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Este artigo concentra-se na problemática das transições e feminilidades
jovens, à entrada do século XXI. Escutam-se experiências vividas em dife-
rentes espaços da «escola formal», «escola informal» e «escola física», na
busca dos variados investimentos educacionais das raparigas, não apenas
em direcção ao conhecimento e às credenciais, mas também em direcção
à convivialidade e aos corpos, recorrendo a narrativas biográficas e edu-
cacionais e conversas em «grupos de discussão focalizada» com raparigas do
3º ciclo, numa escola EB 2,3 da periferia do Grande Porto. O foco aqui
escolhido é o corpo e as sexualidades, como esferas de poder, vistas como
centrais para as questões da justiça social e para configurar uma nova
agenda de género em educação. Argumenta-se em torno de um conceito de
justiça social multidimensional de Iris Young, apoiada no trabalho educa-
cional de Lynch e Lodge (2002).
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Este texto aborda a problemática das transições femininas na escola, à entrada
do século XXI, focalizando nos processos de crescer e de se tornar rapariga, no
contexto duma escola e sociedade em profunda reestruturação e redefinição de
significados e práticas, onde enormes progressos interagem com grandes défices.

Escutam-se as experiências vividas pelas raparigas em diferentes espaços da
«escola formal», «escola informal» e «escola física» (Gordon et al., 2000), na pro-
cura dos variados investimentos educacionais, não apenas em direcção ao
conhecimento e às credenciais, mas também em direcção à convivialidade,
assim como em direcção aos seus corpos.

Inscrevendo-se numa pesquisa mais ampla, o foco escolhido para este
artigo é em torno do corpo e das sexualidades, como esferas de poder impor-
tantes quer para as questões da igualdade de género e da justiça social, quer
para a configuração de uma nova agenda de género em educação (Arnot, David
& Weiner, 1999; Fonseca, 2002), no contexto da modernidade tardia. A aborda-
gem presente nesta pesquisa é argumentada em torno de um conceito de justiça
social multidimensional (Young, 2000a), apoiada no trabalho educacional de
Lynch e Lodge (2002), à luz de quatro dimensões na construção da desigualdade
social, que funcionam em injunção e interdependência dinâmica – redistribui-
ção; reconhecimento; poder e autonomia; cuidado e solidariedade1 –, o que,
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1 Diríamos apenas que na primeira dimensão se articulou as políticas redistributivas no campo
educativo – acesso a «bens» educacionais, «fontes» e «recursos» – e sua interferência na redistribuição
do bens educacionais. Analisou-se, assim, o modo como a escola toma a realidade social, organiza
o acesso, redistribui dos bens e da aprendizagem, o que afecta particularmente a capacitação, o
posicionamento social, os percursos, as condições materiais das raparigas em direcção ao conhe-
cimento e às credenciais com implicações nas vidas presentes e futuras e noutras esferas da vida.
Por sua vez, na dimensão do reconhecimento focalizou-se nos sistemas de base cultural e simbólica
e nas políticas de reconhecimento e respeito pelas diferenças, analisando-se sobretudo o género
na interface com classe e etnia. Confrontaram-se as dinâmicas e significados de viver entre ciganas e
payas, entre rapazes e raparigas e, também, entre a diversidade de raparigas. No que se refere à
dimensão atenção, cuidado e solidariedade analisou-se a necessidade, direito e responsabili-
dade política para todos/as, em ter e receber atenção e cuidado na educação e na vida (Lister,
2002), enquanto dimensões institucionais e educacionais alternativas à injustiça, à rebelião ou ao
silenciamento das relações de opressão das culturas escolares. Cuidado relaciona-se, tanto com
direitos, pertença, in/dependência, como com re-genderização e responsabilidade de cuidar. É algo
para ser partilhado, não se trata de algo atribuído à responsabilidade das mulheres, definindo os
homens como incapazes e desinteressados de laços e atenções com os/as outros/as. Tem a ver com
afinidades relacionadas com escolhas e afectos que se nutrem nas relações com as pessoas e projec-



por serem focalizadas separadamente, têm tido consequências de injustiça social
para muitos sujeitos. Esta opção permitiu confrontar as complexidades e tensões
criativas e produtivas das experiências e trajectos educacionais das jovens. Ofe-
rece-se, assim, uma perspectiva de justiça para além da concepção redistribu-
tiva dominante que normalizou e ocultou a complexidade da (in)justiça social.

Gostaria de dizer que deixar aqui de lado as outras dimensões do conceito de
justiça não significa subestimar a sua relevância para a justiça social em educa-
ção. Em vez disso, exprime um enfoque de alguma autonomia2 ao corpo, que se
quer conceder neste artigo, de modo a permitir maior detalhe analítico e eviden-
ciar como o poder e autonomia se inscrevem no coração da injustiça na escola
(cf. Stoer & Magalhães 2005; Araújo et al., 2002), afectando tanto as relações ver-
ticais como as horizontais, nos contextos em que poder e decisão são exercidos. 

Estrutura-se, então, um olhar sobre o corpo e sexualidades em torno de duas
reflexões básicas: em primeiro lugar, trazendo as teorizações sobre o corpo no
interior das ciências sociais (neutras), incluindo as suas versões mais minoritá-
rias (teorias feministas, por exemplo), articulando-as nomeadamente com a
educação escolar; num segundo momento, analisam-se os discursos e expe-
riências das jovens em torno do currículo do corpo e das sexualidades na
escola, deixando mesmo assim de fora desta reflexão questões importantes que
atravessam o campo educacional da actualidade. Estão neste caso tanto as
experiências com o corpo feminino objectivado e investido, aperfeiçoado,
medicalizado e reprodutor, como com o corpo reconstituído e ornamentado
(moda, dietas, fitness, distúrbios alimentares, corpos anorécticos, etc.), aspectos
focalizados na pesquisa mais ampla.

Num tempo em que o corpo adquiriu grande visibilidade, propomo-nos
analisar e reconstituir as subjectividades das raparigas no interior de um pro-
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tos individuais ou colectivos. A política de cuidado na educação está relacionada com políticas
materiais, simbólicas e pedagógicas democráticas e foi operacionalizada trazendo à luz eventuais
práticas de cuidado mecânico, orgânico e paritário e/ou práticas de substituição do cuidado quando
ele é negligenciado.

2 O poder como autonomia é focado não no sentido liberal ou psicológico, mas no sentido de ter
voz e ser agente por direito próprio. A autonomia da acção quando impedida gera mal-estar e injus-
tiça. Discutimos na pesquisa mais ampla alguns dos sentidos, figuras e «caminhos de autonomia
equacionados pelas jovens, que não são objecto deste artigo.



jecto que procura «descrever e captar» a experiência feminina corpori-
zada (Young, 2000a: 12), de modo a compreender o confinamento físico das
mulheres, designadas aos seus corpos, construídas como Outras (Young,
2000a), a par de destacar as facetas mais relacionadas com resistência e auto-
nomia. Ao contrapor algo para além da experiência como sujeito de conhe-
cimento, esta opção permite evidenciar a forma como as estruturas se expres-
sam de forma corporizada, onde as raparigas têm sido separadas e silenciadas
nos seus corpos, o que tem sido particularmente injusto e que, então, importa
visibilizar.

A metodologia de investigação subjacente baseia-se em narrativas biográfi-
cas e educacionais, observação participante e conversas em 4 redes de rapari-
gas, «grupos de discussão focalizada» (GDF), com cerca de 30 jovens do 3º
ciclo, entre os 13 e 18 anos, numa escola EB 2,3 da periferia do Grande Porto.

1. Recomposição do corpo na paisagem da modernidade tardia dentro
das ciências sociais e da educação, incluindo a contribuição feminista

Desde a modernidade várias têm sido as explicações sobre o corpo, desde
«presença ausente» às profundas mudanças dos tempos mais recentes. A razão
científica durante muito tempo adoptou uma postura de «contemplação norma-
lizadora» (Foucault, 1997) face a um «corpo cartesiano», dicotómico, «objecti-
vado» pela ciência médica e fisiológica, inscrito sob a obsessão da irracionali-
dade, emoção e particularidade. Isto vem a par com os avanços médicos, de
saúde, progressos tecnológicos recentes (transplantes e as recomposições esté-
ticas…) e a expansão recente de técnicas de dieta e de culturas em torno do
exercício físico. Estas múltiplas possibilidades fazem parecer que o corpo está
sob o nosso controlo e alcance. Igualmente, no campo da moda, consumo e
publicidade, o corpo adquiriu uma expansão nunca vista, parecendo ser esta
uma área onde os direitos e as transformações democráticas estão a ser larga-
mente recuperadas pelo mercado, pelas ideologias de consumo, incluindo as
do sexo (Aapola et al., 2005). Por tudo isto, o século XX tem sido também cha-
mado o século da «ascensão estética dos corpos» (ibid.), em que as exclusões e
mudanças se relacionam tanto com desigualdades, como com conquistas e
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direitos, assim como com expansão e «ilusão» do mercado, através do consumo
generalizado.

O campo das sexualidades, não sendo domínio unificado, tem adquirido,
a partir da década de 70, uma grande importância simbólica, tornando-se uma
verdadeira questão política, particularmente para os novos movimentos sociais
(igualitários, feminismo, militâncias pós-colonial e sexual…). Assim, o alarga-
mento da paisagem sobre o corpo, rompendo com o passado filosófico, espe-
lha o crescente interesse do campo teórico-científico, o caminho de construção
dum objecto por si próprio (Stoer & Magalhães, 2005), enquanto percurso
sinuoso, ora assunto nas margens, ora assunto hipervalorizado e ou in (Davis,
1997)3. 

Assim, focalizando nas pesquisas sobre o corpo na teoria social temos que,
genericamente, se confrontam duas perspectivas. A perspectiva construcio-
nista social foucaultiana toma o corpo como «inscrito» e «posicionado», lugar
de exclusão nas instituições sociais (Davis, 1997; Stoer & Magalhães, 2005).
Foucault dá uma contribuição incontornável, ao mostrar o carácter social 
da sexualidade e como os corpos são arbitrariamente «moldados» por forças 
históricas, políticas e «regimes» de poder distintos. Mostra, particularmente
como o corpo é um terreno fértil para as modernas e «subtis» micro-práticas 
da vida quotidiana, lugar de enunciação da verdade interna dos sujeitos.
Particularmente em Vigiar e Punir (1997) mostra como os regimes de prisão,
asilos e hospitais são seminais para compreender o corpo disciplinado e nor-
malizado, ou ainda, em História da Sexualidade (1993) ao incidir nos roteiros
da sexualidade, subjectividade e conhecimento. Por sua vez, a perspectiva de
Merleau-Ponty, de um ângulo mais fenomenológico, toma o corpo vivido,
como lugar de autonomia e actividade, usando esquemas e hábitos para «lidar
e negociar com o mundo que habita» (Stoer & Magalhães, 2005: 70; Young,
2002a).
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3 Destaca-se neste âmbito, a abundância de estudos culturais em torno dos novos grupos juvenis
urbanos, que trouxeram reflexão importante sobre o significado das imagens corporais na publici-
dade ou sobre as múltiplas e contraditórias construções da sexualidade. Análises, como as do CCCEB,
concentraram-se no corpo enquanto imagem, nos textos e discursos orais, escritos ou visuais e mos-
traram de múltiplas maneiras como essas imagens são cúmplices e estão eivadas de estereótipos
racistas, imperialistas, sexistas ou classistas.



Assim, se para Foucault, o corpo é posicionado no espaço escolar; para
Merleau-Ponty, o indivíduo é incorporado e usa o «espaço funcional» na sua
acção. Estas duas abordagens podem ser vistas em «complementaridade contra-
ditória», na medida em que Foucault (1993) alerta, como argumentam Stoer e
Magalhães (2005), para o significado das culturas corporais e duma causalidade
no interior dos valores e desígnios sociais; por sua vez, Merleau-Ponty, sem
rejeitar a influência dos valores exercidos sobre as culturas do corpo, outorga-
lhe uma autonomia relativa, que permite «escapar» às determinações sociais e
«apresentar manifestações autonómicas» (ibid.: 35; cf. também Young, 2000b;
2003). Um exemplo, frequente a este propósito, é o actual investimento das
raparigas no desporto, ou mesmo no «aperfeiçoamento corporal», como forma
de escapar às normas estritas da «feminilidade enfatizada», parecendo «estar
fora» ou ser poder «contra».

O corpo, a narrativa feminista e a educação

Além da grande narrativa «neutra», de algum modo invisibilizadora dos 
grupos Outros, importa destacar particularmente a narrativa feminista que, na
sua pluralidade, tem colocado de forma importante o corpo nas agendas inte-
lectual, científica e dos movimentos sociais (Davis, 1997), revelando como ele é
lugar de opressão e injustiça social, mas também espaço de prazer, desejo e
acção autónoma e participada dos sujeitos femininos. Embora a maioria destes
teóricos clássicos reconheçam a influência da teoria feminista na reivindicação
política, parecem continuar relutantes em basear-se na investigação feminista.
Kathy Davis (1997), em Embody-ing Theory, ao proceder a uma estimulante
revisão das perspectivas feministas sobre o corpo, vai ao ponto de afirmar que
«a nova teoria sobre o corpo é tão masculina e permanece tão desincorporada
como sempre o foi» (ibid.: 13). Davis mostra como o feminismo foi pioneiro 
na tarefa de trazer para as suas análises tópicos de mudança como: patriar-
cado, género, sexualidades e poder. Estes temas, apesar de inicialmente terem
tonalidades lineares, essencialistas e/ou de vitimização, alargaram-se depois
para a análise dos processos subtis e múltiplos significados das experiências
femininas.

140



Na realidade, a «loucura do corpo» tem tido do feminismo uma resposta
importante, particularmente, por parte dos estudos teóricos pós-coloniais. No
seu trabalho Kahty Davis (1997) argumenta em torno da classificação de três
abordagens feministas sobre o corpo: dominação (Susan Bordo), diferença
(Iris Young) e subversão (Judith Butler). Pela sua especial relevância para a
problemática da justiça social em educação, focalizamo-nos nas duas primeiras
abordagens. Na verdade, feministas, como Susan Bordo, mostraram como o
dualismo cartesiano dividia a experiência humana em «reino corporal» e «reino
espiritual» e como o corpo feminino era a metáfora, associado a natureza,
sensualidade, emocionalidade e irracionalidade e «representando tudo o que
precisava de ser controlado» (Davis, 1997: 5). É esta autora quem providencia
uma das leituras mais poderosas sobre a dominação, articulando corpos femi-
ninos e «políticas normalizadoras» nas actuais culturas ocidentais. Neste enqua-
dramento, os debates e as pesquisas feministas exploraram temas como viola-
ção, sexualidades, violência, controlo e exclusão, a par de experiências incor-
poradas como: menstruação, maternidade, gravidez e menopausa (Young,
1997; Walkerdine et al., 2001), para além da reivindicação do controlo reprodu-
tivo e/ou crítica ao discurso e práticas médicas e científicas ou às «sexualidades
compulsórias» (Rich, 2002).

O olhar de Susan Bordo assume um alerta face ao perigo de «reabsorção»
cultural dominante, através duma «cultura de mistificação do corpo» (Bordo,
1997: 11), representando um recuo de poder das mulheres, fazendo-as acredi-
tar que, controlando os seus corpos e «apetites», podem «escapar ao ciclo da
insuficiência de nunca serem suficientemente boas» (ibid.: 5). Reconhece possi-
bilidades de resistência, mas é profundamente céptica quanto à utilização de
noções como escolha, liberdade e/ou agência para descrever as interacções das
mulheres com os seus corpos.

A afirmação do valor e do tópico do corpo no interior das ciências e das lutas
sociais deve-se sobretudo ao trabalho de estudiosos/as sobre culturas, escola,
cinema, publicidade, aparência, moda… (McRobbie, 1991; Griffin, 1989; Bordo,
1997; Hey, 1997; Gordon et al., 2000; Francis, 2001; Skeggs, 2002; Aapola et al.,
2005). A par destes, um outro conjunto de teóricas feministas contemporâneas
(pós-estruturalistas, pós-coloniais…) tem procurado compreender como o género
e a diferença são construídos. Por exemplo, as feministas negras traçaram a inter-
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ligação entre racismo e corpo e mostraram como o corpo é central na constru-
ção da raça (hooks, 1990; Phoenix, 1992; Young, 2000a). hooks, por exemplo,
mostra, como os argumentos biológicos se apoiam muitas vezes em imagina-
ções dos cientistas europeus que pensam as mulheres não brancas como «con-
tinentes selvagens», com uma sexualidade incontrolável e primária mito que,
inclusivamente, justifica a violação e (ab)uso destas mulheres. Além de que este-
reótipos e fantasias conferem um olhar esotérico e/ou «marcado», por exagero
ou depreciação, de culturas como as das ciganas ou negras (Araújo et al., 2002).

Porém, é no interior de segunda focalização de Kathy Davis do feminismo
crítico da diferença, designadamente com Iris Young, que encontramos
desenvolvimentos sofisticados sobre o reconhecimento das diferenças de
encorporação (Young, 2000a; 2003).

Esta autora parte da reflexão de corpo vivido de Merleau-Ponty, para argu-
mentar o quanto as mulheres (e outros colectivos) são condicionadas e «marca-
das» por factos socioculturais e expectativas de outros/as. A noção de corpo
vivido evidencia como os corpos vivem uma posição estruturada nas institui-
ções, situando a consciencialização no corpo, preenchida pela experiência e
pelo significado. Salienta, também, como a experiência vivida e as subjectivida-
des são centrais, para expor «o condicionamento da acção e da consciência4

das pessoas individuais» (ibid.), quer como «resposta experiencial» dos sujeitos
genderizados quer como «revelação» dos sujeitos através dos corpos, quer ainda
como processo de incorporamento sentido pelos sujeitos, trazendo os «movi-
mentos variáveis dos corpos» (Young, 2003: 18) – reagindo, reproduzindo e
modificando as estruturas.

O corpo aparece, assim, como nodal para perceber, por exemplo, a forma
como as culturas dominantes «designam» certos grupos como subordinados –
idosos, gordos, deficientes, ciganos… – «definidos» e «aprisionados» nos seus
corpos. Young evidencia como certas estruturas de aversão «estruturam pro-
fundamente a opressão dos grupos imperializados culturalmente» (ibid.: 123)
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4 A consciencialização tem uma base na percepção, do sentir e mover do corpo vivo entre as coisas,
com uma orientação activa intencional. O corpo vivido tem inserido nos seus hábitos, cultura e sig-
nificado, nas suas formas específicas de percepção e acção. A descrição desta existência incorpo-
rada é importante porque configura a cultura e o significado.



como Outros/as. Os corpos femininos têm sido simbólica, material e discursiva-
mente posicionados, numa «hierarquização estética dos corpos» (ibid.). Esta é
uma das heranças da tradição da modernidade que estabeleceu uma razão que
se opõe ao desejo, à afectividade e ao corpo. Neste processo, os grupos privi-
legiados perderam o corpo e a particularidade, enquanto os grupos oprimidos
se viram confinados e particularizados nos seus corpos.

Young argumenta, também, de modo claro, como isto não é completamente
coisa do passado, ao mesmo tempo que evidencia como os novos movimentos
sociais exigiram mudanças e desacreditaram esta razão científica, donde resul-
taram «compromissos» e «acordos» com a igualdade, contra a discriminação e a
segregação – proibidas na maioria das situações pelas leis formais. Todavia, o
compromisso formal não impediu que um conjunto de estruturas do imperia-
lismo cultural continuassem a agir em dissonância e a «marcar» determinados
corpos como Outros, diferentes. Tais estruturas fazem com que os sujeitos opri-
midos continuem a sofrer humilhação, aversão, rejeição, violência, condescen-
dência, mal-estar e persistam as mensagens de silenciamento, sendo este, 
muitas vezes, o preço da sua inclusão nas instituições. Além disso, os próprios
membros dos grupos imperializados manifestam muitas vezes sintomas de
medo, aversão, desvalorização para com membros dos seus grupos, interiori-
zando o conhecimento e a subjectividade dominantes. Young salienta, assim, a
existência de um conjunto de mecanismos que agem sobre as pessoas oprimi-
das, tendentes a gerar a aceitação, consentimento, deslocação, etc., cujo efeito é,
ainda que «inconsciente», extremamente poderoso em muitas políticas, que
supõem estereótipos, normas de respeitabilidade e etiqueta pública. Trata-se de
aspectos «inconscientes» e «irreflectidos», mas cujos efeitos têm implicações nas
decisões e políticas, nas relações informais naturalizadas, nas reacções corporais
e práticas de interacção e avaliação quotidiana – juízos estéticos, piadas, ima-
gens e estereótipos. Portanto, as opressões na modernidade tardia são estabele-
cidas, por imperialismo cultural, sobretudo no discurso informal e «irreflectido»,
o que explica a aceitação de formas de opressão, violência contra as mulheres,
crianças, deficientes, etc. Se as práticas inconscientes reproduzem opressão,
então, devem ser moralmente condenáveis e equacionada a necessária «revolu-
ção» ao nível das subjectividades, da cultura e de métodos de acção para revo-
lucionar o sujeito e as instituições. Estamos, assim, no cerne do «que é educar».
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Corpo educado, justiça social, poder e autonomia na escola

No contexto actual do neoliberalismo, assume-se um posicionamento que
articula a existência no campo escolar de um projecto educacional e de transi-
ção jovem, que inclui um currículo do corpo (Gordon et al., 2000) e de femini-
lidade (Aapola et al., 2005), cujos contornos estão a ser resignificados, na
actualidade. Por isso, propomos uma discussão sobre o significado de falar do
corpo na educação, sob um prisma de justiça social e de género, focalizando
na (re)produção das relações de poder através dos corpos e sexualidades nor-
mativizadas. Temos defendido que as experiências corporizadas reconfiguram
relações materiais e simbólicas genderizadas, relacionadas com normalização,
diferença, negociação e transformação, de modo às raparigas se sentirem bem
consigo próprias, investindo e aperfeiçoando os seus corpos. Por isso, os cami-
nhos para se tornarem perfeitas, atractivas e adequadas tanto podem desafiar
as visões e as formas de controlo, como podem explorar os espaços que envol-
vem participação, desejo, prazer, enquanto expressões de cidadania para si.

Então, defendemos que as relações e processos de se tornar rapariga e de
construir feminilidade na escola implicam, a par dos problemas do conheci-
mento, certificação e recursos, outras áreas que merecem ser tratadas quando
se pensa a escola. Esta questão é tanto mais central, quanto as raparigas 
se encontram numa fase em que, para além da realização académica, estão a 
tornar-se mulheres, alcançando maturidade física, sexual e emocional. Por isso,
queremos aqui discutir possíveis significados da experiência das raparigas em
torno dos mecanismos e espaços em que a escola explicitamente se propõe
tratar os corpos. Sabemos bem como não é apenas a escola que tem a respon-
sabilidade de construir as identidades sociais, sexuais e de género, ou deter-
miná-las definitivamente, mas é todavia preciso reconhecer que as suas «propo-
sições, imposições e proibições» têm um «efeito de verdade», a não menospre-
zar, além de que as jovens exprimem e buscam investimentos, relações e inte-
racções, no contexto denso e holístico da escola, em relação com as diversas
masculinidades e feminilidades jovens e adultas.

É possível argumentar que os corpos femininos representam um espaço de
materialidade de grande investimento individual, social e cultural, sendo um locus
tanto de condicionamento, perigo, violência, aprisionamento e/ou (des)conforto,
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como de investimento, autonomia, prazer e desejo. Por isso, sentimos que se
torna necessário alguma autonomia de análise para poder alargar a visão edu-
cacional, tantas vezes restringida a um sujeito de conhecimento construído uni-
direccionalmente, fora do corpo pulsante da vida. Assim, na medida em que se
lida com uma fase da vida, onde supostamente se conquista autonomia e dis-
tinção (da infância, família, vida adulta…), os corpos das jovens mulheres
exprimem e reconfiguram investimentos contraditórios, em direcção a novas
redes, solidariedades e transições, que se articulam com as já existentes... Por
isso, a análise a propor implica contextualização no tempo histórico, o que
implica compreender as dinâmicas e as (re)articulações das novas propostas e
pressões, na relação com as heranças recebidas. Mais ainda, como na moderni-
dade tardia têm sido atribuídas amplificações acrescidas à escola quanto à
construção das vidas e transições jovens, isto conferiu ao corpo um locus de
centralidade, tanto em relação ao alargamento de direitos e bem-estar, e/ou,
em vez disso, como lugar de objectificação e desagrado, através de formas de
consumo, aperfeiçoamento…

Assim, como argumenta Guacira Louro (1999), o corpo é educado na escola,
tal como a mente é educada e ensinada. Isto é, o corpo é disciplinado, mar-
cado, exposto, desejado, acariciado, violentado, transformado e lutado… lugar
de desejo, prazer, o que tem implicações em todas as esferas da vida. Por isso,
torná-lo assunto de pesquisa educacional exige transcender noções comuns,
psicológicas e biológicas de desenvolvimento (e maturidade), movendo-nos
para interpretações mais sociais, culturais e políticas. Impõe-se documentar
como as oportunidades não estão igualmente disponíveis. Importa, afinal, exa-
minar como estão os corpos a ser educados e ensinados, material e simbolica-
mente, através de modos de regulação que o negam e reprimem. Isto com
argumentos de entrega por inteiro ao trabalho escolar e à mente, aceitando que
aí a paixão não tem lugar (Weeks, 1999), muitas vezes a «fingir não ver». Mas, a
educação do corpo é feita (tanto de forma explícita e formal, como de forma
subtil e com equilíbrios instáveis) promovendo-se uma «sexualidade normal»
para rapaz e rapariga, ao mesmo tempo que se contém a sexualidade e o
desejo e se adia a atenção sobre a sexualidade – dessexualizando o espaço
escolar. Então, através de políticas, currículos, pedagogia, a tarefa de educar o
corpo e a sexualidade é difícil e contraditória. Promove-se, por um lado, uma
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sexualidade «normal» para rapaz e para a rapariga. Por outro, procura-se conter
essa mesma sexualidade e desejo dos/as cidadãos/ãs «puros/as», adiando-os
para depois da escola, através do silenciamento, dissimulação, negação e «mar-
cação» dos/as que se atrevem a «romper» a ordem patriarcal (Louro, 1999). Para
essas tarefas do processo escolar, mobilizam-se estratégias (disciplinação, ver-
gonha, culpa…), privatizam-se as sexualidades, retirando-lhes a sua dimensão
social e política. Uma das contradições e dilemas com que se confronta e lida a
escola é: se, por um lado, o cinema, a televisão, a moda e o mercado fazem
uma pedagogia da exposição do corpo, por outro, pretende-se que, ao mesmo
tempo, a escola adie este interesse das/os jovens e desvie a todo o preço a
atenção sobre a sua sexualidade – «dessexualizando» o espaço escolar. Se a
escola e a sociedade na modernidade se desenvolveram na crença cultural de
separação entre corpo e mente, então, como diz bell hooks, «os/as professo-
res/as entram na sala de aula para ensinar como se apenas a mente estivesse
presente, e não o corpo» (hooks, 1999: 115). Por isso, a tradição da pedagogia
escolar tem sido a de reprimir e negar («educar») esse corpo, construindo uma
identidade e idealização discursiva de dessexualização do corpo, que conduza
a uma «entrega por inteiro à mente e ao trabalho escolar» (ibid.). Ora esta
«pedagogia de sexualidade», ao reprimir e anular as paixões, torna-se terreno
fértil para a criação de fantasias5, construídas no fingir não ver. Por isso, se
assiste a «novos» modos de regulação e de «vigilância» do corpo e da juventude,
assim como à entrada de agentes (profissionais e especialistas) e saberes (bio-
logia e antropologia). Assim, a escola colabora na definição dos «processos de
disciplinação» do corpo e da mente.

Então, num tempo duma proliferação enorme de significados e de mensa-
gens misturadas (económicos, culturais, políticos e biográficos), centramo-nos
em duas questões sobre o corpo vivido, nos actuais processos de produção dos
corpos femininos. Em primeiro lugar, através das políticas educacionais for-
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pensar, por exemplo, nos estereótipos e nas fantasias construídas pelas classes médias em torno das
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das raparigas que «são piores do que os rapazes» e/ou das «raparigas provocadoras» assenta nesta
construção estereotipada.



mais que configuram ex(im)plicitamente um currículo do corpo, relacionado
com a sua conformação e transformação, através de políticas educativas que orga-
nizam e estruturam um currículo do corpo (Gordon, Holland & Lahelma, 2000).
Este permite às raparigas tanto «ocupar lugares» nos diversos planos da escola –
oficial, informal e física – como lhes oferece «uma série de caminhos temporais e
espaciais» (ibid.). O percurso de incorporação é claramente diferenciado, onde as
jovens usufruem de tempo e espaço limitados (física e emocionalmente) para
exercer a sua acção humana. Assim, «os padrões de agência estudantil são, por-
tanto, prefigurados e reproduzem as desigualdades de género existentes» (ibid.:
200), embora com espaço para a acção, negociação, oposição e resistência (ibid.:
187-8). Estes espaços apesar de limitados são extremamente importantes, no
contexto das tensões entre emancipação e regulação, controlo e agência» (ibid.). 

Em segundo lugar, os corpos são modelados através das políticas educa-
cionais informais que atravessam os diversos planos, espaços e contextos
escolares, em articulação com as culturas e comunidades presentes. Por isso,
atentamos nas experiências de incorporação, particularmente nos «discursos de
verdade» e «adequação» veiculados, nas relações de opressão e alienação vivi-
dos, nos investimentos e caminhos físicos e emocionais construídos; os dilemas
e ansiedades confrontadas.

Neste caminho, a perspectiva que nos guia não é a de vitimização das
«pobres coitadas», sujeitadas e sem prazer. Também não é a perspectiva indivi-
dualizada e idílica da «escolha» neoliberal. É, antes, a busca de desvendar a
polifonia de significados articulados de autonomia nas práticas das raparigas
com os seus corpos. O percurso nesta direcção permite dar atenção às pala-
vras das jovens acerca de como experienciam as várias formas de feminilidade
emergentes, ainda que confrontando discursos múltiplos e contraditórios. Um
tal caminho possibilita identificar dimensões onde corpos e poder se constituem
assunto de currículo, seja nas disciplinas de currículo académico onde a escola
coeducativa se propõe, explicitamente, tratar dos corpos como assunto de edu-
cação, por exemplo, seja na Educação Física, Biologia, clubes e actividades
desportivas; seja nas lições e pedagogias de sexualidade e de inclusão educa-
cional, sob as formas como concebe e trata o corpo objectivado; seja nos impe-
dimentos para confrontar e debater estes assuntos, tanto na escola formal e
informal, como na Educação Sexual e Doenças Sexualmente Transmissíveis
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(DST); seja, ainda, nos significados culturais do quotidiano escolar, onde os
corpos são reconfigurados, através de culturas institucionais, que exploram
processos de fascínio, amizade, cuidado, desejo, hostilidade, abuso, assédio,
violência etc. Estes aspectos são abordados em seguida.

2. O corpo falado: currículo do corpo e sexualidades na escola

Nesta secção, de carácter mais analítico, vamos destacar as vozes e expe-
riências das raparigas, focalizando quer nas dinâmicas corporizadas de poder e
de disciplina quer no corpo como espaço de capacitação, prazer e solidarie-
dade. Como defendemos, o corpo escolarizado é um corpo educado, designa-
damente através do currículo do corpo e de pedagogias de sexualidade, em
que se espera que as raparigas usem as mentes para controlar os «excessos»,
«imperfeições» e «desvios» dos corpos. Múltiplos aspectos se poderiam focalizar
nesta abordagem, Todavia, nesta análise, vamos apenas circunscrever-nos ao
exame do currículo do corpo em duas dimensões: Em primeiro lugar, na expe-
riência vivida nas disciplinas académicas onde o corpo é tomado como assunto
– Educação Física e Desporto, por exemplo – por oposição àquelas disciplinas
e saberes onde só a mente está presente, promovendo a sua objectificação e
aperfeiçoamento. Em segundo lugar, discutir experiências informais com os
corpos na escola, articulados e investidos na aparência, sexualidades e ade-
quação. Uma dimensão a reter, também, é a busca de espaços corporais alter-
nativos à mensagem cognitiva dominante da escola.

2.1. Educação Física: arena de heterogeneidade de experiências e
mandatos corporizadas

Para começar, concentrar-me-ei nas experiências das raparigas na disciplina
de Educação Física. Esta disciplina foi algo que os rapazes sempre tiveram e
viram valorizado, diferentemente das raparigas que, durante muito tempo, esta-
vam «destinadas» a outras «distracções». Porém, com a emergência da escola
coeducativa, as raparigas ganharam novos lugares, direitos e desafios, embora
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tivessem que enfrentar inúmeras limitações relacionadas com o seu género.
Então, o currículo do corpo na vertente duma disciplina, cujo objecto é o aper-
feiçoamento do corpo físico, adquire um sentido representacional duma cultura
física vista como masculina, por direito próprio. Daí que as raparigas tivessem
sido integradas num currículo conjunto com rapazes, mas posicionadas num
processo que naturalmente não lhes pertence, encontrando por isso muito
menos espaço (Silva & Carvalho, 2001; Gomes, 2001). Além disso, muitas das
finalidades e processos deste currículo do corpo de génese masculina (compe-
tição, violência, dureza, músculo...) são vistas como comprometendo a feminili-
dade. Nessa medida, a Educação Física, frequentemente, aparece como um
espaço escolar contraditório e dilemático para as raparigas: i) um lugar desejado,
face a uma expectativa de direitos, incluindo o direito a desenvolver-se fisica-
mente e a apropriar-se de uma cultura poderosa, de que se viram excluídas; ii)
um lugar negado, primeiro pela tradição masculina da educação física, depois,
incluídas de modo limitado, numa educação física «adequada», separada e desi-
gual, porque consideradas frágeis. São, por isso, incorporadas como marcadas
e estereotipadas por prescrições, confinadas a um lugar fora da corrente princi-
pal, devido ao seu género. Todavia, as raparigas exprimem uma apropriação de
experiências e significados heterogénea como se evidencia a seguir.

As melhores alunas em Educação Física são as raparigas

As raparigas mais académicas que foram entrevistadas encontravam-se
satisfeitas e a investir na actividade física e desportiva, dentro e fora da escola,
vendo isso como importante para o seu desenvolvimento físico e bem-estar e
um espaço de variedade educacional, sentindo inclusivamente que os seus
resultados nesta disciplina ultrapassam os dos rapazes, o que evidencia que,
quando os/as jovens têm condições de investir na actividade física, obtêm boa
realização, independentemente do género.

[…] Na nossa turma, em Educação Física… as melhores alunas são as rapa-
rigas […] Eu queria praticar um desporto porque é muito importante para
sermos saudáveis. Cada vez mais o desporto tem a ver com a saúde. Quem
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não pratica parece que só vê escola! E o desporto é um meio de não pensar
só na escola e pensar também nas outras coisas…! (Ana, GDF D, 9º Ano).

Reprovei por «falta de assiduidade» às aulas «xungas» de Educação
Física

Por sua vez, parece que algumas raparigas, menos académicas, de estratos
sociais com menos recursos (incluindo a etnia cigana), se sentem desligadas e
desinteressadas da disciplina de Educação Física. Por isso, «faltam» a estas aulas,
havendo mesmo quem reprove por faltas, como contam estas duas jovens:

É «xunga»… Tirei uma nega a Educação Física por falta de assiduidade [...]
O ano passado faltava e chumbei por faltas. É preciso correr muito... quer
dizer, é «fixe» p’raí uns 10 minutos, só que é preciso correr 30 minutos!
Depois há as bancadas e temos que subir aquilo tudo, depois descer, depois
subir e dar as voltas ao campo… A gente fica cansada... Eu gosto de desporto,
mas não assim... estar sempre a correr!... (Rute, GDF B, 7º ano)

São verbalizadas tensões e desconfortos num espaço não gratificante, que
se traduz em monotonia, cansaço e saturação, o que parece vivido como uma
espécie de castigo. Notam, como o/a professor/a está na aula numa atitude de
contrariedade e desinvestimento. Talvez as relações sociais de «indisciplina» e
«fuga» possam ser vistas como uma resposta e boicote, face a um tal desinte-
resse. As faltas às aulas aparecem nesse contexto de insatisfação. Fugindo, pro-
curam realizar algo mais interessante. Estamos a falar de um sentimento de não
reconhecimento, como se estes/as alunas/os não devessem existir para a insti-
tuição escolar.

«Acho-me gorda! […] não fiz uma única aula de natação»

Numa terceira posição, encontramos raparigas que, no espaço académico
manifestam desagrado, por exemplo «em natação», mesmo quando se trata de
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uma actividade rara nas escolas e o ambiente é de simpatia com o/a professor/a.
O desagrado aparece aqui relacionado com uma natureza incorporada desta
disciplina, onde as raparigas sentem que, na exposição dos seus corpos, se
jogam ideais de beleza, aperfeiçoamento e atractividade, tanto por si própria
como pelos rapazes, raparigas e professores. Ora, estes são aspectos importan-
tes, numa fase da vida em que as jovens não raras vezes se sentem envergo-
nhadas, desconfortáveis e estão preocupadas com o aperfeiçoamento dos
seus corpos, mais pela via das dietas do que pela da boa forma. Colocam-se
questões acerca de como lidar com o descontentamento corporal e do tipo de
informação que estão a receber para se aperfeiçoarem, o que se articula com
relações genderizadas na vida escolar coeducativa, como acontece neste caso

Das disciplinas de que gostamos mais na escola é de Educação Física... e do
stôr É homem… é simpático. O ano passado, no 2º período, tínhamos pis-
cina, mas não fiz uma única aula… Tinha vergonha, achava-me gorda…
gorda em vários sítios… Ficava muito vista pelos meus colegas de turma. […]
Eu via as minhas colegas todas magrinhas e achava-me mais gorda, também
queria ser como elas… Sentia-me mal…. E ainda continuo a achar-me
gorda, só que agora, tento evitar ver-me ao espelho [...] Espero que seja só a
paranóia dos 16 anos!... (Narrativa da Vânia, 8º ano)

A disjunção entre a auto-imagem e a apresentação cria um sentimento de
insatisfação e insegurança, de pouca adequação, o que impede a ampliação da
sua acção. Este depoimento mostra como, contraditoriamente, a Vânia, apesar
de preocupada com o seu corpo, ao mesmo tempo se autolimita no exercício
físico. O depoimento revela a ansiedade que a atravessa e interroga-nos, simul-
taneamente, sobre como o relacionamento simpático, mais do que um verda-
deiro reconhecimento e cuidado com a diferença, pode exprimir meramente o
resultado de uma ordem espontânea institucional, que funciona numa regulari-
dade compulsiva, hegemónica e inquestionável. Nela, os/as Outros/as, não
existem para o professor, esperando que não se reconheçam numa realidade
que não faz parte de si, numa espécie de «pacto de silêncio» estratégico, de
mútua ignorância. Deste modo, assegura-se a homogeneidade, embora discur-
sivamente se atenda à heterogeneidade dos públicos escolares.
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Em síntese: são várias as perspectivas e vivências presentes nestes depoi-
mentos face à Educação Física, o que mostra como se trata de uma arena com
vários mandatos para as raparigas com poucos recursos. Atribui-se, frequente-
mente a esta disciplina um lugar de «compensação», e/ou «distensão» dos corpos
contraídos e domesticados na sala de aula. É tomada como espaço «comple-
mentar» e de capacitação para a (relevante) vida escolar, esfera onde os corpos
masculinos podem encontrar «tratamento» e acalmia. Porém, os mandatos ao
serem genderizados, as raparigas são, visibilizadas pelos seus corpos sexuais,
objecto de experimentação ou de estranheza. Por isso, vemos como elas conti-
nuam a ser avaliadas por um estatuto tradicional de limitação, cujas experiên-
cias de fisicalidade6 são marcadas por segregações e desigualdades, explícitas
ou implícitas, entre rapazes e raparigas (Silva & Carvalho, 2001). Contudo, encon-
tramos uma heterogeneidade de experiências, sentidos e investimentos, relacio-
nados com posições, recursos e reconhecimento variados – umas estavam satis-
feitas e sentiam-se sucedidas e poderosas, estando a tornar-se protagonistas;
outras, experienciavam desagrado e subordinação, enfrentando processos de
mal-estar com o seu corpo e consigo próprias, buscando múltiplos aperfeiçoa-
mentos; outras viviam processos de exclusão que, na falta de sentido do traba-
lho escolar, era motivo próximo do desencadear do abandono escolar. Vimos,
também, como do lado da hierarquia escolar, frequentemente, se tomavam três
estratégias: práticas que envolvem compreensão e respeito em busca de solu-
ções cooperativas, fazendo das aulas um espaço interessante e saudável; práti-
cas de recriminação e imposição («pura e dura» ou mais ou menos subtil) cujo
resultado é, muitas vezes, distanciação da aprendizagem e/ou rebelião; ou,
ainda, práticas de «facilitação», «gestão simpática», «deixar correr», consentindo as
ausências, uma espécie de «pacto de silêncio» como estratégia de acção.
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zada de «mulher activa», um corpo que «requer muito investimento em tempo e dinheiro, ao dispor
de uma boa parcela da população feminina» (ibid.).



2.2. Currículo do corpo, experiências genderizadas: «rei do mundo»
e «dono da razão»…

Se a Educação Física, à entrada do 2º ciclo, aparece geralmente como um
dos assuntos discursivos mais atractivos do currículo escolar pela sua novidade
no currículo, ela apresenta-se, por vezes, à entrada do 3º ciclo e da adolescên-
cia, como lugar experiencial conflitual e de desagrado, como vimos. Por vezes,
o confronto entre jovens de diferentes localizações escolares e estatutos gera
tensão e «medição de forças», o que exige actividade, ousadia e busca de novas
versões sobre o que significa tornar-se rapariga. Acontece que, como mostrou
Willis (1977), a opressão institucional pode exacerbar uma resistência mascu-
lina que, por vezes, se exprime por violência, agressão, ruído, destruição, etc.,
sob modos que revelam sexismo, racismo, homofobia ou outras formas de
dominação, que são «naturalmente» consentidas. Todavia, das raparigas, espera-
-se passividade, aceitação, silenciamento, consentimento face aos grupos de
maior poder. Em Educação Física, talvez por ser um espaço que, como disse-
mos, é visto como sendo de direito natural dos rapazes, estes posicionam-se
nele como «senhores da razão». Mais ainda, as raparigas sabem como a escola
tem respostas «fracas» e pouco claras para com os grupos desempoderados,
sendo ensinadas a aceitar naturalmente formas de violência várias. Contudo,
no percurso das raparigas a cidadãs, muitas estão a procurar lugar para se tor-
narem também «senhoras de si» e «donas de razão». É desta aprendizagem para
ultrapassar determinismos que nos fala a Joana, a propósito de uma aula de
Educação Física

[…] Esse rapaz era mais velho do que eu, p’ra aí uns dois anos, devia ter 14.
Achava-se «o rei do mundo» e o «senhor da razão»… Numa altura, numa
aula de ginástica, estávamos a jogar basquetebol e, de propósito, ele 
mandou-me com uma bola à cabeça.
Então, disse-lhe: – «Olha, para a próxima “mandas” quando eu estiver
virada para ti, não é com as costas voltadas. Foste muito cobarde». E ele
começou a «mandar vir comigo». 
Então, disse-lhe: – «Olha, vais-me bater, outra vez?»
E ele: – «Se calhar».
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E eu: – «Então, podes começar»…
E ele começou a bater-me nas pernas. Naquela altura, não senti dores
nenhumas, não lhe bati... mas quando parou, disse-lhe: «Já estás satis-
feito?»… E mandei-lhe uma joelhada num sítio, onde não digo agora e ele
caiu no chão (Narrativa da Joana, 9º ano).

Era preciso ensiná-lo a não ser cobarde… «conversa de professor
não resolve»… mas a joelhada resultou, fui mulher determinada «com
força para ele»

A Joana discute como, face a uma «ordem espontânea» de opressão feminina,
a sua forma «informal» de lidar com «rapazes abusadores» se constituiu numa
experiência de aprendizagem e reflexão. Na realidade, as raparigas na escola
lutam não só com «agressores», como com ausência de protecção e cuidado
como cidadãs, e, também com naturalizações presumidas relativamente a si pró-
prias, sendo alvo de assédio e vistos como objecto de «recreio»… o que, muitas
vezes, lhes «tira» paz e tranquilidade. Além disso, são alvo de censura quando
são determinadas.

O meu professor «todo coisa» disse que «não se deve fazer justiça pelas pró-
prias mãos»… Aquela conversa de professor...
E eu: «Ah, está bem!...»
Fui para o balneário, olhei para as minhas colegas que estavam assim ver-
melhas nas pernas e todas pisadas… mas caladas….
No dia a seguir veio pedir-me desculpa […] E era sempre o senhor da
razão… (ibid.)

Constata-se como a «regularidade compulsiva» da escola não dispõe de
soluções para os problemas com que se confronta, pelo que as jovens procu-
ram gerar estratégias «espontâneas», em si discutíveis. Defende-se, por isso, a
necessidade de estimular estratégias determinadas, cognitivas e democráticas,
para enfrentar os problemas reais, indo além do «fazer que não se vê» ou da
«conversa» moralista das hierarquias «mecânicas», cuja resposta parece ser a
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natural tolerância da dominação. A violência para poder ser diminuída neces-
sita de respostas determinadas, de modo a que claramente os/as agressores/as
saibam como a sociedade não tolera, antes desaprova certos comportamentos
nos seres humanos (seja contra mulheres, crianças, homens ou outros grupos
vulneráveis pessoal e socialmente). Este é um debate importante na actuali-
dade, quer do ponto de vista do trabalho educacional, material e simbólico,
face à opressão, quer do ponto de vista dos direitos, do reconhecimento e cui-
dado, que está para além do paradigma humanista e normativo. De facto, as
experiências das raparigas com menores recursos revelam a existência de um
currículo do corpo, formal e informal, que sugere e articula ausências várias
(Santos, 2005): direitos, protecção, cuidado, paz, diálogos educacionais, empower-
ment, designadamente no Desporto e Educação Física.

2.3. Mistura discursiva: corpo, sexo, sexualidades, subjectividades e
agência

Centramo-nos agora nos significados do corpo e sexualidade na escola, sus-
ceptíveis de uma variedade de experiências e de linguagens socialmente orga-
nizadas e contraditórias. Alguns desses significados para o género feminino têm
sido compreendidos e formulados sobretudo como assunto de «moralidade»,
«risco», «perigo», «cuidado» e «ansiedade». Trata-se dum assunto privatizado, soli-
citando-se um tipo de conhecimento preventivo, apresentado numa lógica 
clássica, informacional, onde as raparigas são vistas como as principais respon-
sáveis pelos «cuidados». Mas, como dissemos, existe um outro tipo de saber
sobre o corpo e o poder, um conhecimento transformacional, que supõe
necessidades, direitos, responsabilidades, sexualidades e liberdade, incluindo
autonomia de fazer escolhas por direito próprio. Um outro tipo de debate
recente emergiu em decorrência e a par duma cultura do mercado e individua-
lização, onde os corpos são altamente sexualizados e comercializados, transpor-
tando consigo a ideologia de auto-realização. É na complexidade desta confu-
são e mistura discursiva, entre o fascínio e a ansiedade, que vamos escutar
a experiência das raparigas, falando de sexo, sexualidades e educação sexual
na escola, atentando no alcance em que estão a reclamar igualdade e agência.
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Diálogos jovens e conhecimento sexual disponível: aprender, con-
frontar e conversar

Muitas raparigas, neste início do século XXI, desejam promover diálogos
sobre corpos e sexualidades, aproveitando as interacções proporcionadas pela
escola coeducativa, num movimento de afirmação de igualdade, poder e con-
trolo de si como sujeitos. A forma como o girl power, também chamado de
«alternativa feminista de «massas» (Aapola et al., 2006), é percepcionado no
campo popular está relacionada com estruturas e posições sociais e educacio-
nais das jovens. Um dos seus significados tem sido «experimentação», incluindo
aqui consumo, moda, «sexo», sexualidades, etc. Em resposta a estes novos fenó-
menos e mudanças sociais e educacionais, à semelhança doutros estudos
(Kehily, 2002; Hey, 1997), também estas raparigas solicitam e desejam avida-
mente debater na escola sexualidades, contracepção, prevenção de DST…
como modo de preparação para sexualidades presentes e futuras.

Ent. – […] Porque é que vocês gostam de falar de sexo?
Ana – Falamos para se um dia mais tarde...
Vânia – É para quando tivermos experiências sabermos… estarmos bem
informadas! Não é para chegarmos lá e fazermos asneiras, como 
muitas raparigas fazem!
Ana – Gostávamos de debater tanta coisa!...
Ent. – Mas com algum professor ou só vocês?
Ana – Não, só nós! (GDF A, 8º ano)

Genericamente apreciam os debates na escola, entre pares, sob formas de
homossociabilidade de amigas, «falar entre nós», mas também abrindo-se a
ambientes mistos, relacionando informação, diversão, prazer, convivialidades,
partilhas mais justas, incluindo, eventualmente, ser surpreendida por masculini-
dades mais compreensivas e «educadas». As raparigas ainda se sentem descon-
fortáveis em falar e expressar com liberdade dos seus desejos e sexualidades,
mesmo entre amigas. Por isso, procuram negociar entre expressar desejos e
proteger a reputação, tendo de expressar as suas subjectividades e sexualida-
des de modo aceitável. Perdura, assim, na sua construção como raparigas, uma
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posição dilemática e contraditória, entre opressão, desadequação e ansie-
dade («cuidado com elas») e entre surpresa e fascínio como cidadãs. Para elas,
discutir corpos e sexualidades é um assunto atractivo e universal aos vários
grupos e redes de raparigas, emergindo tanto sob reservas e timidez como
sob ousadia e enfrentamento, cujas referências e modos variam de acordo com
as linguagens, recursos e possibilidades escolares. As suas posições estão também
profundamente afectadas e limitadas pelo escrutínio de adequação, cujas
noções e pressões morais e genderizadas são, muitas vezes, veiculadas pelas
próprias raparigas. As raparigas ainda continuam a ser percepcionadas sob
olhares de «objecto descartável», de «consumo», de «usar e deitar forma». Con-
tinuam a sentir-se impedidas de expressar livremente os seus desejos e sexuali-
dades, como se revela neste diálogo:

Marcela – […] É importante confrontarmos e conversarmos juntos…
Daniela – […] E os rapazes da nossa turma disseram que eram iguais, que
também falavam assim, que diziam mal de nós [...]. Aí, nós achamos mal.
E ficamos a perceber o que já sabíamos, que eles falavam assim das
raparigas. […] Ele dizia que fosse na rua e se passava uma rapariga
bonita, ele e os amigos falavam «ai que gaja boa» [...] E, então, a gente dizia-
-lhes que «não temos o direito de incomodar as outras pessoas».
Márcia – … nem da maneira e as bocas que costumam mandar [...] e que se
acham no direito de poder mandar… (GDF C, 8º ano).

Então, quando o foco está nas feminilidades heterossexuais, baseadas em
noções de «contemplação masculina», «cuidado e responsabilidade femininas»,
revela-se prematuro afirmar que as mulheres estão distantes da tradição e
alcançaram já formas de agir poderosas.

De qualquer forma, a escola comum coeducativa caracteriza-se por enqua-
drar novas oportunidades, vozes e heterogeneidades femininas, circulando nela
múltiplas experiências, colectivos e discursos que, de modo algum, estão em
uníssono, podendo ser aproveitados em termos da radicalidade dum pluralismo
igualitário. Mas, apesar da mistura de discursos e acção dos movimentos sociais
pelos direitos humanos, vemos como as experiências e «conversas» das jovens
continuam a manter uma articulação forte entre masculinidade e sexualidade,
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revelando noções de que a sexualidade é mais central para o género masculino
do que para o feminino. No entanto, apesar dessa dominância e separação, a
escola coeducativa trouxe uma mudança e radicalidade, designadamente para
os grupos com menores recursos, pela possibilidade da presença e condição
para o debate conjunto entre rapazes e raparigas de diversas condições, sobre
assuntos de interesse comum, ultrapassando estereótipos, vergonhas ou inade-
quação, em torno de vozes sobre desejo, sexo e sexualidades.

Ana – Nós gostamos de falar e debater tanta coisa… Ainda ontem, na nossa
turma, estivemos todos em conjunto, rapazes e raparigas, a debater sexo.
Gostamos de discutir estes assuntos, tanto entre nós, como com os rapazes.
Ent. – Mas quem é que sugere esse tema? 
Todas – Os rapazes!
Ana – Claro, os rapazes!
Carla – Normalmente, as raparigas são mais envergonhadas do que os
rapazes!
Vânia – Mas há raparigas que, «cuidado com elas»! Dizem ali coisas que
uma pessoa fica assim a olhar para elas!... (GDF A, 8º ano).

As relações de poder desiguais entre homens e mulheres incluem, também,
o questionamento sobre o tipo de conhecimento sexual disponível para
raparigas e rapazes. Na realidade, nas sociedades de desenvolvimento tardio,
as indústrias sexual e pornográfica de «entretenimento adulto» constituem
«novos lugares» (não) oficiais de educação sexual, produzindo um tipo de
conhecimento e educação que é problemática e contestado. Este tipo de 
cultura tanto é motivo de desafio de novas possibilidades, como é motivo 
de preocupação, pela vulnerabilização de muitas raparigas, podendo estas estar
a ser pressionadas para alinhar em actos em que se sentem desconfortá-
veis, tratadas como «incompetentes», mas «normais» na nova cultura de consumo
sexual.
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Tema sugerido por rapazes, mas (re)querido pelas raparigas

Os diálogos que circulam no campo escolar informal contêm, como se
disse, mensagens misturadas e contraditórias acerca das transições e vidas
jovens, revelando tanto como as raparigas estão desejosas de mudanças e de
novas formas de pensar e agir, como revelam as limitações e batalhas que con-
tinuam a enfrentar. Tais são visíveis na «necessária» explicitação de que abordar
sexo e sexualidades tem um sentido de busca de informação, enquadrando
numa lógica de controlo e conhecimento preventivo, de modo a evitar «riscos»
ou «asneiras» – responsabilidade primeira das raparigas. Assim, a iniciativa e
poder para falar de sexo e sexualidades é reservada aos rapazes, circunscre-
vendo-se as raparigas aos assuntos preventivos. Então, embora fortemente pre-
sentes, por ausência de espaço para ser falados, o desiderato, desejo e prazer
femininos têm de ser camuflados, estando as noções de «cuidado» acima dos
«direitos» humanos, para as raparigas.

Apesar das mudanças e do fascínio da actualidade com o sucesso das rapari-
gas, os assuntos de sexualidades revelam, em parte, como se continuam a cons-
truir como passivas e objectos sexuais fragmentados, dentro duma compreen-
são que capitula ao desejo masculino de poder. A tradição parece continuar
com muito peso, não existindo, ainda, discursos ou práticas poderosas que vei-
culem e legitimem o seu prazer, «conheçam o seu conhecimento sexual, valori-
zem a sua realização» (Holland et al., 2003: 90). Os depoimentos revelam como
as raparigas certamente se divertem nas suas «paixões» mas, na realidade, tal
não emerge nas suas conversas como expressão primeira das suas experiências
sexuais. Salientam, em primeira-mão, informação e cuidado, diferentemente
dos rapazes, cujo motivo prioritário, é, como diz a Vânia: «entre os rapazes fala-
-se muito de sexo, querem mostrar que conhecem muitas mulheres» (GDF A).

Eles com «atitude sexual» e elas «ai, eu tenho cuidado… ninguém
entra aqui»

Ser percepcionada com «atitude sexual», mesmo ao nível de diálogos inter-
pares, continua a ser arriscado em termos de reputação, tanto por parte do

159



mundo masculino, como pelas pares femininas que, frequentemente, partici-
pam nesse policiamento de género, o que mostra bem a natureza das hegemo-
nias presentes.

Carla – Falamos para isso, para estarmos mais informadas e, depois, não
andar por aí, com 12 e 13 anos com filhos ao colo! Porquê?
Vânia – Porque não estão informadas e depois fazem asneiras!
Carla – A maior parte da culpa é das raparigas, mas também dos
rapazes, porque também não usam camisinha!
Ana – Ai eu tenho cuidado! Ninguém entra aqui! (GDF A, 8º ano)

As raparigas e rapazes dispõem de uma «organização» estratificada da sua
«acção» na «escola física», por exemplo, materializada em práticas culturais de
«experimentação», desta rede jovem, que ocorrem na «Rua do Fumo»7. Essas
práticas e rituais relacionam-se com «aprender», «iniciar», «apreciar», «contactos»,
«porrada», «assédios« e «conversas» sobre sexualidades, fumar, transgredir, etc.
Estes espaços e temporalidades destinam-se a «encontros» e «actividades», sendo
lugares sociais tolerados, através do que se tem chamado de «pacto de silên-
cio», onde se acantonam os ruídos da masculinidade hegemónica e da feminili-
dade resistente. São lugares segmentados e hierarquizados, relacionados com
sentidos de experimentação, como se vê nesta descrição sobre o que significa
«fardar».

«Fardar» nós gostamos… aquela porrada que a gente sabe […] porque
eles é só a apalpar. Sou a única que defendo as raparigas… porque
senão eles abusam…. A gente diz para não fazerem isso, mas eles são uns
chatos… A gente gosta de ter amigos rapazes, mas quando a gente começa
a interessar-se…, eles não prestam! A forma de ser deles é muito diferente 
da nossa… É por isso que eu digo que os rapazes não prestam (Narrativa da
Donzília, 7º ano).
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Experimentação: rapazes é «sexo», «ena, que gaja boa!»; raparigas
«amor», relação, companheirismo…

As raparigas verbalizam as suas sexualidades, articuladas sobretudo com
relações agradáveis com os rapazes, que pode incluir fazer sexo. Mas perce-
bem, e «não aceitam», que muitos as procurem para namorar, ou «experimentar»
sexo, na lógica de «facilitismo», de conseguir um «porto seguro», sentindo que
são eles que continuam a ter o poder de decidir «pegar», «largar» ou «ficar». Na
realidade, muitos rapazes, em alternativa à desafectação do sentido do trabalho
escolar e profissional, operam numa dinâmica de «experimentação» (Matos,
2005; Silva, 2004) que, muitas vezes, é marcada por sexismo, tal como «ensaiam»
outros direccionamentos nas margens. A este título, a narrativa da Joana, sendo
rica e exemplar em múltiplas dimensões, condensa muitas das contradições,
dilemas e questões salientadas por outras raparigas. No seu texto, figuram as
perplexidades que estas experimentam. Seleccionam-se apenas alguns pontos,
sobre os significados de experimentação para as raparigas

«Há rapazes que já são experientes e quando namoram com uma rapariga
virgem, querem ter um relacionamento. Só pensam em sexo… então dizem
que ter sexo é prova de amor. Mas, logo que acontece, acaba… porque já fez
o que quis… já experimentou. Há outros que ficam, porque já têm ali um
porto seguro, quando quiserem... «não preciso de andar à procura…».
Agora, se perguntar a um rapaz o que é o amor: – «É ter uma gaja… é andar
aos beijos» […] «É ter uma gaja boa… para curtir» […] para se divertirem…
Claro que a maioria dos rapazes, 99,9%... que tem uma relação de namoro,
só pensa no sexo. Talvez um por cento pense em namoro mais completo
(Joana, GDF C, 9º ano).

Ora, esta visão e naturalização de sexualidades, como algo que as mulhe-
res não têm (têm amor, relação e cuidado), significa hoje estranheza para 
muitas raparigas e mulheres (e alguns homens) em termos de direitos huma-
nos. Este modelo significou no passado uma inscrição no interior da «hipótese
repressiva» (Britzman, 1999) onde as raparigas eram pensadas como alheias a
sexo. Por isso, elas sabem que ainda arriscam nisso a sua reputação e inclusão
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social, sentindo muitas pressões, «avisos», «cuidados» e pouca liberdade para
«dizer» ou «(re)querer» sexo. Assim, a dicotomização sujeito/objecto sexo/amor
traduz um modelo de fraco reconhecimento das sexualidades femininas, estas
narradas no seio de uma visão tradicional de ênfase na relação, amor, ami-
zade… ao contrário dos rapazes que são referidos na instrumentalidade da
acção sexual. Persistem ideias de acantonamento nas hegemonias clássicas, de
deficit de partilhas de prazer, responsabilidade, cuidado e autonomia. Mas,
quando as raparigas querem discutir «sexo», estão a reportar-se a um «modelo
mais completo», também já a ser partilhado por alguns rapazes. Na actualidade,
esta abordagem pode incluir uma noção de corpo sujeito subjectivado, onde
riscos, prevenção, bem-estar, contracepção, parentalidade são partilhados;
incluir, igualmente, uma perspectiva relacional de liberdade, afectos, atenção e
cuidado nas sexualidades, referidas como «amor, amizade, companheirismo»,
etc.; inscrever e requerer combinadamente direito ao prazer para todos/as.
Inscreve-se também neste modelo, tal como os rapazes, a liberdade para ter
relacionamentos «apenas com sexo», se assim o entenderem.

Agora, sexo é um tema, que tem muita coisa envolvida: há contraceptivos,
há a doença da SIDA, há esse tipo de preocupações todas... Pelo menos 
na minha turma há a preocupação de falar bastante... E havia rapazes 
que se juntavam a nós e que falavam connosco. Os rapazes agora come-
çam a ter também essa preocupação mas, normalmente, para eles é só 
o prazer que lhes interessa... Já há aquela ideia de responsabilidade, do 
preservativo porque não querem a paternidade aos dezoito anos! (Joana,
GDF C, 9º ano).

Em síntese, as raparigas dos anos 2000 estão a ser educadas na presença
conjunta e prolongada no espaço público misturado, realizando transições edu-
cacionais que reconfiguram a emergência de novas e múltiplas interacções e
feminilidades. Investem e aprendem mensagens tradicionais, mas confrontam 
e desafiam também novos espaços para si, requerem debates com pares e
agentes educativos. A par disso, recebem mensagens misturadas, que tanto
representam progressos e ansiedades, como dissimulam novas formas de discri-
minação.
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Inclusão educacional, maturidade e «habituação»: significados de
tornar-se «recreio»…

Algumas raparigas referem em vários depoimentos como estão expostas
desde cedo a ser «recreio» e «brincadeira» sexista, quer enquanto estudantes,
mas sobretudo como trabalhadores/as, vistas como quebra da rotina e dureza
do trabalho escolar ou profissional (Griffin, 1989; Fonseca, 2001). Algum traba-
lho de rebelião masculina articula-se também com a produção de uma cultura
popular das mulheres como recreio, cujo estilo de interacção, ao ser popular e
recreativo, mais fácil e dissimuladamente produz conluio e consentimento femi-
ninos. Ora, a transição das raparigas para a idade adulta parece supor aprender
a interpretar o seu corpo como sexual, tornando-se madura – o que significa
ser atractiva, mas ao mesmo tempo ser contida e responsável… Supõe-se, assim
que uma jovem aprenda até «aos 16 anos» a «consentir» a lidar com estas «reali-
dades naturais». Ora, para além de episódios vários de outras jovens na escola,
a Joana, simultaneamente estudante e trabalhadora, confronta-se com um
ambiente de trabalho sexista e de assédio, supondo-se um inquestionável
«pedido sexy» masculino e o natural consentimento feminino. Mais ainda,
esta naturalização emerge mais dissimulada, por ser um ambiente de trabalho
jovem, informal e popular, parecendo sempre «estar entre pares». Na sua narra-
tiva, esta jovem conta várias histórias em que foi pressionada de múltiplas 
formas, inclusive a de ser vista como estranha, quando recusa «pedidos» que
incluem ser pensada como «burra» e pouca inteligente, face a um solicitação
natural de «experimentação» jovem. A estranheza pode, então, ser vista como
algo genderizado, sexualizado e naturalizado.

[...] Quando vou trabalhar e chegam as seis horas aparece essa pessoa. Sinto
um bocado pressão: «Pronto, lá vem ele chatear-me». Ainda ontem, estava a
fazer o meu serviço, e ele andava sempre atrás de mim, a pegar comigo... Só
o avisei: «nada de abusos…!» Então, foi dizer a minha colega [...] que «pen-
sava que eu era mais inteligente». Ela perguntou-lhe porque é que me estava
a chamar «burra». E ele respondeu: «uma rapariga de dezasseis anos devia
estar habituada a ter rapazes atrás dela» (Joana, 9º ano, Grupo C).
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Mulheres que se ajoelham ou que dão joelhadas?

Vários diálogos educacionais denotam como o corpo e as sexualidades estão
inscritos nas transições educacionais. Apesar de encerrarem conformação e
determinação (sujeição), a par de partilha solidária e colectiva, contêm uma
energia arrolada no desejo incessante de ser poderosa para determinar a sua
vida. Nesse sentido, a Joana procura enfrentar com autonomia, construindo um
lugar com sentido para os corpos e mentes, na base de relações comunicacio-
nais no quotidiano. A história na aula de Educação Física que se discute antes
acerca da «joelhada naquele sítio», não exprime violência, antes, a vontade de
enfrentar a opressão, ultrapassar a subalternidade, aprender a reciprocidade e a
paz a que todos têm direito na escola. 

A injustiça social e a ordem de género atravessam toda a sociedade, não se
localizam apenas na escola, apesar de nesta se lidar e produzir transições,
silenciosas ou em rebelião, designadamente nos vários espaços da escola infor-
mal e física… Enfim, a inclusão educacional das raparigas é feita, frequente-
mente, na base de noções de maturidade que as interpreta e marca como
tendo corpos sexuais para «recreio» masculino. Como temos vindo a observar,
não é ainda comum ver as mulheres como sujeitos e pares com direitos e res-
ponsabilidades, antes são ainda vistas como «presas» a serem «caçadas». Tanto
são «encorajadas» e «divinizadas», como vistas como negativas e escandalosas.
Persistem o «abuso», assédio, violência, a par da frequente falta de respeito e de
reconhecimento, por vezes dissimuladas de «romantismo» e «divinização», nas
palavras da Joana. Isso empurra-as a construir-se como adequadas, entre senti-
mentos e dilemas de atracção e desejo e silêncios, «máscaras» e «farsas». Por
exemplo, adoptando atitudes de «dureza», ou «brutalidade» para «não parecer»
nem fácil, nem guerreira.

O projecto de Educação Sexual para cuidado de si: além de pressões,
disciplinas e de sexualidades sitiadas

Num tempo em que a Educação Sexual está na ordem do dia, algumas
jovens contam experiências pontuais com os/as professoras, onde «experimen-
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taram» conversas educacionais mais informais e relações de curiosidade e peda-
gogias educacionais mais agentes que tornam as vidas escolares mais significa-
tivas. Fala-se duma turma, cuja professora abre espaço, para «além da matéria».
Noutra turma, trata-se duma experiência com a directora de turma, em que é
possível construir debate, com autoridade e mediação, sugerindo, assim, a
necessidade da escola mediar novos caminhos e lugares, o que aponta para a
concretização de uma política de radicalização da pluralidade das vidas jovens.
Assim, os olhares educacionais das jovens sobre sexo e sexualidades, se contêm
em parte uma visão hegemónica e subordinada ao desígnio da «hipótese
repressiva», também contêm a ideia de um relacionamento idílico e paritá-
rio. Revelam como não chega que a sexualidade seja tratada num nível infor-
mativo, dito «científico». Onde são ladeadas as inquietações mais genuí-
nas dos/as jovens e crianças e confinadas as conversas ao interior dos pró-
prios grupos. Ora, este olhar fragmentado não tem sido suficiente. As escolas 
têm estado sobretudo preocupadas com a disciplinação dos corpos, para as
mentes poderem sobressair. Contudo, com a extensão da escolarização, as 
tensões tornam-se mais salientes, vendo-se as escolas obrigadas a «abandonar o
silêncio e o segredo» (Louro, 1999: 55).

Em jeito conclusivo

Na realidade, as experiências e os investimentos das raparigas com o corpo,
na escola e na sociedade são múltiplos e intensos. Porém, apresentam-se muitas
vezes limitados ao consumo de modelos de corpo «padronizados», em que as
raparigas se constroem em confronto com discursos «de verdade» fortes e pode-
rosos. Assim, no processo de inscrição como raparigas parece haver um
enorme gap entre os investimentos intensos (económico, emocional, afectivo e
físico) e as possibilidades ao seu dispor. Um tal gap, geralmente, tem produzido
construções dilemáticas e/ou marcadas e, muitas vezes, versões contraditórias
consigo mesmas, autonomias ilusórias, apesar de reais. O corpo representa este
locus e espaço da materialidade que identifica e revela investimento e prazer,
mas também violência, aprisionamento e/ou desconforto. As raparigas apren-
dem a ser raparigas encorporadas mas desincorporando-se, constroem-se pres-
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sionadas e vivem a fazer muito, para retirar pouco, experienciando um deli-
cado equilíbrio para estar na medida certa...

O corpo é educado, mas, também é falado, lutado, consentido, pluralizado
e (in)visibilizado pelas próprias raparigas, na busca de autonomia. As jovens
confrontam novas e velhas pressões e compreensões normativizadas, relaciona-
das com feminilidade, sexualidade e acção humana que produzem, tanto a atrac-
ção como exclusão. Deparam-se nesta etapa do seu crescimento com a tarefa
de alcançar maturidade e autonomia, na presença de velhos discursos Incluiu-
-se, nesta multiplicidade de discursos, o discurso de girl power e o discurso dos
direitos das mulheres que, em parte, circulam já nas suas vidas, retendo-se, assim,
um discurso crítico ao modo em como os corpos são usados, vendidos, imagi-
nados. Contudo, a pressão para a modificação do corpo tem gerado confusão e
minado alguns dos clamores da justiça social, oferecendo um modelo popular,
de consumo e individualizado, que se procurou aqui problematizar. 

O debate sobre sexualidades, riscos, relacionamentos sexuais envolve inten-
sas emoções, estando a ser iniciado por eles e elas, produzindo uma cultura
subterrânea de «transgressão» e «experimentação» que atravessa e vai além do
terreno escolar. Algumas salientam a necessidade de preencher este vazio, pro-
curando ganhar espaço para si através de alguma mediação adulta. Outras,
embora não a rejeitem, são mais cépticas, relativamente à escola ser capaz de
incitar genuinamente a vontade de falar e interagir em liberdade, argumen-
tando com base na sua experiência de marginalização e «recriminação». As
jovens estão a procurar ganhar poder, buscando tanto conhecimento infor-
mado, como possibilidades de relacionamentos amorosos e sexuais, interrom-
pendo alguma da legitimidade tradicional da dominação e hegemonia masculi-
nas, apesar de constrangidas por ideias de reputação, romantização e escrutínio
masculino. Esta dicotomização normalizadora tem conduzido tanto a desempo-
deramento e subalternidade, mas também justificado busca de poder, iniciativa,
maturidade e reconhecimento.

Contacto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto, Rua
Dr. Manuel Pereira da Silva, 4200-392 Porto

E-mail: laura@fpce.up.pt
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