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Resumo

O principal objetivo deste artigo de campo empírico é analisar e esclarecer, com o viés
epistemológico da Relação com o Saber, situações e lugares nos quais estudantes adolescentes do
oitavo ano do ensino fundamental de duas escolas da região do médio sertão Sergipano aprendem,
estudam e conversam sobre o corpo humano. Teve como instrumento entrevistas de grupo
semiestruturadas com vinte e um estudantes adolescentes. Os dados foram categorizados a partir da
perspectiva da Análise de Conteúdo de Bardin (2011) e analisados para dar respostas à problemática.
Foi apurado que existem diversos lugares e situações em que os estudantes conversam e aprendem
sobre o corpo humano: nas aulas de ciências, na escola, sozinho, com familiares ou no ambiente de
casa e com amigos, verificando que há uma relação com o saber corpo social, identitária e epistêmica
deles em diversas situações.

Palavras-Chave: Corpo Humano. Ensino Fundamental. Relação com o Saber.

Abstract

The main objective of this empirical field article is to analyze and clarify, with the epistemological
bias of the Relationship with Knowledge, situations and places in which adolescent students of the
8th year of elementary education of two schools in the middle sertão region Sergipano learn and
study about the Human Body. A group of semi-structured interviews with twenty one teenage
students was used as data collection tool. The interviews were done in three sessions and the students
were divided into three groups, referring to three classes of the two schools in question. The data
were categorized from the perspective of the Content Analysis of Bardin (2011) and analyzed to
understand the problem. There are a number of places and situations where students talk and learn
about the human body: in science classes, at school, alone, with family members or in the home and
with friends. It was verified that there is a relation with the social, identity and epistemic body
knowledge.

Keywords: Human Body. Elementary School. Relationship with Knowing.

Resumen

El principal objetivo de este artículo de campo empírico es analizar y aclarar, con el sesgo
epistemológico de la Relación con el Saber, situaciones y lugares en los que estudiantes adolescentes
del octavo año de la enseñanza fundamental de dos escuelas de la región del medio sertão Sergipano
aprenden y estudian sobre el tema, cuerpo humano. Se tuvo como instrumento para la recolección de
datos entrevistas de grupo semiestructuradas con veintiún estudiantes adolescentes. Las entrevistas se
realizaron en tres sesiones y los estudiantes fueron divididos en tres grupos, referentes a tres grupos
de las dos escuelas en cuestión. Los datos fueron categorizados desde la perspectiva del Análisis de
Contenido de Bardin (2011) y analizados para entender la problemática. Hay varios lugares y
situaciones en los que los estudiantes conversan y aprenden sobre el cuerpo humano: en las clases de
ciencias, en la escuela, solo, con familiares o en el ambiente de casa y con amigos. Se verificó que
hay una relación con el saber cuerpo social, identitario y epistémico.

Palabras clave: Cuerpo Humano. Enseñanza fundamental. Relación con el Saber.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo explicitar e analisar, diante da perspectiva da relação com o saber,
situações e lugares onde estudantes do oitavo ano do ensino fundamental de duas escolas do estado
de Sergipe, estadual e municipal, estudam e aprendem sobre o corpo humano através de seus relatos
em entrevista de grupo.

Pesquisas feitas pelo pesquisador Bernard Charlot, no Brasil e nos bairros periféricos da França e da
Tunísia, verificaram que alunos de classes populares desses países aprendem mais saberes fora da
escola do que dentro do ambiente formal de educação. Os saberes que aprendem são conhecimentos
que levam para a vida. Socializam e vivenciam nas suas casas, com a família, no seu bairro, na rua e
também na escola. A escola, segundo o pesquisador, serve como um lugar de encontro com os
amigos, de socialização e por último como um lugar de aprendizagem e de saberes. A escola é uma
instituição cujo sentido dos estudantes é passar de ano, ganhar um diploma após o término do ensino
médio e ter um emprego melhor que o dos seus pais, no futuro. Os alunos não veem a escola como
um lugar de saberes, mas como um lugar que vai garantir um futuro melhor, com diploma e a
promoção de um emprego ou profissão futura (CHARLOT, 2009).

Os saberes se perdem diante da situação da lógica escolar. A escola tem uma lógica simbólica, mas
também tem saberes institucionalizados que não podem ser negados aos estudantes. Assim, podemos
confirmar também que existem alunos que veem a escola como um lugar de aprendizagem, senão,
seria desnecessário fazer tal pesquisa, pois a escola foi, é e será um lugar de aprendizagem, de
saberes. A Relação com o Saber discorre sobre as situações educacionais e escolares com um olhar
em positivo, não denunciando o fenômeno analisado com juízo de valor, mas o que pode ser mudado
e refletido para que possa melhorar as condições da educação e suas contradições.

Vale salientar que não existe um modus operandi pronto para resolver o problema da educação e do
aluno em situação de fracasso escolar, mas há possibilidade de criar o desejo de aprender deste
estudante na sala de aula, na tentativa de não tornar a escola uma instituição fracassada. Um primeiro
aspecto que deve ser considerado é a escola ser democrática e outro é valorizar aquilo que os alunos
já sabem, as suas concepções prévias, suas experiências empíricas, não menosprezando os saberes
institucionalizados, mas articulando-os aos saberes desses sujeitos que são idiossincráticos e
históricos (CHARLOT, 2000; 2005; 2009).

Esta investigação teve como instrumento para coleta de dados entrevistas de grupo semiestruturadas
com vinte e um estudantes. As entrevistas foram feitas em três sessões e os estudantes foram
divididos em três grupos, referentes a três turmas do oitavo ano do ensino fundamental. Os dados
oriundos das entrevistas foram selecionados e agrupados em categorias com base na análise de
conteúdo de Bardin (2013). Para a compreensão de como foram organizadas as entrevistas grupais e
as categorias, na seção de análise e discussão deste artigo estará descriminado o processo de coleta e
seleção dos dados. E, para desenvolvimento e aprofundamento do nosso objetivo de pesquisa é
necessário explicitar sobre a questão do corpo humano e da Relação com o Saber.

O CORPO HUMANO COMO DESEJO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS E A
RELAÇÃO COM O SABER

Na Relação com o Saber, o aluno é considerado com um sujeito social e singular numa condição
humana. É um sujeito social em processo de singularização e um sujeito singular em processo de
socialização, é único, subjetivo e que estabelece relações sociais (CHARLOT, 2000). É um sujeito
pensante, cognitivo, que tem desejos e prazeres. Considerando que estas variáveis que os tornam cem
por cento social e cem por cento singulares não são aditivas, mas multiplicativas que os tornam cem
por cento pessoas humanas, um ser universal, um sujeito de desejos e com capacidade de
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aprendizagem (CHARLOT, 2000; 2005; 2013).

Sair do desejo de saber para o desejo de aprender, exige uma mobilização do aluno que quer
aprender, pois “o desejo de saber não tem nenhuma relação com o saber” (CHARLOT, 2005, p. 37),
mas para ter a mobilização, ele tem que ter desejo pelo conteúdo ou objeto de saber que lhe é
apresentado. O que torna conveniente é que ele pode ter interesse apenas em saber sobre o corpo
humano nas aulas de ciências e não querer aprender sobre o mesmo. Pode até achar interessante,
importante, mas pode não ser útil para a sua vida, para seu cotidiano, para a sua realidade. Ele pode
também querer entender sobre o assunto em sala de aula e criar táticas, bricolagens (CERTEAU,
1998) para aprender sobre o corpo humano, através da mobilização, essa ação interna, que é excitada
através do desejo de aprender sobre o corpo humano e suas funções.

Mas o que torna a aula desejada, o que mobiliza o aluno para querer aprender sobre o corpo humano?
Seria a didática do professor? Fazendo alusão à pesquisa de Silva (2009), apresentada em seu livro
“Por que e para que aprender a matemática?”, resultado de uma pesquisa feita na região
Metropolitana de Aracaju/Sergipe, a obra mostra que “para aprender, o aluno deve manter uma
atividade intelectual; quem não pensa, não aprende. Para mobilizar-se intelectualmente, é preciso
achar um sentido nesta atividade intelectual” (SILVA, 2009, p.9).

Percebe-se então que, não basta somente ser um professor de excelência ao ensinar sobre o corpo
humano nas aulas de ciências. Embora seja de extrema importância ter domínio e uma dinâmica do
conteúdo que alcance a heterogeneidade da sala, de sua diversidade de alunos com classes sociais
diferentes, experiências diversas, de culturas e costumes diversificados, mas há uma
contradependência entre o aluno e o professor. O ensino e a aprendizagem não são lineares, são
contradenpendentes, ou seja, o aluno precisa do professor para aprender e o professor precisa do
aluno para ensinar. E se o professor ensina não é determinante que o aluno aprenda e vice versa. O
que interessa na Relação com o Saber é que o aluno tenha esta mobilização intelectual, sem ela o
aluno não aprende (CHARLOT, 2012).

Sabe-se que a Relação com o Saber tem visão positiva do que é estudado, pois tenta entender o
fenômeno que é pesquisado e não a ausência de algum fator determinante que deveria ser encontrado
no objeto, pois já que tal coisa não existe, não há como analisá-la. Acredita-se, aqui, que o professor
precisa considerar o aluno autônomo e dotado de um saber no processo de ensino e aprendizagem.
Deve ser destacado neste momento que, o estudante só aprende através de um “processo intelectual”.
Aulas que alcançam as expectativas dos alunos e as necessidades do seu cotidiano que dão sentido
para eles, pois “a tese oficial é a de que o aluno só se interessa no que é relacionado com sua vida
cotidiana” (SILVA, 2009, p.10).

Pesquisar a relação dos alunos com o saber e o corpo humano torna um assunto que alcança uma
relevância social, pois o oitavo ano, antiga sétima série, é uma fase de mudanças nos corpos dos
alunos que estão na adolescência. Transformações e características secundárias começam a aparecer
por causa dos hormônios que estão à “flor da pele” durante esta fase da vida e também as
curiosidades dos alunos adolescentes quanto a essas transformações insignes, além de serem
carregadas de uma timidez para conversar sobre tal assunto (TALAMONI, 2007).

Os assuntos ou conteúdos do oitavo ano são totalmente voltados para o debate e conhecimento do
corpo humano. Fase em que os corpos dos adolescentes estão em totais transformações fisiológicas,
físicas e psicológicas (USBERCO et al., 2012; BEE, 1997).

Com todos os eventos que há de acompanhá-los durante a adolescência, “por que não ter o desejo de
conhecer mais sobre o seu corpo que está em transformação, já que os adolescentes nesta idade/série
estão vivendo um turbilhão de transformações, que outrora não se via?” O ato do aluno se mobilizar
com o objetivo de querer saber e querer aprender tal assunto vem do desejo e interesse sobre ele.
Então, com essas transformações e curiosidades do corpo que existe na adolescência, o aluno se
interessa mais sobre tudo que envolve o corpo humano, sexualidade e seus espectros (TALAMONI,
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2007).

Os alunos têm curiosidade sobre si, sobre o corpo do outro, bem como no que se refere aos assuntos
que os norteiam, do mundo. Talvez não tenha uma resposta, pois o que está falando aqui se trata de
uma via de mão dupla e não depende apenas do aluno, mas também do professor, das experiências de
ambos e de todo o processo pedagógico envolvido sobre a temática em tese. Reiterando, é esse
desejo dos alunos que causa interesse em saber, assim como o que os mobilizam a aprender sobre o
corpo humano e suas representações a partir das aulas de ciências, sempre colocando em pauta que, a
intenção da Relação com o Saber é ter uma leitura positiva do fenômeno estudado (CHARLOT,
2005), não procurando saber o porquê só para apontar falhas e lacunas a serem preenchidas, mas
saber como é e o que deve ser refletido no objeto de estudo.

Vale salientar com brevidade os procedimentos que fizemos para chegar à coleta e análise dos dados
que serão expostos a seguir.

A ORGANIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS DE GRUPO E ANÁLISE

Foram feitas entrevistas com vinte e um alunos das três turmas das duas escolas 1 e 2, com faixa
etária de doze a dezesseis anos, pois alguns alunos não se encontram na idade correspondente ao
oitavo ano. As Entrevistas de Grupo tiveram média de sete alunos, uma média dentro dos padrões
desta técnica (FLICK, 2009). Foi feito apenas um encontro com cada grupo/turma, suficiente para
serem discutidos temas pertinentes à questão de pesquisa, havendo uma duração média de uma hora
e vinte minutos de discussão para cada grupo entrevistado. Foram utilizados dois gravadores de
áudio para gravar as vozes dos alunos participantes, cada um se inscrevia para falar individualmente
sobre as perguntas nas discussões. Os alunos se sentiram à vontade com os gravadores de áudio e o
ambiente de discussão transformou-se num lugar de atmosfera natural, as discussões e insights se
tornaram espontâneos (FLICK, 2009).

Sendo assim, para uma melhor compreensão dos resultados e da análise dos dados desta pesquisa
fizemos um quadro sobre a identificação dos sujeitos, há uma abreviação com a letra “B” (Entrevista
de Grupo) e um número em seguida referente ao aluno. Esse número corresponde ao número do
aluno entrevistado, do primeiro ao vigésimo primeiro (número total de alunos que participaram das
discussões das Entrevistas de Grupo das duas escolas), sendo que os alunos de B1 ao B7,
correspondem ao grupo da turma 1, da escola 1; do B8 ao B15, correspondem ao da turma 2, da
escola 2; e do B16 ao B21, correspondem aos alunos da turma 3, da escola 2. Em suma, participaram
das Entrevistas de Grupo sete alunos de uma escola (turma 1, escola 1) e quatorze alunos de outra
escola (turma 2 e 3, escola 2).

Quadro 1: Identificação dos sujeitos

GRUPOS ENTREVISTADOS
TURMA 1- ESCOLA 1 TURMA 2 – ESCOLA 2 TURMA 3 – ESCOLA 2

A1

A2

A3

A4

A5

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A16

A17

A18

A19

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_corpo_humano_e_as_possiveis_situacoes_de_saber_investigando_es.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



A6

A7
A14

A15

A20

A21

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

Nesta análise tem um bloco temático do assunto destacado no grupo, que envolve a questão e o
objetivo desta pesquisa. Vale ainda destacar que as análises dos dados estão embasadas nas
dimensões que envolvem a noção da Relação com o Saber: a epistêmica, a identitária e social. Segue
o bloco temático com as respectivas categorias para análise:

Quadro 2: Lugar que aprende ou discute sobre o corpo humano

◦ Aluno %[i] Comentário Destacado Dimensão do Saber[ii]

Aulas de Ciências 1.

“Através das aulas de
ciências na escola. Porque
com a explicação do
professor comecei a entender
que o nosso corpo não é só o
que vemos por fora” (B13).

Epistêmica e social

• 1.

“Na escola. Pois acredito que
a explicação do nosso corpo é
bem mais explicado pela
ciência, porque ela fala de
cada parte do nosso corpo, o
que a gente deve realmente
saber. Não acho que aprende
em nossa casa ou rua não é
necessário” (B4).

Epistêmica e social

◦ 1.
“Não, não tenho vontade de
falar sobre isso com alguém”
(B15).

Identitária e Social

• 1.
“Com minha mãe, pois acho
a pessoa mais ideal para falar
sobre esses assuntos” (B6)

Social e Identitária

◦ 1.

“Sim! Converso com meu
colega sobre o conteúdo e
relembro algo da minha vida”
(B12).

Social e Identitária

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

Aprendem sobre o corpo humano nas aulas de ciências

Nesta categoria, os alunos relatam especificamente que aprendem sobre o corpo humano nas aulas de
ciências e não de forma mais geral, na escola. Reiterando, eles aprendem especificamente nas aulas
de ciências sobre corpo humano.
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Algumas conversações dos alunos: “ (B17).

Os alunos falam que aprenderam a conhecer o corpo humano especificamente nas aulas de ciências,
de forma geral. Desde órgãos, sistemas, até alguns assuntos que não são falados em casa como
gravidez, sexualidade, os órgãos genitais masculinos e femininos, as transformações que ocorrem no
corpo, principalmente na adolescência[iii]. O ambiente da sala de aula, com o professor de ciências,
torna mais fácil essa conversação entre alunos e professor, e proporciona conhecimentos novos ou
curiosidades esclarecidas sobre o corpo humano nessa fase de transformações radicais do corpo.

É verificado em Megid Neto e Fracalanza (2003) que, se o professor de ciências não tivesse somente
o livro de ciências como um guia para as suas aulas, seria preciso, também, que ele tivesse
habilidades de lidar com temas que transcendem o corpo humano biológico, biomédico e usar outros
assuntos ligados ao corpo, através de temas transversais nas aulas de ciências

É verificado, em pesquisas de temas correlatos a este, que nas aulas de ciências os alunos aprendem
sobre um corpo biomedicalizado, esquartejado, com funções e estruturas específicas. Um corpo
orgânico, que adoece e sofre transformações ao longo do tempo, que envelhece e morre. Um corpo
que nasce e com o tempo, com a velhice ou intempéries da vida, morre. Um corpo biomédico,
estigmatizado pela medicina (TRIVELATO, 2005; TALAMONI, 2007).

O pesquisador e estudioso sobre corpo humano, Medina, dá sugestão que o corpo humano poderia
ser visto de outro ângulo, além da perspectiva biológica, nas aulas. “O corpo humano [...] deve ser
entendido como um sistema bioenergético-dialético-transcendental. Neste sentido, o corpo é o
próprio homem e como tal, não pode ser somente um objeto, mas sim o sujeito, o produtor e o
criador da história” (MEDINA, 2000, p. 24).

Segundo relatos de Medina (2000), o aluno poderia aprender em sala de aula sobre um corpo que tem
uma história, um sujeito que tem um predicativo, que age, é ativo, autônomo, criativo, que têm
sentimentos, emoções que faz história e tem um presente, passado e um futuro. E não somente um
corpo que “dentro dessas circunstâncias, nascemos, crescemos, vivemos, sobrevivemos, adoecemos e
morremos” (MEDINA, 2000, p. 23).

Foi possível verificar nas respostas dos alunos que, eles falam sobre seu corpo ou coisas do corpo
humano com o professor da turma. Mostra que existe intimidade para falar sobre tal tema, que às
vezes se torna um tabu tanto na escola como em casa:

Os alunos demonstram se sentir à vontade em falar sobre seu corpo com o professor de ciências,
tirando dúvidas e curiosidades. Em investigações analisadas anteriormente para a confecção desta
pesquisa é possível perceber que professores se sentiam intimidados em falar sobre tal assunto na
sala de aula, principalmente quando o professor era do sexo masculino (TALAMONI, 2007). Então,
os alunos mostram que suas dúvidas são sanadas e seu corpo é comentado na sala de aula, sem
restrição de pudor ou algum tipo de timidez, neste balanço, ao contrário de pesquisas verificadas.
Mas ainda é percebido, diante do que explicitaram os alunos, que as discussões são dentro de uma
perspectiva de um corpo biológico apenas e não àquele que transcende como nos indica Medina
(2000).

Com base nos discursos dos alunos, é verificada uma relação epistêmica com o saber, pois os alunos
aprendem assuntos do corpo humano especificamente nas aulas de ciências e com o professor,
assuntos científicos explicitados pelo livro e pelo professor na sala de aula, que não deixa de ser
também uma relação social com o saber, pois está em contato direto com o professor e os seus
colegas, ou seja, há um saber corpo institucionalizado e a socialização deste em sala de aula entre
colegas e professor.

Aprendem sobre o corpo humano na escola
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Nesta categoria, os alunos mencionam que aprenderam sobre o corpo humano na escola, ou seja, há
uma relação epistêmica com o saber. Não especifica em que matéria ou disciplina aprendeu, mas
subentende que aprenderam nas aulas de ciências e com os professores dessa disciplina. O corpo do
aluno, ou seja, o corpo humano é um assunto afim dos estudantes, tendo o interesse de conhecer
cientificamente as partes internas que o constitui.

Na escola, o aluno aprende sobre o corpo humano numa linguagem científica, pode aprender coisas
novas, tirar dúvidas sobre determinado assunto/tema, curiosidades, principalmente assuntos que não
são muito falados em casa, como sexualidade e reprodução[iv]: “Na escola. Por que aprendi que o
meu corpo não é só o que posso ver externamente, estudei órgãos que se não fossem ensinados na
escola eu nem os conheceria, as partes de uma célula, que eu nem sabia que existiam antes” (B2).
Mostra que o aluno conhece o corpo humano fenotipicamente, por fora, e não conheceria, por
exemplo, a unidade básica fundamental morfofisiológica, as células, se não as estudassem nas aulas.
Há uma relação epistêmica entre o aluno e o assunto que teve acesso.

O aluno também reconhece que na escola o corpo é conceituado cientificamente: “Na escola. Pois
acredito que a explicação do nosso corpo é bem mais explicada pela ciência, porque ela fala de cada
parte do nosso corpo, o que a gente deve realmente saber.” (B4). Ter uma relação epistêmica com o
saber é ter acesso à dimensão científica institucionalizada que se faz necessária, porém o aluno
reconhece e tem consciência também que os saberes do seu cotidiano merecem reconhecimento “Não
acho que aprender em nossa casa ou rua não é necessário” (B4).

Existe também um ponto em que o aluno (re)conhece o corpo empiricamente, em casa, não obstante,
salienta a relevância de aprender o corpo humano na escola de forma mais detalhada ou científica:
“Através da escola e de casa, mas na escola foi muito melhor, eu descobri muitas coisas que não
sabia que tinha e aprendi mais, e foi muito bom” (B9). O aluno faz relato de um saber corpo que
pode ser aprendido tanto na escola quanto em casa. Na escola, segundo o estudante, pode ter acesso a
um conhecimento científico, porém é um corpo numa abordagem biológica, apenas uma das facetas
do conhecimento que constitui o corpo humano (TRIVELATO, 2005; MEDINA 2000; TALAMONI,
2007)

É percebida, de forma subentendida, a importância que os alunos dão ao professor e ao livro didático
sobre as explicações científicas referentes ao corpo humano: “Na escola. Porque o professor explicou
tudo sobre o nosso corpo. Foi aí que passei a conhecer meu corpo verdadeiramente melhor” (B14);
“[...] na escola. Na escola eu tiro dúvidas com o professor, porque meus pais não concluíram os
estudos. Assim eu tenho que ler um livro sem falar com o professor” (B16). A escola, o professor e o
livro didático faz a mediação entre o aluno e o saber corpo. É verificado diante dos dados da pesquisa
e da conversa com os estudantes que há uma supervalorização e unilateralidade biológica sobre o
corpo humano.

Pode ser percebido no discurso do aluno B16, tal como comparado em pesquisas anteriores que, o
livro didático, para os alunos, também é um importante objeto de saber nesse processo de
(re)conhecimento do corpo humano, se tornando uma ferramenta pedagógica importante no processo
de ensino e aprendizagem,pois compreende que o aluno pode levar dúvidas para a sala de aula e, ao
ler o livro e tendo o professor como mediador, irá saná-las com conceitos e/ou explicações científicas
(

Aprender conhecimentos sobre o corpo humano na escola e com o livro didático é ter uma relação
epistêmica com o saber. O aluno se coloca numa situação de cognoscente de aprender sobre o corpo
humano, sobre o corpo do outro e o seu.

Sozinho
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Por ser um assunto considerado íntimo, torna-se difícil falar sobre o corpo com amigos, família,
professor, médico, namorado (a) ou qualquer outra pessoa. Esta categoria refere-se aos balanços nos
quais os alunos relataram que não conversam sobre eles, seus corpos, com ninguém: B15). Em diário
de campo esses alunos se mostraram um pouco retraídos, tímidos, e por isso preferem não falar sobre
seu corpo com as pessoas, família ou colegas.

Os alunos preferem não compartilhar suas experiências corporais e explorar suas curiosidades sobre
o corpo humano sozinhos. Subtende-se que eles não têm uma boa imagem corporal, tem vergonha
dela, por isso preferem não falar com ninguém sobre eles, deixando obsoleto esse assunto
(MALDONADO, 2006). Vale salientar que esse tipo de atitude/comportamento não é relatado por
todos os alunos entrevistados, mas uma pequena parte deles.

De outro lado, um aluno afirma que não fala sobre seu corpo com ninguém, só se for uma questão de
emergência e somente se for necessário, falar com os pais para o levarem ao hospital. Isso
subentende que ele só fala do seu corpo com os pais quando está doente ou quando algo de errado
ocorre. Isso deixa uma incógnita de mistério na sua resposta de qual seria o acidente, caso
acontecesse: “Não. Pois acho que não devo falar sobre minhas privacidades. Só acho necessário eu
mesmo saber, caso eu tenha alguma doença, ou aconteça um acidente com meu corpo só acho
necessário falar aos meus pais para eles me levar a uma clínica de saúde” (A4). O aluno se mostra
retraído e deixa a desejar o que realmente queria relatar ao falar se acontecesse algum acidente com
seu corpo e qual acidente seria. É um assunto, íntimo, privado, não relatado e só fala o que é
necessário sobre si mesmo somente para socializar.

Percebe, nesta categoria, que se destaca uma dimensão identitária do aluno com o corpo, pois há uma
representação produzida por ele de uma imagem que tem de si, do seu corpo, suas projeções.
Provavelmente esses tipos de representações estão relacionadas ao modo como se relacionam ou
relacionaram com o corpo, suas experiências, sua história de vida de um sujeito que existe a partir de
um corpo que pensa no e sobre o mundo, sobre o outro e sobre si mesmo.

Com a família ou em casa

Pode ser verificado que alguns alunos falam sobre o corpo com alguém da família, principalmente
com a mãe: “Com a minha mãe, quando eu sinto alguma dor” (B2); “Com minha mãe, pois acho a
pessoa mais ideal para falar sobre esses assuntos” (B6); “Sim. Com minha mãe, que ela tira algumas
dúvidas minhas” (B8); “Sim. Com minha mãe às vezes” (B19).

Verifica-se, ainda, timidez de falar sobre o corpo com a mãe e pode ser percebido na fala do aluno
B19, pois ainda os pais não estão acostumados com as transformações que ocorrem nesta fase da
vida dos seus filhos, outrora era criança e agora é um adolescente, que tem responsabilidade de
adulto ou de criança? Verifica-se em pesquisa feita por Talamoni (2007) que, embora raro falar sobre
corpo na família, e quando ocorre, a conversa acontece com a mãe.

Os adolescentes/alunos sofrem nessa fase, por muitas vezes nem reconhecem seus corpos, causando
uma distorção entre a sua imagem corporal e seu esquema corporal, principalmente no estirão do
crescimento, que ocorre tanto nos meninos quanto nas meninas, “o adolescente se sente, e é
desajeitado, ainda não domina bem seu corpo, porque não se adaptou a ele” (TALAMONI, 2007, p.
38). O aluno adolescente tem um corpo, mas que lhe é estranho por tais modificações ocorridas tão
rapidamente na adolescência.

Sobre a imagem de corpo que os alunos têm, na visão da pesquisadora sobre corpo e educação,
Talamoni (2007, p. 31), “[...] observa-se que, tanto o esquema corporal como a imagem do corpo ou
“imagem corporal” são vivências e visões fundamentais sobre as quais se baseiam a personalidade e
identidade desses indivíduos”. Ou seja, a personalidade do aluno pode se desenvolver juntamente
com o esquema corporal, concomitantemente, e a sua identidade a partir das percepções, das
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impressões subjetivas que o adolescente/aluno tem do seu corpo, a imagem corporal. Vale salientar
que o esquema corporal é o corpo orgânico do aluno, biológico, estrutural e que ocupa um lugar no
espaço. Já a imagem corporal está ligada à percepção do aluno sobre seu corpo, é subjetiva e muitas
vezes volátil, efêmera.

A família, ainda com seu caráter conservador cristão sobre o corpo e o pudor que tem sobre ele,
torna-se, neste balanço de discussão sobre o corpo humano, um lugar específico para falar do próprio
corpo do aluno: “Sim. Com [...] minha família” (B1). O aluno afirma que conversa sobre ele, ou seja,
seu corpo com sua família, não especificando com quem ou quais membros dela. E outro, referindo a
algumas pessoas da família: “Sim! Com meus pais e avós” (B12). Geralmente conversam com os
parentes que têm mais afinidade e intimidade.

Há uma relação identitária ao que se refere conhecimento do corpo, que se alude à imagem corporal,
sua impressão a partir de suas experiências enquanto corporeidade do estudante, ao mesmo tempo
em que também há uma socialização de experiência com outrem, ou seja, com algum parente
próximo, os pais, avós, mais especificamente a mãe. Verifica-se, desta forma, que há uma relação de
dimensão social com o corpo dos alunos, na qual eles tentam socializar conhecimento ou
experiências de seus corpos com familiares, mesmo que esporadicamente.

Os alunos revelam também nas entrevistas que começaram a conhecer sobre o corpo humano em
casa. Declarando de forma superficial, cientificamente falando, explicitando a vontade de conhecê-lo
melhor e de forma científica na escola: Verifica-se que os alunos conhecem coisas sobre o corpo em
casa, mas entendem que na escola irá conhecê-lo de forma científica, com detalhes e curiosidades
acerca dele. Assim, os alunos referem a um corpo humano científico, que mesmo que o conheça em
casa, tem a necessidade de aprender coisas sobre ele na escola.

Percebe-se o desejo que o aluno tem em conhecer o corpo humano, de frequentar a escola para
aprender mais coisas, mesmo que já tenham noções sobre ele em casa. O estudante/adolescente é
uma subjetividade, uma singularidade que tem desejos sobre isso ou aquilo, desejos de conhecer
coisas sobre o corpo e assuntos que o referem, um desejo de aprender. Não há aprendizagem do
sujeito sobre qualquer coisa, seja ela intelectual ou não, se não houver desejo e um esforço
intelectual do mesmo sobre esse objeto ou saber (CHARLOT, 2000; 2013).

Com os (as) amigos (as)

Companheiros de segredos na adolescência e de trocas de experiências vivenciadas, os amigos são as
principais pessoas com quem os estudantes/adolescentes conversam sobre suas experiências de
corpo: “Sim. Com [...] minhas amigas” (B1); “Só às vezes quando começamos a falar sobre o corpo
humano eu também falo e comento com eles” (B9); “Sim! Com meu amigo e mais ninguém” (B11);
“Sim! Converso com meu colega sobre o conteúdo e relembro algo da minha vida” (B12). Pode ser
percebido que os alunos comentam sobre os assuntos abordados ou discutidos nas aulas de ciências
com seus colegas também como forma de socialização do que aprenderam.

Por passarem pelas mesmas modificações e até mesmo desconhecimento dos seus próprios corpos,
dadas pelas transformações rápidas e do aparecimento das características sexuais secundárias, os
alunos trocam experiências sobre ocorrências do seu cotidiano como a menarca, nas meninas, ou até
mesmo a polução noturna, nos meninos[v]. Vale salientar que esses segredos ou confissões são
compartilhados pelo colega do mesmo sexo. Essa informação pôde ser verificada através do diário de
campo com os estudantes/adolescentes. Esse tipo de prática de falar sobre experiências de corpo é
um fenômeno comum ao público adolescente (BEE, 1997).

CONSIDERAÇÕES
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Para desfecho desta pesquisa, com olhar do referencial teórico, há uma relação da dimensão social
com o saber sobre o corpo humano, a partir das discussões transcritas dos estudantes/adolescentes,
tanto nas entrevistas quanto em diário de campo, como também não deixa de ter uma relação
epistêmica, pois são assuntos voltados ao corpo humano, discutidos na escola e especificamente nas
aulas de ciências, pelo professor e através do livro didático. Há também uma relação subjetiva
estudante/adolescente diante do saber relacionado ao corpo que se configura na dimensão identitária.

Para visualização das dimensões do saber corpo nesta pesquisa e seu percentual de inferência sobre
as respostas dos alunos, foi produzido um gráfico para compreensão analítica desta investigação e do
espectro que essas dimensões do saber alcançam dentro deste objeto de pesquisa.

Quadro 3: As dimensões da Relação com o Saber da pesquisa

Lugar que aprende ou discute sobre o corpo humano
Dimensão Porcentagem
Social 83,33%
Identitária 66,66%
Epistêmica 33,33%

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

Pode-se verificar uma visão geral sobre as dimensões que a relação com o saber abrange neste bloco
temático. Observa-se, em ordem decrescente, que a social tem maior alcance sobre as demais
dimensões, pois ela é transversalizante e não há saber que não seja social ou que não envolva relação
social do sujeito humano; a identitária está em segundo lugar, pois não há aprendizagem se não
houver uma subjetividade, um sujeito que se esforço intelectualmente para aprender tal saber ou
conhecimento sobre o corpo humano; e terceiro lugar a epistêmica, pois não há saber se não houver
uma relação com o aprender. Não existe um grau de maior importância de uma dimensão sobre a
outra. Elas nos ajudam a entender como se estabelece a Relação com o Saber com objeto pesquisado.

Existem diversos lugares e situações em que os estudantes/adolescentes conversam e aprendem sobre
o corpo humano: nas aulas de ciências, na escola, sozinho, com familiares ou no ambiente de casa e
com amigos. Além de lugares formais de saberes institucionalizados como a escola, também existem
locais e situações não formais de relação com o saber corpo, nos quais os estudantes/adolescentes
aprendem coisas sobre o seu corpo, sobre o corpo do outro e sobre o mundo, o corpo humano.

[i] O percentual apresentado se refere ao quantitativo de estudante/adolescente que fizeram alusão ao
tema ou categoria destacada em suas explicitações nas entrevistas. As categorias estão organizadas
de forma decrescente de maior para menor incidência nas entrevistas.
[ii] Na coluna da dimensão com o saber, as dimensões são organizadas de forma estratégica. A
primeira dimensão tem maior inferência do que a segunda na categoria correspondente a elas.
[iii] Alguns relatos foram retirados do diário de campo, após entrevistas com os alunos, numa
conversa informal.
[iv] Relatos de diário de campo, após entrevistas com alunos em conversa informal, fora da sala de
aula.
[v] Relatos coletados em diário de campo com os alunos, após entrevista, fora da sala de aula.
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tema ou categoria destacada em suas explicitações nas entrevistas. As categorias estão organizadas
de forma decrescente de maior para menor incidência nas entrevistas.

[1] Na coluna da dimensão com o saber, as dimensões são organizadas de forma estratégica. A
primeira dimensão tem maior inferência do que a segunda na categoria correspondente a elas.

[1] Alguns relatos foram retirados do diário de campo, após entrevistas com os alunos, numa
conversa informal.

[1] Relatos de diário de campo, após entrevistas com alunos em conversa informal, fora da sala de
aula.

[1] Relatos coletados em diário de campo com os alunos, após entrevista, fora da sala de aula.
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