso porque vocês são estagiários, mas se pensarem nessa brecha como professores ela é um pouco 

maior. As brechas vão aparecer de outro jeito, não em uma substituição mas na necessidade de você 
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desenvolver aquela atividade, para mobilizar aquele conteúdo, para mobilizar aquelas habilidades dos 

alunos, tem um aluno que é assim ou assado, que você quer desenvolver alguma coisa, você sente que 

está precisando de um pouco mais de arte, um pouco mais de movimento, usar uns papéis e aí que a 

coisa vai acontecer. 

 

Professor Vegela – Eu fiquei com um pensamento do grupo anterior, é que nós professores jovens, temos 

uma grande diferença dos professores de mais idade, porque não temos medo de apostar. Como você 

falou, se não tem um data-show eu tenho que dar meus pulos, tenho que dar um jeito. Acho que não 

posso falar nessa disciplina enquanto um Pibidiano, mas enquanto um simples estagiário que não tem um 

data-show disponível em uma sala onde basta você assinar um papel e retirar. Acho que essa ideia de 

correr atrás, dar tudo de si, conseguir material, vai ser do cara que vai apostar.... talvez uma pessoa que 

está há 30 anos na escola que está perto de se aposentar vai pensar, eu vou correr atrás de um data-

show, não vou dar minha aula. 

 

PRIMEIROS SOCORROS (ARUKE) 

 

Professor Orapronobis – Boa noite. Nós trouxemos hoje o tema sobre primeiros socorros. Inicialmente o 

trabalho seria sobre parasitologia, mas a gente resolveu mudar, pois achamos que seria mais legal. A 

ferramenta que iremos utilizar será o jogo. Pelo que vimos através do Portal do Professor (Portal de 

auxílio aos professores no site da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais) nós pesquisamos 

as habilidades que deveriam ser desenvolvidas a partir da utilização do jogo que seria a Investigação e 

Compreensão, onde o aluno teria que verificar em que espaço e situação ele está, como buscar 

informação e o que fazer com elas, e no jogo ele teria que fazer essa investigação e conhecer um pouco 

os problemas para saber quais as formas de lidar com eles. E a base que faremos para incentivar essa 

investigação será a formulação de perguntas e respostas (ao longo do jogo) (....) O que acontece se ele 

falhar no jogo? O jogo será mais ou menos assim, ele (o jogador) terá uma espécie de semi-vida, mas ao 

longo do jogo existirão motivações para ele estender essa vida. Ele vai ter cinco pontos de motivação e a 

cada vez que ele ganhar, ele ganha um ponto de motivação. Mas a gente ainda não sabe se isso poderá 

se reverter ou não. Para me motivar, vamos supor que ele consegue ligar para a mãe a mãe dele pede 

para ele continuar onde está, alguma coisa desse tipo. O que acontece se ele acertar? Será assim, o jogo 

é dividido em salas, aproximadamente trinta a cinquenta salas, onde cada uma trará algum tipo de 

desafio. Se ele acertar o desafio passa para a próxima sala, se errar ele vai ser comunicado que errou e 

estamos decidindo ainda se ele continua do ponto onde parou ou se retorna para o início do jogo. Bem, 

mas por que um jogo? Pesquisamos o CBC e não existe uma aula específica para primeiros socorros, 

mas alguns professores separam uma ou duas aulas para tratar de algo relacionado com esse tema, 

como procurar o centro (médico), como lidar com picadas de abelha.... coisas assim, nada específico. 

Então decidimos aplicar o jogo por ser um material didático que supostamente o aluno pode levar para 

casa. Quais temas iremos abordar? Decidimos escolher onze temas, mas vai depender do número final 

de salas, talvez um fique de fora. Inicialmente os temas são: (1) Queimaduras de 1º, 2º e 3º graus; (2) 

Afogamento; (3) Conduzindo a investigação primária que está relacionada à avaliação dos sintomas do 

indivíduo; (4) Sintomas de hipoglicemia, hiperglicemia e hipertensão; (5) Envenenamento; (6) Epilepsia, 

tontura e desmaio; (7) Desastres naturais; (8) Mordidas por animais; (9) Álcool e drogas; (10) Lesões 

esportivas; (11) Riscos com eletricidade.  (...) No caso do Brasil ainda estamos distantes de onde tem 

terremoto, no tema Desastres Naturais. Como os temas serão aplicados ao jogo? Como eu disse será 

uma espécie de quebra-cabeças, com perguntas e respostas distribuídas ao longo das salas. Utilizamos a 

linguagem (de programação) RGSS2 (Ruby Game Scripting System), criado em 1995 por Yukihiro 

Matsumoto. É o conhecido Rubi, que no caso eu chamo de Safira. 

- Por que? 
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Professor Orapronobis- Porque tenho daltonismo, não enxergo a cor vermelha. Bem, aqui seria um 

esboço do jogo. Ele está ainda em Beta, porque está sendo editado. O jogo tem o personagem Goku como 

protagonista, porque queríamos usar algo que fosse chamativo, que fosse conhecido do universo das 

crianças. Eu batizei o jogo de.....  RK. (Aruke) (Em seguida os professores do grupo começaram a 

exibição das partes prontas do game, com os cenários, textos e músicas que inseriram. O game logo no 

início apresenta à personagem a opção de escolher ou parar uma música, enquanto o personagem abre 

portas que dão acesso a mais instruções. O personagem se alimenta para iniciar sua jornada. Em 

seguida começa o jogo de passar por diferentes salas com seus diversos perigos, desde cães agressivos 

tentando atacá-lo a incêndios que terá que escapar.  

Professor Orapronobis – O jogo ainda está sendo construído por enquanto concebemos somente três 

salas. Pensamos em vários personagens conhecidos do público infantil que poderíamos utilizar como 

protagonista da série, fiquei pensando se seria melhor por um personagem masculino ou um feminino. 

Mas achei o Goku adequado porque meninos e meninas gostam do desenho. Depois penso em inserir 

uma personagem feminina mas dá o dobro de trabalho para reprogramar o game. E finalizando a 

apresentação, algumas das referências que estamos utilizando: (Primeiros Socorros para Estudantes – 

Brent; Educação Física no Ensino Médio e Primeiros Socorros – Lacerda e Primeiros Socorros e 

prevenção de acidentes no ambiente escolar – Santini).  

- Muito bom. Vamos conversar? A ferramenta tecnológica é uma coisa fantástica. A gente poder criar em 

cima de uma ferramenta como essa é uma coisa incrível e de fato não sei se vai dar certo com os alunos 

mas aqui já deu, você fica interessado. De fato acho que tenho questões com a escolha dos personagens, 

são todos homens e eu sou uma feminista de bandeira, então teria que reclamar, põe a d. Florinda, sei 

lá.... 

Professor Orapronobis – Pois é, eu ia colocar mas iria ficar meio pesado... 

- Sim, eu estou só problematizando com coisas além do previsto porque acho que a gente tem que pensar 

sobre isso. Mas a possibilidade de fazer um jogo é muito legal, abre um leque de possibilidades...E se a 

gente por um menino e uma menina vai ficar faltando todos os transgêneros possíveis e aí vamos por 180 

personagens e ainda vai ter gente que vai ficar fora, que não vai se sentir acolhido pelo jogo, então em 

alguns casos menos é mais, tem o Goku se quiser jogar bem, se não... Por outro lado a gente tem que 

pensar muito na questão do currículo do jogo. Qual conteúdo a gente pode explorar, porque a 

ferramenta é uma coisa fantástica, principalmente pela possibilidade de você poder ser o autor do jogo, 

achei fantástico. Você vai ser capturado com certeza, porque precisamos na Educação dos artistas, das 

pessoas que dominam tecnologia, porque precisamos dessas mídias todas. Mas se a gente pensar no 

currículo será que podemos pensar em respostas mais abertas? Não somente certo ou errado? Esse jogo 

tem possibilidades, pensar em algo mais aberto em alternativas de ação de inclusive não salvar criança 

nenhuma, sair pela porta e salvar a própria pele... E eventualmente lidar com consequências. Estaria 

lidando com a questão de formação do cidadão, da formação da pessoa. Acho que a gente tem que 

superar na Educação a educação moralizadora como se a moralidade ou o conhecimento fossem 

caminhos únicos, só existe uma forma de lidar com veneno de cobra... Não, existem muitas formas de 

lidar com esses saberes. Coisas malucas acontecem na vida, porque o conhecimento científico é um 

possível, então talvez elaborar mais. Eu estava pensando nessa última parte do jogo, tinha um velhinho 

que dizia „Fica aí, salva a galera, apaga o fogo‟, mas o velhinho não estava fazendo nada, ele estava na 

dele, e dizia „faz aí‟. Eu me sinto um pouco como esse velhinho, eu fico na minha e falo „Vai aí, resolve o 

problema da educação desses meninos e meninas‟. Acho que tendo essa ferramenta incrível na mão, o 

grupo pode te ajudar a fazer um script mais aberto, um currículo onde você possa fazer opções que vão 

te dar resultados inclusive imprevisíveis. Eu faço tudo certo, apago o fogo e sei lá, a criança morre. 

Porque no mundo, nos primeiros socorros da vida, as coisas acontecem. Pra gente parar de ensinar 

também uma ciência fantasiosa, como se a ciência e a medicina sabendo interferir você tem 100 % de 

ganho, mas não é assim. O que a gente vê é que quando você tem as atitudes corretas você tem chance de 

ganhos maiores. Pra vocês que gostam de jogos a ideia de probabilidade é próxima né, tem uns jogos 

que são probabilísticos. 
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Professora Dália – Você me deu uma ideia de usar a sabedoria popular dos avós dos alunos, por 

exemplo, como eles lidam com acidentes na roça e como a ciência lida com isso? Porque aí juntaria 

tecnologia com uma sabedoria ancestral. 

- Ou no jogo poderia surgir um fantasma, eu sei que nesse anime existem uns espíritos, poderia ser um 

espírito ancestral trazendo a sabedoria popular. Podia aparecer um índio, um orixá, sei lá, tocar uns 

tambores... É que me incomoda, a tecnologia é muito vinculada à cultura oriental dominante capitalista. 

Será que podemos dar uma derrubada nisso? 

Professora Jasmim – Em casa eu tenho um livro que tem uma lista de lendas sobre os animais 

peçonhentos. Tem umas coisas bem curiosas, ditos populares. Não me lembro direito mas posso trazer, 

se quiser olhar para por no jogo, porque ele é bem daqui, bem regional, ele fala só o que a gente sempre 

vê, acidente com ofídeos, mas também sobre acidentes com lagartas, insetos. 

- Como o Orapronobis está na ponta de lança da programação, eu só imagino o trabalho que ele teve 

para montar todos esses scripts, cenários, movimentos...  Mas aí o grupo precisa te ajudar com a parte 

de fazer o currículo do jogo.  

Professora Caliandra – Eu, nós quatro (do grupo) gostamos muito de jogar. Essa coisa das escolhas, das 

probabilidades, existe um jogo em que um cara que ganha superpoderes, aí durante o jogo ele vai 

escolhendo o caminho. Se fizer o “certo”, salvar o velho, ajudar os outros, ele vai ganhando o caminho, 

construindo uma história diferente... Isso dá ideias pro nosso jogo.  

- É, mas a cada ideia que temos, o programador vai vendo números e o trabalho que ele vai ter. Então 

entre o possível e o desejável a gente escolhe o que dá para vocês fazerem. A gente pode pensar formas 

de viabilizar isso, conseguir um financiamento... Eu sei que existe um mercado que lida com partes dos 

jogos. Temos que melhorar alguns elementos, mas eu adorei essa ideia da mídia. Agora é trabalho do 

grupo de ir incorporando as ideias nesse game. Parabéns. E você tem toda a liberdade com a questão 

das cores, faz de um jeito que seja confortável para você, você é o autor.  

*** 

 

Professora Tilândsia – Boa noite. Então a gente já finalizou uma parte do nosso projeto, até o item 5 (1 

– Escolha do tema; 2 – Levantamento bibliográfico; 3 – Acesso ao portal do professor do MEC e Centro 

de Referência Virtual do Professor, PCNs e CBCs; 4 – Revisão Material Didático; 5 – Estudo do 

conteúdo.). Então vamos lembrar cada parte do que fizemos para vocês terem uma ideia e depois o 

Orapronobis mostrará em que ponto está o nosso jogo. Nosso tema escolhido, primeiros socorros é 

relevante porque mostra aos estudantes que todos os sistemas são falhos; e essas falhas geram 

consequências perceptíveis ao indivíduo e aos outros ao seu redor. O jogo mostrará aos estudantes como 

reconhecer alguns sintomas e como agir em alguns casos, ou seja, mostrará que dependendo do tipo de 

falha existem procedimentos simples que podem ser exercidos por qualquer pessoa para contornar ou 

amenizar essa falha até que o paciente chegue ao médico, afinal o nome disso é primeiros socorros e não 

últimos socorros. No levantamento bibliográfico utilizamos alguns artigos e principalmente esse livro 

chamado Primeiros Socorros para estudantes, que é um livro do pessoal da medicina. Usamos esse livro 

para separar os tópicos que estariam contidos no nosso jogo. E os artigos para tirar uma ideia de como 

cada coisa poderia ser abordada. Então tivemos que consultar o que traziam os PCNS, o CBC. Bom não 

trazem nada sobre primeiros socorros, não especificamente. E no Portal, no Centro de Referência é mais 

trabalhado, quando é trabalhado, junto com outros assuntos. Primeiros Socorros fica em uma frase de 

uma aula de cinquenta minutos, não passam nada para os alunos. Para o pessoal do ensino fundamental 

havia uma aula que o tema específico era primeiros socorros. Pedia um semestre para ser dada a 

disciplina. Era primeiros socorros mas aliado à metodologia científica. Eles ensinavam primeiros 

socorros, como se avalia um paciente mas isso era para se fazer uma redação. Você tinha que criar uma 

hipótese do que a pessoa tem, como em um texto científico. E no ensino médio, o tema aparece na parte 
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de contextualização em uma aula sobre “aplicação de penicilina nas pessoas” ou em uma pergunta 

como Quais são os primeiros socorros e tratamento no caso de acidente com lagartas de fogo?” e 

também pedem para o pessoal do ensino médio pesquisa na internet. Pra eles pesquisarem em casa, se 

tiverem vontade então o tema não é tratado. E aí a gente pesquisou para ver se havia algum jogo que 

tratava disso. O único que achei foi esse para o ensino fundamental (Super Quis –Perguntas-Primeiros 

Socorros) e ele aqui fala quanto você errou e quanto acertou e o tempo que é gasto em cada pergunta. Aí 

a gente fez um estudo, nos jogos educativos, cabe ao professor mediar as jogadas erradas de seus alunos 

e induzi-los a perceber tanto a causa quanto o conceito por trás de uma jogada errada. Você tem que 

mostrar para o aluno porque ele errou o que está por trás do erro dele. Segundo Lara (2004) há vários 

jogos de construção, que são aqueles jogos que trazem um conhecimento novo para o aluno. No nosso 

caso estamos fazendo um jogo de construção pois vamos abordar um tema que não é tratado em sala de 

aula. Existem também os jogos de treinamento, que fazem com que o aluno utilize o conhecimento que ele 

adquiriu para resolver determinada situação e nesses jogos o professor pode ver se o aluno realmente 

aprendeu aquilo que foi ensinado. O terceiro jogo é o jogo de aprofundamento, esses jogos tem por 

objetivo guardar conceitos então os vários conceitos que vemos em biologia, para que os alunos possam 

guardá-los e memorizá-los você pode usar um jogo de aprofundamento. E também existem os jogos 

estratégicos que é aquele em que o jogador tem que montar estratégias, como por exemplo os jogos de 

xadrez, dama, campo minado. Para que a experiência educacional seja produtiva é fundamental que o 

educador tenha à disposição uma boa variedade e qualidade de jogos e, principalmente, que tenham seus 

objetivos definidos e conheçam o jogo que aplica. Porque senão, é um jogo de conhecimento se eu quero 

que ele adquira conhecimento e levo um jogo de damas não vou atingir meu objetivo. Tenho que 

conhecer bem meu objetivo e o jogo para saber qual jogo aplicar.  

Professor Orapronobis – Existem algumas normas, algumas dicas que podem ser seguidas para auxiliar 

para que o jogo fique interessante, que dê resultado. Normalmente eu sugiro algumas – 1) que o jogo 

seja elaborado de forma clara e simples, o nosso é bem claro e bem simples e 2 ) elaboração de jogos 

com resultados incertos. Como foi dito na última apresentação, colocar opções que geram alternativas, 

então peguei isso e fiz a seguinte opção: vamos supor ele precisa salvar 10 pessoas, se ele salva de 0 a 3 

não é legal, quando ele chega no final, digamos que, não sei, alguém morre ou ele vai pro inferno 

queima todo e morreu. Se ele salva de 3 a 7 ele fica estável, como ele não salvou muita gente pode ser 

que alguém queira prender ele porque ele não salvou porque não quis. E entre 9 e 10 que seria auge ele 

come o Goku, segue o caminho da serpente e vai para o céu, sei lá. Sugerem que o jogo seja construído 

de forma que tenha um nível de dificuldade crescente. Quando o Goku vai passando de sala em sala, o 

nível de dificuldade vai aumetando.(... impossível ouvir o que o Otávio fala em alguns momentos). 

Oferecer feedback de forma clara sobre a performance dos jogadores. Oferecer algum nível de 

dificuldade para os jogadores. Bem isso não teve como fazer, quero dizer, na verdade até tinha um jeito, 

mas preferi não colocar, mas daria três vezes mais trabalho, eu teria que programar três finais 

diferentes, como é um jogo de perguntas e respostas não teria necessidade. 

- E colocar um menino e uma menina como personagens? 

Professor Orapronobis – Teria como mas nessa primeiro teste resolvi não colocar. Teria como fazer três 

níveis de dificuldade também, o primeiro com perguntas fáceis, o segundo intermediárias e o terceiro 

com as perguntas difíceis. O Dr. Henry Jenkis tem uma proposta interessante, no começo do jogo 

mostra-se a habilidade de criar um contexto social para o jogador, mas no caso desse nosso jogo ele vai 

jogar sozinho mas interage com outros personagens, isso (segundo Henry Jenkis) pode acomodar uma 

variedade de modalidades de aprendizado, favorece um maior engajamento da criança através da 

imersão e encoraja os estudantes a adquirirem riscos intelectuais sem grande medo de fracasso, já que 

no jogo se você fracassar não vai acontecer nada com sua vida real.  
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