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Introdução 

 

São diversas e distintas as instituições e instâncias culturais e sociais que afirmam, 

explicam, dizem como são e como devem ser os corpos e, para isso, utilizam-se das mais 

variadas táticas, estratégias e técnicas. A Biologia escolar é uma delas. Mas, na condição de 

disciplina escolar, a abordagem sobre corpo deveria ser compreendida a partir de sua 

inconstância, dado que suas necessidades e desejos mudam. O corpo se altera com a 

passagem do tempo, com mudanças de hábitos alimentares e de vida, com possibilidades 

distintas de prazer e de desejo ou com novas formas de intervenção médica e tecnológica. Na 

tentativa de encontrar respostas, é necessário, primeiramente, destacar a importância da 

compreensão sobre corpo.  

Entretanto, essa necessidade por vezes desliza e escapa da prática e formação docente, 

pois, parafraseando LOURO (2005), os significados atribuídos ao corpo são múltiplos e 

mutantes. Para a autora, o deslizamento e escapamento dos significados dos corpos 

acontecem não apenas porque são alterados, mas porque são objetos de disputas.  

Assim, imagens de corpos são produzidas e veiculadas numa sociedade que reúne o 

paradoxo do controle e da estimulação, da exploração do corpo e da sua valorização. O 

corpo, enquanto instrumento de conhecimento e transformação, potencializa a materialização 

dos quereres humanos e produz sentido em relação ao mundo. O ser, o estar, o fazer do 

homem no mundo se confirma por sua presença corporal no mundo. 

 Os saberes que a Biologia escolar se apropria e apresenta na escola faz parte tanto das 

produções subjetivas quanto é componente das diferenças culturais, comportamentais e 

históricas. Como exemplo desse atravessamento, podemos recorrer ao que foi registrado por 

áreas da ciência que favoreceu a construção social do conceito de sexualidade e do quanto tal 

construção, no campo biológico, atravessa espaços e configurações de saber e poder. Nesse 

sentido, a escola e o ensino de Biologia são, como nos sugere Amorim (2004, p.82), 

“ressonâncias dos projetos da Modernidade que chegam e persistem contemporaneamente 

nas escolas.” Amorim reafirma “a escola como uma maquinaria capaz de moldar nossas 
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subjetividades para algumas formas muito peculiares de viver socialmente o espaço e o 

tempo.”  

É indiscutível que a Biologia escolar tem participação efetiva na produção da cultura e 

dos processos de subjetivação humana. O corpo humano é assim entendido como uma das 

“especificidades pedagógicas1” do ensino de Biologia e a ele estão associadas as noções de 

raça, gênero e sexualidade.  

Neste texto, resultado de pesquisa em nível de Doutorado, apresentamos a análise do tema 

Sexualidade e cultura, incluído no documento Orientação Pedagógica para o Conteúdo 

Básico Comum para a disciplina Biologia (CBC) e das noções de corpo relatadas por 

professoras e alunas(os), respectivamente, em entrevistas e grupos focais desenvolvidos na 

pesquisa. A investigação buscou pelas noções de corpo veiculadas nos textos curriculares e 

por professoras(es) e alunas(os) no espaço da disciplina Biologia, buscando ainda pelos abalos 

que tais noções provocam nestas pessoas. Um dos abalos, foco deste trabalho, trata-se da 

invisibilidade para os indivíduos das relações entre a ciência e o sociocultural – a ocorrência 

de um processo de des-subjetivação quanto à afirmação da invenção de corpo biológico que 

deixa de fora a sexualidade, as emoções e os afetos no espaço da disciplina Biologia. Assim, 

do ponto de vista metodológico foi realizada uma microanálise dos documentos e uma 

cartografia das noções de corpo apresentadas, nas entrevistas e grupo focal.2  

 

Corpo e Sexualidade: invenções e propostas em textos curriculares 

 

As diferentes áreas do conhecimento biológico, tais como, a Biologia molecular, a 

Evolução, a Genética, dentre outras, produzidas no terreno científico, também, político e 

social, ao divulgarem as suas reflexões e produtos para a sociedade em geral, tem como alvo 

os corpos, as sexualidades e as produções dos sujeitos humanos. Nesse viés, estes estudos 

inventam o mundo, a natureza e o próprio ser humano. Essas invenções acontecem à medida 

que esta área de conhecimento, as Ciências Biológicas, produz discursos sobre a vida. Quem, 

afinal, na escola, responde e explica a fisiologia do ato abortivo? Quem inventou o termo 

aborto? Como funciona o corpo no ato reprodutivo, no processo digestório? Podem os atletas 

                                                           
1
 A idéia de especificidades pedagógicas trazida por Wortmann (2001, p.129) afirma que elas, “correspondem a 

conteúdos programáticos, a procedimentos de sala de aula e, até, a dependências escolares usualmente 

identificados como peculiares a esta área de ensino.” Dentre esses conteúdos situa-se a representação do 

corpo humano. 
2
 Nosso referencial teórico-metodológico teve como fontes obras de Michel Foucault, particularmente, 

Arquelogia do Saber (2000) e de Gilles Deleuze e Felix Guattari – Mil Platôs – vol. 1 a 5. 
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manter relação sexual no período das olimpíadas, antes de um jogo, de uma luta? A 

abstinência sexual diz respeito apenas aos atletas, homens, não se aplicando às atletas 

mulheres?3 De quem é a voz autorizada para falar da biotecnologia, da sexualidade no espaço 

escolar? Estas e outras questões são debates que invadem as salas de aulas, e os espaços 

sociais, como um todo.  

Questões desta natureza, na cultura escolar, são atribuídas ao(a) professor(a) de 

Biologia quem tem como tarefa formular as respostas ou, ainda, avalizar a resposta dada pela 

televisão, pelas mídias, etc. Apesar de a escola não ser o único espaço pelo qual tais 

discussões perpassam e de não ser a disciplina Biologia a única voz autorizada a falar das 

questões levantadas, esta disciplina tem sido responsabilizada e inventada como espaço de 

tradução destes e de outros discursos e noções que são reconhecidos (ou se reconhecem) 

como do campo biológico. Com isso, são definidos conteúdos, saberes e fazeres próprios a 

esta disciplina escolar.  

Dessa maneira, a visibilidade e a legitimidade do ensino, da veiculação do 

conhecimento biológico, acontecem por um processo de “imitação”, “tradução” do status de 

cientificidade das ciências de origem que, em regra geral, longe estão de pensar o 

conhecimento como produção cultural. Somada a essa tradução/imitação, há “a crença de que 

a ciência é o meio privilegiado de ‘desvelar a realidade’ do mundo”. (SANTOS, 2000, p. 

230). Neste sentido, a dificuldade para propor o conhecimento biológico para além de uma 

história natural se estabelece na escola. Para que isso ocorra torna-se necessário o desmonte 

discursivo dos textos oficiais e de outros textos curriculares, a fim de que seja desvelado que a 

“Biologia tem uma história que não é natural”, como adverte Santos (2000). 

Destituído de uma geografia cultural é que o tema corpo humano é proposto em 

diversos documentos e textos curriculares associados à disciplina Biologia no âmbito nacional 

e do estado de Minas Gerais. Ou seja, o que estes documentos trazem sobre o tema corpo 

humano termina por revelar a imbricação com as invenções de corpo produzidas pelas 

ciências de referência à disciplina Biologia, tais como: Anatomia, Fisiologia, Ecologia de 

populações, Medicina e Meio Ambiente.  

                                                           
3 

Este foi um tema do programa Fantástico veiculado no dia 02 de março de 2008 no quadro Repórter por um 

dia, contando com a participação do boxeador Popó que conversa com atletas e fisiologista sobre a abstinência 

sexual antes das competições. 
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Assim afirma o texto do CBC- Biologia (CBC): “O eixo temático Corpo Humano 

pressupõe a integração dos sistemas orgânicos, partindo da fisiologia celular, dos desafios do 

crescimento populacional e das relações do corpo com o ambiente, principalmente às relativas 

à qualidade de vida saudável (MINAS GERAIS, 2007, p.11)”. 

Sobretudo, apresenta uma das invenções do corpo, a do corpo biomedicalizado, 

disciplinado e controlado. O corpo posto numa proposição de causa-efeito. Indica-se a relação 

causa-efeito, sem, contudo, sinalizar para possibilidades de diálogo com os sentidos 

produzidos na sociedade capitalista contemporânea que possam colocar sob suspeita à dieta, o 

uso de drogas, as práticas alimentares e as práticas sexuais. 

 

Estudar o corpo humano, por exemplo, não significa apenas saber como 
funcionam diferentes sistemas, mas entender como funciona todo o corpo, e 
as conseqüências de fazer dieta, usar drogas, consumir gorduras ou exercer a 
sexualidade. A adolescente que aprende aspectos do sistema reprodutivo, 
sem entender o que se passa com seu corpo a cada ciclo menstrual, não 
constrói um conhecimento significativo.  (ibid., p.7) 

 

Curioso notar que no excerto apresentado da proposta do CBC – Biologia há uma 

menção de gênero quando o mesmo trata do sistema reprodutivo. O documento refere-se à 

adolescente, não incluindo o adolescente. A pergunta que imediatamente colocamos é: cabe 

apenas à adolescente aprender aspectos do sistema reprodutivo, para entender o que se passa 

com seu corpo a cada ciclo menstrual? Quanto a este conteúdo, teria apenas a adolescente 

necessidade de construir um conhecimento significativo? O excerto nos conduz ao 

entendimento de que um dos ensinamentos da escola e da disciplina Biologia tem sido a 

apresentação de padrões de gênero e de sexualidade tomados como válidos e aceitáveis no 

espaço social.  

Nesta perspectiva, não é possível deixar de fora a pergunta sobre o que estamos 

ajudando a construir e/ou a desconstruir, via educação e disciplinas escolares, no atual 

momento histórico, ao reivindicarmos a diversidade, as diferenças — discurso veiculado, mas 

não incorporado, no atual cenário educacional.  As questões colocadas, em termos de 

propostas curriculares, são fundamentais para a compreensão de qual formação estamos 

construindo. 
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  Ao buscar o tema corpo humano, uma das especificidades pedagógicas para este 

campo disciplinar, no CBC – Biologia (MINAS GERAIS, 2007) encontramos tal tema 

expresso como um dos eixos para o ensino dessa disciplina: o eixo Corpo humano e saúde, 

que “aborda a localização dos órgãos e funções vitais do organismo humano enfatizando 

algumas idéias como metabolismo, nutrição, reprodução e saúde no desenvolvimento dos 

temas: nossa forma de estar no mundo e População humana e seus desafios” (MINAS 

GERAIS, 2007, p. 6-7).  

  Como prioridades de aprendizagem para o eixo, a proposta do CBC-MG sugere que 

seja “importante que os estudantes entendam que estudar o corpo humano e sua complexidade 

ajuda a entender a organização dos diferentes seres vivos” e, indica: “o eixo temático Corpo 

Humano pressupõe a integração dos sistemas orgânicos, partindo da Fisiologia Celular, dos 

desafios do crescimento populacional e das relações do corpo com o ambiente, principalmente 

às relativas à qualidade de vida saudável”. (ibid., p.11) 

Na proposta do CBC-Biologia o conteúdo referente ao conceito sexualidade está 

expresso no eixo temático II - Evolução. Dentro deste eixo encontra-se o tema História 

natural da sexualidade com o tópico Sexualidade e Cultura
4. Ao lermos a Orientação 

Pedagógica para o CBC-Biologia (2005) encontramos a sugestão de uma proposta de 

trabalho para o(a) docente. Tal sugestão indica as seguintes habilidades a serem desenvolvidas 

com o tópico Sexualidade e cultura, qual seja: “Analisar textos argumentativos sobre a 

sexualidade humana, como por exemplo: relações amorosas entre jovens de mesmo sexo e 

sexo diferente, namorar, ficar, casar, fundamentadas em pontos de vista científico, 

preconceito ou de tabus” (MINAS GERAIS, 2005, p. 1). Encontra-se assim estruturada: Por 

que ensinar - Condições para ensinar - O que ensinar - Como ensinar - Como avaliar – 

Bibliografia.  

No tópico Por que ensinar é estabelecido uma maneira de olhar para o adolescente: 

“[...] sob o ponto de vista de seu desenvolvimento biológico, psicológico, social e espiritual, 

numa visão holística”. A partir disso, propõe-se que “a educação sexual identifica a 

sexualidade do indivíduo como um princípio vital que constitui a identidade pessoal e 

coletiva”. A escola é tomada como “espaço de construção dessa identidade” que “prepara os 

jovens para viver uma sexualidade plena, prazerosa e responsável [...] e incorpora posturas, 

conteúdos e atividades voltadas para seu desenvolvimento pessoal e social”. (p.1) 

                                                           
4
 Disponível em: http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?id_projeto=27&ID_OBJETO=42 Acesso: 
fevereiro de 2008. 
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Este conteúdo nos permite inferir que a orientação pedagógica do CBC-Biologia 

impõe para o ensino de Biologia a responsabilidade da construção da identidade (pessoal e 

coletiva) dos(as) adolescentes, pela educação sexual na escola. Responsabilidade que envolve 

também outras áreas de conhecimento, segundo a Professora Diana, que aborda esse assunto, 

ao posicionar-se durante a entrevista, sobre a questão que faço acerca de como percebe a 

articulação entre o que ensina sobre corpo e como percebe o corpo no dia a dia.  

À vezes nem percebo. Quanto aos alunos, esses assuntos [referindo-se a 

sexualidade] chegam na escola. Eles [os assuntos] sempre ficam por nossa 

responsabilidade na escola. A menina tá grávida: é o professor de Biologia 

que tem que conversar. A gente fica sabendo dessa situação antes das mães 

(risos). Por que não dividir as responsabilidades? Conversas desse tipo não 

dependem de conhecimento específico. (Professora Diana) 

 Não pretendemos entrar em debate acerca de quem ou com quem caberia a 

responsabilidade. Mas, considerando as nossas experiências como professoras desta área de 

conhecimento nas escolas da Educação Básica e o próprio texto do CBC-Biologia, o que se 

espera do(a) professor(a) de Biologia, em regra geral, é que seja o profissional da escola 

“encarregado” de esclarecer, explicar tal temática. Espera-se, que a Biologia apresente aos 

alunos, como sugere as orientações do CBC no tópico condições de ensinar, “um 

conhecimento básico sobre o aparelho reprodutor humano, puberdade e maturidade sexual”.  

Ou seja, há um saber sobre o sexo e a sexualidade veiculado pela Ciência, pela 

Medicina, pela escola, enfim, pelas instituições sociais. Tal forma de saber constituiu-se no 

Ocidente - como aponta Foucault no volume I da História da sexualidade, ‘A vontade de 

saber’ (1988) - uma ciência sexual (Scientia Sexualis) que se opõe culturalmente a arte erótica 

(Ars erótica) no Oriente.  

Ponto este que pretendemos discutir: a construção da verdade sobre o sexo pela 

ciência, uma vez que, em regra geral, é esta a “verdade” que a disciplina Biologia se ocupa; 

apresenta na discussão sobre sexualidade. 

Essa verdade sobre o sexo alcançou pela via da disciplinarização e do controle dos 

corpos, as estratégias e tecnologias para torná-los dóceis. Tal verdade reforça(ou) e 

constitui(u) o normal e o patológico no exercício da sexualidade. Assim, todo um processo 

educativo se estabelece na modernidade, com práticas de verdadeira "ortopedia" sexual. O 

sexo se transformou em assunto público. O próprio Estado intervém para permitir a "saúde 

sexual" da população. A educação sexual é uma das estratégias ortopédicas: definir os 
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comportamentos sexuais anômalos; os papéis sociais de homens e mulheres a partir do padrão 

de sexualidade estabelecido como o válido, o normal (FOUCAULT, 1988) 

Da leitura do volume I da História da Sexualidade de Foucault (idem), é possível 

depreender que a ciência moderna ocidental define os parâmetros dentro dos quais opera o 

aceitável e o inaceitável no campo da normalidade. Mas, os anormais, os excluídos não são 

abandonados. Transformam-se em objetos de estudo: a massa encefálica, os genes, o 

funcionamento neural dos humanos, as mulheres.  

A Sociobiologia, a Neurologia, a Genética, a Psicanálise, a Psiquiatria, a Medicina 

codificam, traduzem, observam e apresentam toda uma terminologia para designar o anormal. 

O conhecimento daí advindo é, também, utilizado para criar a noção de homossexual, de 

negro, mulher. Ou seja, estabelece uma relação EU-outro, em que o projeto moderno define, 

pela ciência, a verdade sobre a normalidade, sobre modos de existência e condutas permitidos, 

válidos. Esta normalidade e modos de existências válidos são expressos na figura do 

heterossexual, branco e homem. E, neste complexo, erige a escola moderna. 

A proposta da Orientação Pedagógica para o CBC-Biologia (Sexualidade e cultura) 

repete uma verdade construída: o sexo e a sexualidade, desde o século XIX com a scientia 

sexualis, se torna problema, objeto de estudo e investigação. O que está fora da norma. O 

anormal, assim, é apresentado como “questões polêmicas”: “Por certo, a abordagem desse 

tema traz consigo o levantamento de questões polêmicas como estereótipos, 

homossexualismo, preconceitos diversos e tabus, o que justifica a relevância desse tema 

que não deve ser negligenciado e necessita ser desmistificado” (MINAS GERAIS, 2005, p.1). 

Valida, a orientação pedagógica do CBC, no caso da sexualidade, o homossexualismo, por 

exemplo, como questão polêmica.  

Quanto à homossexualidade, Foucault pondera que no século XIX a Psiquiatria e a 

Medicina afirmam a figura do homossexual e toma este como objeto para introjeção de novas 

formas de controle e intervenção. Os homossexuais passaram a ser vistos como loucos ou 

doentes do instinto sexual. São retirados da condição de libertinos ou delinqüentes. Surge, 

então, a invenção estratégica da "mesma" vontade de verdade. O mesmo acontece a grupos 

minoritários. O mecanismo de patologização destes grupos são os mesmos. Do mesmo modo, 

mecanismos de resistência vão surgindo. Os grupos se organizam, rediscutem, revisitam as 

verdades instauradas em todas as instâncias de produção de saber e de exercício de poder. 

 Foucault, então, segundo Deleuze (1996), passa a trabalhar, em suas obras com o 

dispositivo da sexualidade em O mistério de Ariana. Duas dimensões de um dispositivo, ou 

aquelas que Foucault destaca em primeiro lugar, são as curvas de visibilidade e as curvas de 
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enunciação. Para ele, os dispositivos são como máquinas de fazer ver e de fazer falar. A 

Igreja, a Escola, a Família, o Estado. O Judiciário. Todas estas instituições, pela técnica da 

confissão, fazem falar e ver. Desenredar as linhas do dispositivo é o que faz Foucault. 

Por outro lado, o CBC- Biologia considera relevante a discussão do tema. Mas, é 

preciso pontuar que, paradoxalmente, as orientações por si só já expressam uma formatação 

do modo de entendimento e discussão da temática. E, ainda, o documento nos inspira a pensar 

que sua lógica pedagógica que assenta-se no fazer falar, na manutenção da técnica da 

confissão, atualizada, no espaço escolar, atualmente, como “conhecimento prévio”. A ordem 

tem sido sempre solicitar que o aluno fale sobre os saberes que possuem para que, a partir 

desse saber, se elabore os planos de ação. Contudo, os conteúdos a serem ensinados são 

previamente definidos. 

Apontam as Orientações Pedagógicas para o CBC-Biologia (Sexualidade e cultura):  

“Deve-se procurar extrair o maior número possível de informações que os(as) estudantes já 

tem acumulada”, é o que recomenda a orientação. Fazer falar e a partir do dito “mapear um 

plano de ação para uma proposta que leve em conta as expectativas do estudante tornando o 

aprendizado mais significativo para ele”. A perspectiva que o texto apresenta não sugere as 

professoras que com os alunos(as) busquem  a experimentação de formas de viver singulares. 

Procurar pelos fios que tramam' os dispositivos da sexualidade, mas, que antes de saber o que 

pensam, vivem e sentem, eles “extraiam o maior número de informações através de “ [...] 

questionários e debates, direcionados para sexualidade integrada às outras dimensões do ser 

humano na busca de qualidade de vida”  (MINAS GERAIS, 2005, p. 1, grifos nossos). A 

orientação do documento no seu tópico seguinte, Condições para ensinar, é a indicação dos 

assuntos/conteúdos a serem tratados na temática. 

Cabe ressaltar que, se no tópico Condições para ensinar o documento sugere a busca 

de informações que os(as) adolescentes já têm acumuladas para “mapear um plano de 

ação”, paradoxalmente, no tópico O que ensinar, o documente define uma lista contendo dez 

itens para tal finalidade. De tal modo que, quatro (04) deles versam sobre questões que 

envolvem a Anatomia e a Fisiologia do corpo sexual e saúde/doença sexual. Outros cinco 

itens referem-se a mitos e tabus relativos à sexualidade humana, ao respeito (a si e ao outro, a 

diversidade de opiniões e convicções acerca da opção sexual), a gravidez na adolescência 

tendo como foco a necessidade de “conscientizar os alunos dificuldades que poderão ocorrer 

diante de uma gravidez na adolescência; e, o último tópico de conteúdo é relativo à 

metodologia de trabalho indica a possibilidade de “diálogos abertos, respeitosos, críticos e 

construtivos sobre a sexualidade”. (MINAS GERAIS, 2005, p.1) 
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No tópico Como ensinar, o adolescente é indicado como “aquela pessoa que 

encontra-se entre a criança e o adulto carente de apoio da sociedade a fim de que possa ser 

“capaz de se realizar em sua dimensão mais ampla de ser humano”. O capítulo ainda reitera a 

existência de saberes que estão fora da escola, como a base cultural do aluno, necessária à 

construção do “novo conhecimento” e indica os debates ou grupos de discussão como 

“estratégicos para dar propulsão aos estudos” referentes à sexualidade, além de uso de 

“argumentos bem fundamentados sobre a questão, os quais podem ser fornecidos por vídeos 

adequados e textos de autores especializados no assunto”: o que está fora da escola, por 

conseguinte da disciplina Biologia, que se desdobra no ambiente escolar, na 

constituição/formação dos(as) alunos(as), na produção de suas “identidades – pessoal e 

coletiva -, de seus corpos”.  

No texto de Orientação pedagógica – CBC – Biologia, o fora são os saberes dos(as) 

alunos(as) sobre sexualidade. O documento aponta ser preciso capturar este fora como 

estratégia de montagem de um plano de ação, a fim de que a verdade sobre o sexo, a 

sexualidade seja apresentada. Verdade assentada na ciência expressa, nas Orientações 

Pedagógicas (MINAS GERAIS, idem), pela lista de conteúdos indicados no item “o que 

ensinar”.  

 

A sexualidade, as emoções, os sentimentos: o fora da Biologia 

 

Se por um lado no texto de Orientação Pedagógica os saberes dos alunos sobre a 

sexualidade é tratada como “fora” da Biologia e da escola, nas conversas/entrevistas que 

realizamos com as professoras e com as(os) alunas(os) este “fora” também se estabelece. 

 As(os) alunas(os) e as professoras indicaram a sexualidade, as emoções, a anorexia, a 

bulimia fora do corpo, e, como algo que chega de fora para dentro da sala de aula de Biologia. 

Com isso, o que a escola e a Biologia apresentam como corpo e no corpo e o que está fora, é o 

que a escola não alcança: a vida cotidiana. A vida em seu acontecer escapa do controle da 

escola e da disciplina Biologia e, ao mesmo tempo, desdobra-se na escola e na Biologia. É o 

que relata a Professora Diana quando a perguntamos sobre o que sugerem as propostas 

curriculares e materiais didáticos para o trabalho com o tema corpo humano: 

Olha nos livros didáticos e nas propostas de currículo que chegma na 

escola, essa realidade, da anorexia, da bulimia, dos anabolizantes (porque 

os meninos freqüentam academia) não trata. Essa visão quem dá, eu acho 
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que é o professor. Mas nem todos! A questão da anorexia, as meninas 

sempre perseguindo um modelo de beleza que não existe. Isso não está 

como matéria (conteúdos) de Biologia. Eu estou sempre conversando com 

eles. Mas olhe, eu não tenho respostas para tudo isso. Eu busco ajuda com o 

pessoal da educação física. Mas eles (os alunos e alunas) trazem tanta 

coisa para dentro da sala de aula. Coisa da mídia, da academia, da vida 

deles. Mas já te falei, a gente termina não dando conta de tudo, nossa 

formação não ajuda (Professora Diana). 

Esse é um desafio que se estabelece na escola, na universidade, em espaços de 

educação escolarizada. De todos os lados, a sugestão é para que as supostas questões da vida 

cotidiana sejam consideradas pela escola e no ato de ensinar. Essa recomendação sugere a 

existência da dissociação entre a ação da escola, das disciplinas com a vida. O documento 

reconhece a dissociação uma vez que continua indicando que se tome a partir da vida 

cotidiana (dos saberes que alunos e alunas possuem) propor planos, metodologias. 

Outra possibilidade poderia ser no espaço da vida e com a vida experimentar 

processos educativos. Mas, isso parece inviável diante do modelo de escola existente: a escola 

do currículo de base comum nacional; a escola com a necessidade de um currículo definido; a 

escola que participa da modelação e modulação de identidades – pessoal e coletiva, como 

orienta o CBC. O currículo, a dissociação do vivido é o que sustenta esta instituição que se 

encontra em estado de “liquidação”, como sugere Deleuze (2005).  

Ampliando o diálogo, indicamos o fragmento de uma conversa que estabeleçemos no 

grupo focal, com as(os) alunas(os):  

Elenita - o que é feito com o que aulas de Biologia apresentam na escola? 

Agnelo- O que fazemos? Ora, respondemos a prova de Biologia! 

Carine- E, às vezes, a gente não faz nada com algumas coisas: a gente 

esquece! 

Leo – [...] a escola hoje em dia ela não tenta te ensinar, ela tenta fazer 

você decorar. [...] O ensino não é para aprender, é para simplesmente 

decorar e responder a prova, o vestibular, o PAIES5. 

                                                           
5
 Programa Alternativo de Ingresso ao Ensino Superior da Universidade Federal de Uberlândia. A partir de 2009 
este programa foi extinto tendo sido criado pela Resolução do Conselho Universitário 20/2008, o Programa de 
Ação Afirmativa de Ingresso no Ensino Superior – PAAES. 
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Roberto – Olha, às vezes, na minha vida eu me lembro do que aprendo na 

aula de Biologia, quando fico doente, ou alguém lá de casa fica. Ai fico 

lembrando daquele monte de coisa sobre as doenças, por exemplo. 

 

O que destacamos da conversa é o quanto o ensino e a escola cumprem com rigor 

uma, entre tantas outras, de suas tarefas: fazer os(as) alunos(as) responderem a prova! Por 

outro lado, talvez, é salientado o sentido utilitário do aprender Biologia que o grupo colocou 

em suas respostas: aprende-se algo ou ensina-se algo para que seja útil e para memorizar. Daí 

as avaliações, exames. Fato este que corrobora com o sentido escola que surge com um 

projeto de sociedade em que tal valor é bastante acentuado. O controle do que se ensinou e do 

que se aprendeu. Contudo, os (as) alunos(as) esquecem!  Onde há poder, há resistências, já 

nos advertia Foucault em sua filosofia; ou com o Zaratustra de Nietzsche que quer e busca 

incessantemente discípulos, não para doutriná-los ou conduzi-los à memorização, mas para 

dizê-los: "Lembra-te de esquecer o que eu ensino": norma impossível de cumprir no modelo 

de escola atual. Porque se, como repete constantemente Zaratustra, não existe "o caminho", 

nenhuma norma pode existir, a não ser sua rejeição, o desapego a elas, (NIETZSCHE, s./d., p. 

201), contrariamente o que a escola pressupõe: normas e caminho a serem seguidos. 

A professora Mariana reitera o que os alunos indicam sobre o ensino de Biologia com 

a preocupação de tratar de conteúdos propostos para o PAIES, e fala do seu esforço em 

trabalhar tais temas de modo articulado com outros campos das ciências naturais: 

Isso que você está me perguntando sobre o que trato com relação ao corpo 

na sala de aula. Tem o conteúdo de Fisiologia que eu trabalhei muito tempo. 

A gente seguia a proposta do PAIES. Eu trabalho esses assuntos do corpo 

humano associando a Química, no organismo do desenho que te falei antes, 

eu tiro o pedacinho dele pra mostrar as moléculas. Em geral, eles têm 

grande dificuldade para entenderem o ensino de Biologia nessa visão geral 

da ciência no Ensino Médio. (Professora Mariana) 

 Mas, a professora Mariana também nos indica ‘o fora’, a vida que invade as suas aulas 

sem pedir licença: 

 Além dessa noção básica [referindo-se a Fisiologia], eu trabalho a questão 

do corpo enquanto ser, no meio social. Os valores, o respeito ao corpo do 

outro, porque na sala de aula surgem contendas: um xinga o outro, coloca 

apelido no outro. Um menino ia sair da escola, por exemplo, por causa 
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disso. Ele era pequenininho, miudinho e me disse, vou sair porque “os 

colegas ficam me falando que sou baixinho, me colocando apelido”. Eu 

conversei com ele e conversei com a turma. [...] Na feira que aconteceu na 

escola, os alunos apresentaram sobre o tema bullying. Eu me surpreendi, 

porque era essa turma danada! E eles trabalharam na feira com esse tema. 

Eu fiquei até emocionada na hora que vi, às vezes a gente pensa que não 

toca, que não desperta pra alguma coisa, mas agente acaba despertando, 

com pequenas falas que levam eles a pensar. 

A vida irrompe na sala de aula. Os meninos, como propõe a Professora Mariana, falam 

na feira de ciências da escola sobre o Bullying. Mas, para a professora estes temas acontecem 

na sala de aula, fora do conteúdo sobre corpo que a Biologia ensina, e ela também reitera que 

na escola a vida se manifesta: 

Com a questão da Fisiologia e da Anatomia não cabem essas discussões, é 

distante, bem distante! O que a gente aprende na graduação não ensina 

sobre isso também. Você tem que vivenciar nas escolas. A gente aprende 

nesse meio, quando começa a trabalhar. A postura, os impasses que a gente 

causa ou não enquanto corpo, enquanto pessoa, na nossa vida e na vida do 

outro. Isso é muito distante do que a gente aprendeu no curso de graduação, 

do conteúdo do livro didático e dos conteúdos de Biologia que a gente tem 

que ensinar. Tudo é muito distante! 

 

Essa conversa nos leva ao texto As dobras ou o lado de dentro do pensamento, 

presente no livro de Deleuze: Foucault (2005). Nele, Deleuze retoma a obra do filósofo 

mapeando como o tema dentro, como operação do fora, parece perseguir o filósofo. Assim, 

Deleuze afirma que a “subjetivação se faz por dobras” e indica quatro tipos de dobras 

presentes em qualquer modo de subjetivação. Para ele, as dobras constituem uma importante 

ferramenta teórica para pensarmos os modos de subjetivação da sociedade contemporânea e é 

entendida como um movimento de dupla captura (sujeito – mundo; indivíduo-sociedade) 

envolvido na divisão entre o dentro e o fora, inerente ao modo de subjetivação capitalístico e 

que garante a sua operacionalidade. (DELEUZE, ibid., p. 111) 

De forma muito sintética, é possível indicar que a primeira dobra diz respeito à "parte 

material de nós mesmos que vai ser cercada, apanhada na dobra (o corpo e seus prazeres entre 

os gregos; a carne e seus desejos, o desejo, entre os cristãos); a segunda dobra é a da “relação 

de forças, no seu sentido mais exato; pois é sempre segundo uma regra singular que a relação 
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de forças é vergada para tornar-se relação consigo”; a terceira é a do saber, ou a dobra da 

verdade, maneira pela qual se “constitui uma ligação do que é verdadeiro com o nosso ser, e 

de nosso ser com a verdade, que servirá de condição formal para todo saber, para todo 

conhecimento [...]”. O modelo de racionalidade próprio a ciência na modernidade se sustenta 

sobre essa divisão entre e o dentro e o fora e, tal artifício, levou naturalmente à criação de 

duas séries dicotômicas - de um lado, o indivíduo, de outro, a sociedade. A conseqüência é de 

um tipo de relação entre saber e verdade que constituiria as condições necessárias para o 

desenvolvimento de um modelo de objetividade. A quarta dobra é a do próprio lado de fora: 

 
 [...] é dela que o sujeito espera, de diversos modos, a imortalidade, ou 
a eternidade, a salvação, a liberdade, a morte, o desprendimento.[...] 
Essas dobras operam por ‘sob códigos e regras’ do saber e do poder, 
arriscando-se a juntar a eles se desdobrando, mas não sem que outras 
dobraduras se façam.” (DLEUZE, 2005, p. 111-112) 
 
 

O movimento de dupla captura, característico da quarta dobra, leva a pensar que a 

existência desses dois registros (sujeito/mundo; indivíduo/sociedade) pode ser considerada 

como um "fato natural". Ao contrário, a formulação dessa dicotomia corresponde a um tipo de 

artifício produzido por certo tipo de relação entre saber e verdade que se acha ligado a um 

modo de subjetivação específico. Tal artifício cria uma regra de identidade entre esses dois 

registros (individual e social) que, ao mesmo tempo, os opõe e os aproxima, criando uma 

espécie de aderência entre os dois termos. A invenção desses dois registros traduz, de certo 

modo, um procedimento próprio ao modelo capitalista que faz circular, concomitante, a 

mensagens que se excluem mutuamente: se separa o individual e o social e se produz uma 

espécie de amálgama entre esses dois registros. É a isso precisamente que corresponde o 

movimento de dupla captura próprio a uma lógica capitalística. 

A Biologia apresenta mensagens excludentes, separa o individual do social e, ao 

mesmo tempo, impede que esta separação seja percebida, uma vez que esta é naturalizada; o 

que a professora Mariana, em suas aulas de Biologia pautada pelos conteúdos do PAIES, 

ensina; bem como a prova de Biologia, o exame de vestibular indicado pelos alunos, a 

definição dos conteúdos do Ensino Médio pelos exames vestibulares definindo o ensino de 

Biologia e, paradoxalmente, os embates de sala de aula como a falta de respeito e valores 

manifestada nos xingamentos entre os(as) alunas(os) que a professora Mariana a seguir 

aponta, ou como fala a Professora Diana:  
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É muita coisa que a gente tem que responder e lidar: são as perguntas sobre 

anabolizantes que vem das academias que os meninos freqüentam; a 

magreza das meninas; os dentes tortos da menina e o excesso de peso da 

outra que vira motivo de chacota para um certo grupo na sala; os padrões 

de beleza perseguido pelas meninas que são impostos de fora para dentro, e 

ai tem a bulimia e a anorexia. Eu vejo as meninas passando mal! Tudo isso 

está fora do que a gente aprende para ensinar em Biologia (Professora 

Diana). 

 

 O sentimento de angústia atravessa a fala da Professora Diana, sentimento que é ‘o 

fora do corpo’. O fora da escola irrompe com a dobra das relações de força com dobra das 

relações entre saber e verdade, que constituem as condições necessárias para o 

desenvolvimento de um modelo de objetividade que ao, tornar a vida num objeto de pesquisa 

e sobre ela apresentar um quadro explicativo, não faz enxergar o corpo que está fora.  

 Eu não sou psicóloga! A universidade não trabalha com a gente; o Estado, 

o CBC, as propostas e os cursos de formação que a gente participa também, 

não! Não é falar o que é bulimia, anorexia: isso a gente sabe e os meninos 

também. A televisão ensina. Mas, o que acontece com o pensamento das 

pessoas? Como isso é produzido? Eu não sei dizer, embora eu fale coisas 

pros meninos, da minha experiência. Os professores enfrentam essas coisas 

na sala de aula e nunca pensaram sobre isso até que a coisa apareça na 

frente deles! (Professora Diana). 

 

Podemos dizer, pensando com Zaratustra: é preciso esquecer esta Fisiologia e 

Anatomia que aprendemos!  Ensinar o caminho da desaprendizagem para perseguir a vida. 

Dar a pensar como sugere a professora Diana: “Mas, o que acontece com o pensamento das 

pessoas? Como isso é produzido? Eu não sei dizer, embora eu fale coisas pros meninos, da 

minha experiência”. 

A conversa com as professoras e com os(as) alunos(as) nos fazem pensar que vivemos, 

de modo geral, afastados da nossa capacidade de existir. A instituição escola, e os programas 

a ela associado (os currículos), investem na separação da vida, do que ela pode; e, assim, 

falsifica o viver, como falsifica o pensar. E a vida é apresentada fora do imediato, fora do 

acontecimento, como faz a disciplina Biologia. Paradoxalmente, ela não mostra a vida ativa, 
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intensiva, ela afasta a idéia do corpo como devir, do pensamento como devir e investe num 

corpo morto de forma que o desejo é aniquilado. 

Talvez, se provocássemos uma ruptura com os modelos prescritivos do currículo e os 

tomássemos como acontecimentos, fosse possível pensar a disciplina Biologia numa visão 

oblíqua rompendo com a visão linear que, por propostas lineares e prescritivas de currículo, a 

tem constituído. Como processo de reverberação dessa visão linear, tem contribuído para 

pensar o mundo e o ser humano, a sua corporeidade de forma mecânica, fragmentada e 

deslocada de seus espaços de produção. 

Portanto, os textos da Ciência e da Biologia podem ser pensado nos fluxos de 

multiplicidades que se conjugam à corporeidade, à cultura, nos processos de constituição do 

devir6 ser humano como “ser de palavra”, sob o signo da diferença que constituem as pessoas 

no devir-homens, devir-mulheres plurais, de modo que seja possível enfrentar e desorganizar 

as invenções de nós mesmos e do outro, dos discursos biológico-culturais que marcam e 

engendram a sociedade disciplinar, a sociedade do controle.   
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