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A LINGUAGEM DO CORPO NA ESCOLA

Graciela Nieves Pellegrino Fernandez1

RESUMO

Este artigo apresenta um recorte da dissertação de mestrado com título: Que 
“osadia” é essa? representações sociais dos discursos de professoras/es na 
ambiência escolar, dando enfoque específico ao que se faz com o corpo em 
sala de aula. Refiro-me aos corpos das/os alunas/os e das/os professoras/es, 
por  também  estarem  inseridas/os  nesse  processo  de  descorporificação, 
literalmente  entendido  como  mentes  sem  corpos,  com  prevalência  do  ato 
cognitivo e ausência da libido, aqui considerada como força motriz para a vida. 
Com o entendimento de que a escola exerce um poder ao disciplinar esses 
corpos, enfatizo a relevância dos cursos de capacitação para professoras/es, 
disponibilizados através de Programas do Ministério de Educação e Cultura 
(MEC) pois, historicamente, a formação de professoras/es não contempla em 
sua  estrutura  curricular  disciplinas  que  se  ocupem  da  sexualidade,  da 
diversidade sexual, das questões de gênero, como objeto de estudo. Nesse 
percurso, busco fundamentos da história da sexualidade (Foucault), escola e 
sexualidade  (Louro),  as  questões  de  gênero  (Butler),  e  hooks,  com  seus 
estudos sobre Eros e o erótico em sala de aula.

Palavras - chave: Sexualidade. Corpo. Professoras/es

Esta pesquisa lida com o que há de mais subjetivo e complexo, embora 

à primeira vista pareça tão simples e tão visível: a sexualidade. Enquanto os 

corpos podem ser  analisados, dissecados,  comparados,  suas subjetividades 

nos traem. Elas são escorregadias, não se arriscam, nem sempre se expõem. 

Seria pretensão desejar saber o que pensam professoras (es)  sobre gênero e 
1 Mestranda do Programa de Pós - Graduação em Crítica Cultural. Departamento de Educação 
– Campus II - Alagoinhas/Bahia.   grapell@hotmail.com  
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sexualidade, em todas as suas nuanças?. Que sujeito é esse, quem é esse 

(essa) professor(a), quantas histórias escritas e inscritas no seu corpo, quanto 

lhe restará de coragem para enfim gerar sua própria revolução e a partir daí 

reconhecer-se sujeito de desejos?

Ao pensar na minha pesquisa pude perceber que a maioria de docentes 

do ensino fundamental são mulheres, ligando este dado à representação da 

formação  em  professoras  (es)  como  função  de  maternagem,  de  cuidados. 

Reforça  esta  constatação,  dados  da  Sinopse  do  professor  em  Educação 

Básica,2 divulgada pelo MEC, apontando que

As  mulheres  compõem  81,5%  do  total  de  professores  da 
educação básica do país. Em todos os níveis de ensino dessa 
etapa, com exceção da educação profissional, elas são maioria 
lecionando. De acordo com dados da Sinopse do Professor da 
Educação  Básica,  divulgada  pelo  MEC  (Ministério  da 
Educação)  no  fim  de  2010,  existem  quase  2  milhões  de 
professores,  dos  quais  mais  de  1,6  milhão  são  do  sexo 
feminino. Esse percentual pode ser explicado historicamente, 
como aponta a socióloga Magda de Almeida Neves, da PUC-
Minas  (Pontifícia  Universidade  Católica  de  Minas  Gerais). 
Segundo  ela,  a  sociedade  brasileira  associa  a  função  do 
professor a características geralmente consideradas femininas, 
como a atenção, a delicadeza e a meiguice. (2011)

 Poderíamos considerar essa incidência feminina como problema, no 

entanto ela nos dá respaldo para falar em gênero, segundo SCOTT (2003) no 

sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à organização social da 

relação entre  os  sexos.  Recentemente  as  feministas  passaram a fazer  uso 

mais seriamente da palavra gênero. 

Inicialmente  gênero  era  uma  palavra  sempre  ligada  às  questões 

femininas  e  problemas  específicos  das  mulheres,  no  entanto,  estudos  de 

feministas, em especial as pós-estruturalistas, (SCOTT 1990 e LOURO, 1997) 
2 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Sinopse do Professor em educação Básica 2011
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deram a ela uma abrangência que envolveu a política e a sociologia muito além 

de só categorizar relações entre homens e mulheres. A palavra vem, emerge e 

se solidifica na luta de mulheres, além do sexo e suas escolhas, estabelecendo 

segundo Butler, possibilidades de questionar os múltiplos significados do nome, 

logo nessa abrangência  

se alguém é uma mulher, isso certamente não é tudo que esse 
alguém  é;  o  termo não  logra  ser  exaustivo,  não  porque  os 
traços  predefinidos  de  gênero  da  “pessoa”  transcendam  a 
parafernália  específica de seu gênero,  mas porque o gênero 
nem sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente 
nos  diferentes  contextos  históricos,  e  porque  o  gênero 
estabelece  interseções  com  modalidades  raciais,  classistas, 
étnicas,  sexuais  e  regionais  de  identidades  discursivamente 
constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção 
de  gênero  das  interseções  políticas  e  culturais  em  que 
invariavelmente ela é produzida e mantida (BUTTLER, 2003, 
p.20)3

     Uma causa perdida assim classificaria Scott (1990) a tentativa de 

codificar  os  sentidos  das  palavras  porque  as  idéias  e  as  coisas  que  elas 

significam, tem uma trajetória, um caminho percorrido, uma história. Traços de 

caráter ou traços sexuais eram definidos a partir de termos gramaticais, sendo 

essa  uma  tentativa  inútil  de  classificação,  já  que  há  não  pode  haver  uma 

linearidade que deixe estanque um conceito, dentro da mobilidade do sujeito 

que emerge. 

Há uma voz uníssona quanto à necessidade e urgência de instrumentalizar os 

professores da rede pública para refletir a respeito desses temas e incorporá-los às 

suas práticas pedagógicas. Historicamente, a formação de professoras/es não 

contempla em sua estrutura curricular disciplinas em que  a sexualidade, a diversidade 

3 BUTLER, Judith P.  Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade/ Judith 
Butler; tradução, Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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sexual, as questões de gênero, sejam objeto de estudo. Objetivando preencher essa 

lacuna são oferecidos cursos de capacitação para professoras/es.4 

Ao conversar com os professores sobre minha pesquisa e de que forma 

gostaria de contar com a colaboração deles, houve um interesse inicial, alguns 

olhares, sorrisos e suas respostas sempre estavam direcionadas à questão da 

homossexualidade, chamada por eles de homossexualismo, desconhecendo 

que essa nomenclatura está relacionada a doença, embora já desconsiderada 

como tal pela Organização Mundial da Saúde. Mas eu precisava lembrá-los de 

vez  em quando  que  havia  outras  questões  além dessa.  As  perguntas  que 

faziam parte  do  meu roteiro  de entrevista  contemplavam,  além disso,  onde 

estava  presente  a  sexualidade,  se  havia  sinais  dela  em sala  de  aula,  nos 

banheiros, nas áreas externas, enfim em toda a ambiência escolar.  Importante 

ressaltar que em alguns momentos tinham posições aparentemente liberais e 

sem preconceitos, com respostas às vezes até hilárias, noutros deixavam clara 

a contradição, em apenas algumas palavras.

Como seres assexuados, alunas/os, professoras/es ocupam salas de 

aula, descorporificados, e podemos citar hooks5 quando diz que

[...]  ao  tentar  recordar  os  corpos  de  meus  professores  e 
professoras,  eu me sinto incapaz de lembrar deles.  Eu ouço 

4Nessa lacuna a Secretaria de Política para as Mulheres, através da ministra Iriny Lopes, e o 
ministro da Educação Fernando Haddad, reuniram-se para discutir a agenda de gênero e 
educação que será desenvolvida em 2011. Ações que prioritariamente deverão acontecer 
serão em parceria com as duas pastas, entre elas, Gênero e Diversidade na Escola (GDE).

5   bell hooks é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins, escritora norte-americana nascida em 25 
de setembro de 1952, no Kentucky – EUA. O apelido que ela escolheu para assinar suas obras 
é uma homenagem aos sobrenomes da mãe e da avó. O nome é assim mesmo, grafado em 
letras  minúsculas  [...].  A  justificativa,  encontrei  depois  numa frase  da própria  bell:  “o  mais 
importante em meus livros é a substância e não quem sou eu”. (Santana, 2009) 
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vozes, lembro de detalhes fragmentados, mas muito pouco de 
corpos inteiros” ( hooks, 2007 p. 113)6

 Este corpo perde sua importância no emaranhado complexo das suas 

funções e passa a ser a máquina produtiva, reprodutiva. Se não o vemos, e se 

o sentimos, reservamos essas sensações para o mais recôndito do nosso ser, 

passamos a imagem de inexistência de qualquer possibilidade que nos torne 

humanos e sexualizados, inclusive das nossas funções excretórias. Em sala de 

aula professoras/es escondem manifestações da sua sexualidade 

Nós, professoras e professores, raramente falamos do prazer 
de Eros ou do erótico em nossas salas de aula. Treinadas no 
contexto filosófico do dualismo metafísico ocidental, muitas de 
nós  aceitamos  a  noção  de  que  há  uma  separação  entre  o 
corpo e a mente. Ao acreditar nisso, os professores entram na 
sala de aula para ensinar como se apenas a mente estivesse 
presente, e não o corpo. Chamar atenção para o corpo é trair o 
legado de repressão e de negação que nos tem sido passado 
por nossos antecessores na profissão docente, os quais têm 
sido geralmente, brancos e homens. Mas nossos antecessores 
docentes não brancos se mostraram igualmente ansiosos por 
negar  o  corpo.  As  faculdades  predominantemente  negras 
sempre foram um bastião da repressão. O mundo público da 
aprendizagem institucional é um lugar onde o corpo tem de ser 
anulado, tem que passar despercebido (hooks, 2007 p. 113)7 

O que se faz com o corpo na sala de aula?  A escola desempenha esse 

papel “muito bem” quando não só “cuida’ do corpo das crianças e jovens, como 

também os “educa”, onde são impostos, à sua conduta, os limites sociais e 

psicológicos.  Nesse  momento,  signos  são  inscritos  dentro  do  permitido  e 

esperado, ou seja, uma heteronormatividade compulsória e papéis previamente 

definidos. 

6 HOOKS, bell.  Eros,  erotismo e o processo pedagógico.  LOURO, Guacira (Org.) O corpo 
educado:  pedagogias  da  sexualidade.  Tradução  Tomaz  Tadeu  da  Silva.  2.  ed.  Belo 
Horizonte: Autêntica, 2000.

7 HOOKS, bell.  Eros,  erotismo e o processo pedagógico.  LOURO, Guacira (Org.) O corpo 
educado:  pedagogias  da  sexualidade.  Tradução  Tomaz  Tadeu  da  Silva.  2.  ed.  Belo 
Horizonte: Autêntica, 2000.
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O  foco  de  suas  preocupações  é  a  orientação  sexual  considerada 

diferente, aquela que foge ao binarismo de homem e mulher, que foge à regra, 

que precisa ter uma explicação, sendo até considerada por alguns como um 

conflito, problema, e resultante da ação de hormônios: o “homossexualismo.”

Há na escola que é permitido institucionalmente, está escrito, pode ser 

feito,  a  exemplo da Orientação Sexual  sugerida como tema transversal  nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, mas por desconhecimento e excesso de 

trabalho não se realiza.  No entanto,  o professor  gostaria  de ser  autorizado 

como na citação abaixo

“Trabalharia sim sexualidade com meus alunos se fosse autorizado para tal, 

através de documentos da Secretaria de Educação. Sinto que é um assunto 

polêmico e subestimado por gestores” (Mercúrio

O  Programa  Gênero  e  Diversidade  na  Escola  oferece  educação 

continuada  a  professores  da  Educação  Básica  nas  temáticas  de  gênero, 

sexualidade, orientação sexual e relações étnicos raciais. Em cinco anos foram 

capacitados  24,5  mil  profissionais.  Na  reunião,  os  ministros  acordaram  a 

formação de 140 mil docentes por ano, já que existem quase 2 milhões desses 

profissionais  no  país. :Daí  a  importância  de  se  formarem  professores  e 

professoras,  orientadores/as  pedagógicos/as,  gestores/as  e  demais 

profissionais  da  educação  básica  quanto  aos  conteúdos  específicos  das 

relações de gênero, étnico raciais e da diversidade de orientação-sexual, para 

que saibam trabalhar com seus alunos e alunas o tema da diversidade em suas 

variadas formas e transversalmente

Todos  esses  cursos  disponibilizados  auxiliam  professoras  a  lidar 

com a sexualidade de seus alunos. Não foi o caso da vice diretora de uma 

Escola  Estadual  da  cidade  de  Salvador,  que  depois  de  atos  totalmente 

arbitrários foi exonerada do cargo. Ao ver dois meninos brincando questionou a 

6



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES 
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução, 

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura
04 a 06 de Setembro de 2011

Centro de Convenções da Bahia
Salvador - BA

orientação sexual de um deles. “Eu tava bagunçando a cabeça do meu colega, 

a vice-diretora perguntou se eu gostava de homem” disse o garoto. 

Carícias no próprio corpo, curiosidade sobre o corpo do outro, piadas e 

músicas  com  alguma  alusão  ao  sexo,  são  manifestações  da  sexualidade 

infantil, como também a reprodução de gestos típicos da sexualidade adulta. 

Essas manifestações no contexto escolar exigem um posicionamento claro e 

consciente sobre referências e limites e fazem parte da intimidade de cada um. 

À escola cabe, desde que se ocupe com essas questões, dar uma orientação 

quanto às expressões acessíveis ao convívio social.

O caso tomou grandes proporções depois que ela mandou uma carta 

para  a  mãe  do  aluno  dizendo  que  ele  estava  fazendo  ‘ousadia’  e  tinha 

comportamento “indecente”. Sugeriu uma possível homossexualidade quando 

mandou que a mãe “prestasse atenção ao filho” Foi  registrada uma queixa 

contra a vice-diretora na Secretaria Estadual de Educação (SEC). Em nota, a 

Secretaria  de  Educação  do  Estado  da  Bahia  se  posiciona:  "A  orientação 

repassada a todos os gestores de escolas públicas é de atuação pedagógica 

na  perspectiva  de  construção  do  indivíduo  e  sua  cidadania,  com  inclusão 

social, de gênero e de respeito à diversidade".

Na escola, em que momento percebemos o corpo? Na aula de educação 

física?  Em biologia?  Em Ciências naturais? Acredito que em todas elas o 

corpo tem um destaque importante, mas compartimentalizado, importante para 

a reprodução, a saúde, estudos anatômicos, separadas as parte, o todo, nos 

exercícios vigorosos. Mas que corpo é esse?  Vimos que nele se inscrevem as 

experiências vividas e as não vividas, embora pareça uma incongruência, mas 

o que não dizemos, não sentimos, o que internalizamos pode vir a tona em um 

momento  qualquer,  reconhecido  na  medicina  como  as  doenças 

psicossomáticas. 
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O que tem isso a ver com nossa sexualidade? Tudo, se reforçarmos o 

já dito anteriormente e concluirmos que o gênero e a sexualidade utilizam a 

materialidade do corpo como expressão.

Segundo  Foucault  essa  atenção  dada  ao  corpo  remonta  da  época 

clássica, como objeto e alvo de poder, e que “em qualquer sociedade o corpo 

está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, 

proibições ou obrigações” ((1997, p. 118).8 

Tramita  na  Câmara  dos  deputados  um  projeto  que  se  propõe  a 

minimizar  os  efeitos  da  homofobia  na  escola.  É  o  Projeto  Escola  sem 

Homofobia (ESH) apoiado pelo Ministério da Educação (MEC), contou com a 

orientação  técnica  da  Secretaria  de  Educação  Continuada,  Alfabetização  e 

Diversidade (SECAD) do Ministério da Educação e foi impulsionado pela Frente 

Parlamentar  pela  Cidadania  LGBT,  por  meio  de  recursos  aprovados  pela 

Emenda Parlamentar da Comissão de Legislação Participativa.

Configura-se  como  uma  ação  colaborativa  de  organizações  da 

sociedade civil (rede internacional Global Alliance for LGBT Education – GALE; 

a  organização  não  governamental  Pathfinder  do  Brasil;  a  ECOS  – 

Comunicação em Sexualidade; a Reprolatina – Soluções Inovadoras em Saúde 

Sexual e Reprodutiva; e a ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais,  Travestis  e  Transexuais)  sendo  pensado  e  executado  pelas 

mesmas sob acompanhamento do MEC e da SECAD.

Consta de um  kit de materiais educativos, ainda em análise junto ao 

Ministério  da  Educação  (MEC),  para  posterior  lançamento  e  distribuição. 

Composto por um caderno; uma série de seis boletins; três audiovisuais com 

seus respectivos guias; um cartaz; cartas de apresentação para o/a gestor/a e 

8 FOUCAULT,  Michel.  História  da sexualidade I  –  a  vontade de saber.  Rio  de Janeiro: 
Edições Graal, 1988.
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para o/a educador/a. No entanto até o momento gira uma polêmica em torno da 

divulgação  desse  kit,  motivada  pela  interferência  de  segmentos 

ultraconservadores9, ancorados em idéias religiosas de base fundamentalista 

contra o material.

A maior parte dos professores não sabe sequer do que se trata quando 

ouvem falar  do Kit  Anti  Homofobia,  pejorativamente  chamado de kit  gay.  A 

desinformação e o preconceito daí começam. Em recente pesquisa, quando 

entrevistei  alguns professores,  pude fazer  essa constatação,  justamente em 

uma reunião de Atividade Complementar (AC), em colégio público de grande 

porte, em Salvador, professores com especialização, e doutores, da área de 

exatas.  Alguns viram os vídeos,  e  imaginavam que era para crianças de 9 

anos,  que professores receberiam o kit  e simplesmente o distribuiria.Outros 

consideravam  que  o  kit  faria  apologia  à  homossexualidade,  despertaria 

curiosidades, transformaria as escolas em um espaço gay. Essas informações 

equivocadas  fortalecidas  pelo  apelo  religioso  da  bancada  evangélica  do 

Congresso, deram corpo e materialidade à essa interdição.

A proposta ideal seria o que? Dessexualizar esses corpos? Fazer de 

conta que o que eles vivem fora da escola está dissociado do que desejam 

viver dentro da escola? Que seus corpos se despem de desejos ao ultrapassar 

o  portão  e  como tal  devem ser  tratados?  Que  não  há  angústia  e  aflições 

nessas vivências, e que podemos sim, tapar o sol com a peneira e como falou 

a Presidenta Dilma, não vamos nos ocupar dos “costumes” e sim pensar em 

quão inadequado é esse material. 

E o que é adequado? Adequado é adequar, perfilar, docilizar, moldar, 

engessar, criticar, julgar, rotular, discriminar, ignorar, retaliar, anular? Com a 

riqueza da língua portuguesa e mais algum esforço, teria uma lista interminável 

destas  significações.  Mas  quero  apenas  continuar  acreditando  que 

pesquisadores possam através dessa iniciativa encontrar uma forma de dar 

9  Movimento ultraconservador e de cunho religioso de base fundamentalista
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visibilidade a essa questão e ao apelo de tantos que sabem exatamente do que 

estou falando. Discriminação não se sabe, se sente. 

Logo vem a dúvida quanto ás impossibilidades desse profissional em 

trabalhar em sala de aula com uma temática para a qual não foi devidamente 

instrumentalizado.  Ou seja,  será que a estrutura curricular  apresentada nos 

cursos  de  Pedagogia,  essencialmente  os  que  preparam  para 

lidar com crianças e jovens, contempla alguma disciplina que os habilite a esse 

trabalho?

Com enormes lacunas epistemológicas, os currículos não se arriscam ao 

novo. São reflexos do que a sociedade absorve, condena ou permite. Cada 

sociedade é premiada com seu currículo, aquele que contemple seus desejos e 

crie para esta mesma sociedade sujeitos que se adéqüem sem resistência. O 

currículo  assedia,  sutil  e  insistentemente,  porque  transforma  esse  sujeito 

pensante e o coloca sob condições aceitáveis às propostas exigidas. Através 

do seu currículo a escola atua ideologicamente. 

Logo, devemos pensar na importância e qualidade do que é oferecido na 

escola  através  de  seu  currículo,  sendo  uma  construção  conjunta  entre 

professores, alunos e sociedade, onde uns influenciam os outros e alimentam-

se de suas próprias convicções numa simbiose importante que enriquece e 

aprofunda possíveis novos saberes.

Cursos de capacitação, formação continuada e tantas outras estratégias 

pedagógicas não são suficientes, embora auxiliem bastante, professores que 

tenham interesse em compreender e trabalhar essas questões na escola. De 

suma  importância  seria  a  mudança  na  estrutura  curricular  dos  cursos  de 

pedagogia,  o  curso  específico  para  formação  de  educadores.  Acrescendo 

disciplinas ou reformulando as já existentes, trabalhando na reconstrução de 

uma nova forma de ver a sexualidade e suas diferentes orientações sexuais, 

poderíamos no futuro ver uma possibilidade de que questões relacionadas à 
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sexualidade  não  sejam  consideradas  problemas  e  sim  parte  natural  do 

desenvolvimento de crianças e jovens.
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