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Resumo: Este  trabalho  busca  discutir  o  corpo  enquanto  uma  construção  social  e 
histórica, dotado de marcas e marcos. Ainda, o que se pretende é um diálogo com obras 
teóricas que discutem a temática. Os objetivos giram em torno do entendimento do corpo 
como um dado biológico e cultural, constituídos de experiências, de marcas dolorosa ao 
longo da história, na perspectiva de suscitar reflexões, discussões, inquietudes acerca da 
problemática, entre os educadores e, assim poder contribuir para a construção de olhares 
sensíveis  quanto  ao  tratamento  dos  corpos  dos  alunos.  A  escola  está  chamada  a 
enfrentar as questões ligadas ao corpo, a ser sensível para ouvir o que esses corpos 
querem falar em suas mais diversas manifestações, expressões. Visto que não é mais 
possível silenciar os corpos dos alunos, “maquiar”, reprimi-los ou até fechar os olhos e ter 
a mente como único dispositivo de aprendizagem. O que se enfatiza aqui é a necessidade 
de compreender o corpo enquanto um processo que traz consigo preconceitos,  mitos, 
resistências dos educadores em lidar com questões de gênero (homem e mulher). Parte 
de alguns questionamentos, tais como: o que é o corpo? Quais os preconceitos que os 
corpos  das  mulheres  e  dos  homens  carregam?  O  que  os  corpos  dos  alunos  estão 
querendo falar aos educadores, ao mundo? Tem quem os ouça? 

Palavras-chave:  Corpo;  Gênero;  Cultura  e  Identidade;  Formação  do 

educador.

Introdução

“O que fazer então para que a escola não seja fermento para o bolo 
da desigualdade?” (SOUZA, 2009). 
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A criança aprende, desde muito cedo a distinguir quais as coisas destinadas aos meninos 

e  as  coisas  destinadas  às  meninas,  quais  os  brinquedos,  as  cores,  os  modos  de 

comportamento, as brincadeiras, melhor dizendo. Nisso, ao chegar à escola as crianças já 

se encontram cheias de estigmas detidos sobre seus corpos.

Levando  em  conta  que  o  corpo  é  uma  construção  biológica,  de  que  nascemos  e 

passamos por um processo de construção identitária; de que o homem nasce do sexo 

feminino  ou  do  sexo  masculino  e  que  com a  interação  entre  outros  homens,  ele  se 

constitui enquanto homem e enquanto mulher, o presente trabalho entende a identidade 

como uma construção conjunta, no qual o homem precisa do outro para construir seu 

“eu”,  mas que uma vez construído se distingue de todos,  afinal  as pessoas não são 

iguais, possuem concepções e pontos vista diversos, que devem ser respeitados, não 

somente pelas instituições escolares, mas por todos os espaços sociais. 

Ao mesmo tempo em que os sinais sobre os corpos dos homens e das mulheres são uma 

maneira de manter a padronização dentro dos espaços sociais, em especial, na escola, é 

ao mesmo tempo parte deste processo de construção da identidade. E, portanto, não dá 

para falar de gênero sem levar em consideração o processo de formação e educação do 

indivíduo. 

O que está em questão são as condições em que os nossos meninos e as nossas 

meninas são colocados dentro  das salas de aula,  como sujeitos  a  serem 

diferenciados segundo as suas atitudes, comportamentos e vestimenta. E o 

que nos resta é refletirmos sobre os porquês de a escola ignorar a lida com 

essas questões, sobre os porquês de não escutar os preconceitos que estão 

por trás dos corpos dos alunos, em se tratando do “ser homem” e do “ser 

mulher”. 

A  pesquisa  foi  realizada  sob  a  finalidade  de  construir  caminhos  que  nos 

permitissem verificar as diferenças entre homem e mulher, diferenças essas 

criadas socialmente e afirmadas no âmbito escolar. A relação entre professor 
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e aluno aqui se destaca no sentido de entendermos como os laços criados 

podem ou não contribuir para o tratamento de certas questões, nesse caso: 

gênero, diferença, cultura e identidade.

Portanto, mais do que condenar somente a escola, o artigo busca trazer a tona ideologias 

acerca  dos  corpos  das  meninas  e  dos  meninos,  dos  preconceitos  construídos  nos 

espaços sociais e que, consequentemente, ao chegar à escola, esta não está preparada 

para lidar com essas questões.

Na verdade o que este artigo oferece é uma abordagem teórica de cunho compreensivo 

dos professores na sala de aula quanto às questões ligadas ao que significa “ser menino” 

e  ao  que  significa  “ser  menina”.  Ainda  diz  respeito  ao  entendimento  da  postura  do 

educador frente às coisas, objetos (brinquedos, por exemplo) destinados para os meninos 

e para as meninas. E para o entendimento do professor frente à problemática realizamos 

uma entrevista com uma professora rural da rede municipal de Amargosa-Ba, entrevista 

esta que descreveremos mais tarde.

Corpo, cultura e identidade(s)

O corpo é um assunto recente nas Ciências Sociais. A relação entre 
as questões corporais e as questões sociais comparece no cenário 
acadêmico, primeiramente, pela via da saúde e das conexões entre 
pobreza e doença, já no século XIX. Eram estudos voltados para a 
saúde física e mental  no âmbito  do processo de industrialização. 
Mas isso não contribuiu para tornar o corpo um objeto de estudo a 
ser  explorado  pelas  Ciências  Sociais.  Na  verdade  o  corpo  não 
chegou a ser um tema de interesse da Sociologia clássica, como o 
foram  a  religião  e  o  conhecimento  –  objetos  fundacionais  que 
criaram  tradição  ao  longo  da  história  e  se  tornaram  áreas 
consagradas (Albuquerque, 2006, 2 p.).

A insuficiência de estudos e pesquisas destinados ao tratamento de questões ligadas ao 

corpo, já é um empecilho para a lida com a temática em questão. Os professores não 



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

dispõem  de  preparo  durante  a  sua  formação  e  nem  de  teóricos  que  lhes  ajudem  a 

compreender as distâncias produzidas culturalmente entre os homens e as mulheres.

Nesse  contexto  é  fácil  para  a  escola  lidar  com  corpos  silenciados,  obedientes  e 

escondidos.  É fácil  manter práticas de tratamento dos corpos preconceituosas, pois a 

mudança  gera  conflito  e  um  trabalho  árduo,  constante  e  cansativo.  Para  nossos 

professores é fácil deixar de lado os sonhos de uma educação que respeita o aluno e sua 

dimensão corpórea, seus marcos e suas marcas e visar apenas os objetivos do Governo, 

que nada mais é do que formar homens máquinas que trabalhem para ele.

 Os corpos comunicam em seus movimentos a emoção, o 
sentimento, a afetividade: na dança, no desporto, no jogo e 
no  circo.  Somos  seres  humanos,  sujeitos  criadores  de 
cultura nos mais diversos domínios de nossa expressão. 
(GAYA, p. 2, 2005).

E cultura é tudo aquilo que constitui o homem. São os seus costumes, valores morais, 

crenças, modos de pensar, de agir, de serem, pensamentos, enfim o seu “eu”. O 

que  não  deixa  de  ser  experiências  estabelecidas  ao  longo  da  história  da 

humanidade que permitiu a comunicação e o convívio entre os homens.

E a escola precisa, sim, respeitar e não ir à busca de métodos que alterem a identidade 

do aluno/a, pois o papel da instituição escolar não deveria mudar o “eu”, mas conhecer e 

reconhecê-lo,  uma vez que ao chegar ao meio escolar,  o indivíduo já possui  valores, 

saberes, e de que forma e com que direito a escola vem a violentar a identidade do aluno, 

querer manipular seus comportamentos, e, portanto seus corpos? 

Em se tratando dos modos como os meninos e as meninas são ensinados a viver, a se 

comportar,  não  podemos  desprezar  a  cultura  em  que  cada  um  se  constituiu,  mas 

entender como alguns preconceitos (ex: rosa é de homem; “fecha as pernas menina, tá 

parecendo um moleque macho”) e tec., são parte da cultura dos sujeitos, modos de ver o 

mundo e se portar nele. 
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As instituições escolares podem desenvolver atividades, diálogos sem perder de vista o 

respeito acerca da visão de mundo dos alunos, desenvolver atividades que suscitem nos 

alunos o respeito ao próximo, oportunizando que eles se sintam a vontade para expressar 

suas peculiaridades de pensamentos, concepções de vida e crendices.

Ao trazer o processo de construção da identidade para dentro do trabalho é para dizer 

que discutir gênero sem levar em consideração essa questão é cair em um vazio, pois 

como se falar em propagação de ideologias acerca dos corpos femininos e masculinos 

sem procurar entender o processo pelo qual o homem se constitui em seus valores e 

crenças.

Por muitos e muitos anos, homens e mulheres tinham papéis muito 
bem definidos,  e  que  eram encarados quase que como destinos 
inevitáveis.  Era  o  homem quem decidia  com quem iria  se  casar, 
quantos  filhos  teria,  onde  a  família  iria  morar  e  tantas  outras 
decisões  estabelecidas  ao  homem,  pelas  tradições  culturais  da 
sociedade.  Ele  era  o  "cabeça"  do  casal,  o  "chefe"  da  família,  o 
"mantenedor" das necessidades dos filhos e da mulher, tendo sob 
sua responsabilidade, a manutenção de um abrigo, dando proteção 
e alimento (SOUZA, 2009).

Essa idéia de que o homem é o que manda, o que decide, o que tudo resolve ainda 

persiste entre nós. E a escola, de forma ingênua ou não, acaba por reproduzir essas e 

outras ideologias socialmente construídas sobre o homem e sobre a mulher. O que a 

escola  faz  é  alimentar  essas  tais  diferenças  entre  menino  e  menina,  por  medo  de 

enfrentar as muitas questões ligadas ao corpo.

A escola: o dia-a-dia com os corpos

Muitas vezes, as meninas e os meninos não se misturam no pátio 
para brincarem. Meninos e meninas acabam ocupando de maneira 
diferente os espaços do pátio e da sala de aula. As brincadeiras dos 
grupos  de  meninas  são  diferentes  das  dos  grupos  de  meninos 
(SOUZA, 2009).



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

Porém, como preconiza a autora acima citada, a escola não é a única preconceituosa, 

uma vez que, mesmo antes de chegarem à escola, as crianças, graças aos meios de 

comunicação  e  familiares,  já  levam consigo  a  idéia  de  que  existem brinquedos  para 

meninos e outros para as meninas. 

A escola tem dificuldade em lidar com questões referentes ao corpo, ao gênero, dentro da 

sala de aula. Mas o que acontece é que a cada dia se torna mais difícil tentar nos 

afastar de questões ligadas ao corpo e aos preconceitos e resistências enfrentados 

por esses corpos. 

As práticas cotidianas dos professores têm nos colocado diante de uma série de 

questionamentos acerca dos estigmas femininos e masculinos trazidos pelos 

alunos  para  dentro  da  escola.  Será  a  falta  de  formação,  insuficiência  de 

recursos  didáticos,  etc,  que  leva  aos  professores  a  se  portarem 

ingenuamente resistentes a falar sobre gênero, sexo, na sala de aula.

“Nos cursos de licenciatura e até de Pedagogia falta um tratamento 
aprofundado. Nos currículos de formação os tratos profissionais com 
os  corpos  dos  educandos  não  recebem  a  centralidade  com  que 
essas questões se apresentam no cotidiano das escolas” (ARROYO, 
2004. p. 125).

O processo de formação do educador não lhe dar subsídios para o trato com os 

preconceitos culturais detidos sobre os corpos dos homens e das mulheres 

na sociedade, preconceitos esses que se afirmam na sala de aula, o que faz 

com que haja um silenciamento dessas questões e se mantém a ideologia de 

que homem e mulher não podem fazer as mesmas coisas, que homem é mais 

forte e mulher é o sexo frágil, de que o homem só pode usar as cores azul, 

preto, etc., e mulher pode, por exemplo, usar rosa, branco, homem é mais 

irrequieto e mulher é mais pacífica e organizada.
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A escola acaba por reproduzir certos mecanismos de diferenciação entre as coisas 

que o homem faz e as coisas que a mulher faz, o que não deixa de ser uma 

forma de manipulação dos corpos dos alunos. 

No  entanto,  é  pertinente  pensarmos  sobre  essas  dificuldades  enfrentadas  pelos 

educadores na sala de aula, uma vez que não somente eles são os culpados por 

esse  não  conhecimento  e  reconhecimento  do  corpo  enquanto  uma construção 

biológica  e  cultural.  As  dificuldades  vão  desde  os  baixos  salários,  falta  de 

capacitação e profissionalização até a resistência quanto ao tratamento dos corpos 

dos alunos, com relação à resistência da escola, como um todo.

Não  somente  as  insuficientes  condições  de  trabalho  em  que  os  professores  se 

encontram,  mas  outros  impasses  precisamos  ser  abordados  para  que  o 

entendimento dessa problemática. É visto que a escola tem medo de trazer a tona 

temas que dizem respeito ao corpo, as marcas que os corpos dos alunos trazem; 

medo de lidar com o corpo, por saber que poderes vão ser questionados, que a 

escola vai ser questionada enquanto um instrumento de poder que busca a todo 

tempo “moldar” os corpos dos alunos segundo os seus interesses.

Resultados da pesquisa

Foi entrevistada uma professora rural da rede municipal de Amargosa-Ba, no intuito de 

perceber como ela lida com os preconceitos trazidos pelos alunos para dentro da sala de 

aula,  em se tratando das coisas que os meninos fazem e as coisas que as meninas 

fazem.

A professora pertence a  um dos núcleos do  município,  núcleo  esse que é objeto  de 

estudo e pesquisa do PIBID-Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.

A professora possui magistério e concurso. Quanto à sua formação continuada, realiza os 

cursos oferecidos pela Secretaria da cidade, como por exemplo, Gestar, Pró-letramento.
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A escolha da professora se deu pelo fato dela ensinar desde os seus 13 anos de idade na 

roça, e, portanto obter certo traquejo dentro da sala de aula, por possuir uma experiência 

grandiosa  como professora,  mesmo não  ter  sido  possível  obter  o  nível  superior.  Até 

poderíamos  entrevistar  outros  professores,  que  possuem  nível  superior,  mas  nesse 

momento o foco da pesquisa está sendo destinado para a professora acima referida.

Fizemos as seguintes perguntas e obtemos as seguintes respostas:

1) Há manifestação de diferenças entre homem e mulher na sua turma?

R= Sim. Às vezes querem sentar os meninos separados das meninas. Em relação 

a  grupos  organizados.  Mas  eu  não  deixo  não.  Há  discriminação  na  hora  dos 

grupos. Nunca vai deixar de existir o machismo.

2) No planejamento das atividades para os seus alunos, como se dá a seleção dos 

materiais para serem utilizados pelos alunos?

R= Os alunos quem escolhem os materiais.  Com relação à cores eles utilizam 

todas, não têm discriminação quanto a cores.

3) Quais as dificuldades e ou vantagens em lidar com as diferenças entre menino e 

menina trazidas para dentro do espaço da sala de aula?

R= Nas atividades em grupo, brincadeiras (jogos, dinâmicas). Têm jogo de futebol, 

por exemplo, as meninas não jogam. Um dia ficou só uma menina na sala sem 

entrar em nenhum grupo, por ter só menino no tal grupo. Eu tive que conversar, 

convencer ela e foi ai que ela entrou no grupo.

Acho que é até resistência das famílias em criar situações que deixam os filhos 

criar  personalidades completamente  diferente  com relação  à  homem e mulher. 

Quanto  à  essa  resistência,  nós  professores  não  conseguimos  ainda  adotar 

medidas para que os meninos vejam as meninas de forma diferente.

4) O que é ser menino e o que é ser menina pra você?
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R= São seres completamente  diferentes  com relação aos órgãos sexuais.  São 

seres iguais perante à Deus, com personalidades diferentes. E o professor precisa 

criar estratégias para que haja um clima harmonioso, para que a classe se sinta à 

vontade para trabalhar respeitando as diversidades.

O que constatamos é que a professora entrevistada não tem nenhum preparo para lidar 

com os preconceitos trazidos pelos alunos sobre as suas condições de ser menino ou ser 

menina.  Não há na sua formação algum debate,  discussão ou abordagem acerca da 

problemática.

Isso nos leva a repensar os nossos olhares acerca corpos dos indivíduos, que sejamos 

mais  cuidadodos  quanto  ao  seu  tratamento,  que  possamos  buscar  conhecer 

nossos alunos, as suas concepções e vida. E conhecer exige-nos que repensemos 

nossos  valores,  nossas  atitudes  diante  dos  preconceitos  aprendidos  pelas 

crianças. É repensarmos as bases em que a escola está constituída.

 Neste  trabalho  buscamos dar  importância  a  relação  entre  professor  e  aluno  para  o 

tratamento  da  questão  em  discussão.  Para  isso  Paschoalino  (2009)  diz  que  para 

compreender como o diálogo pode ser construído na relação professor-aluno na sala de 

aula implica ressaltar a concepção de educação para Freire. E segundo ela para o autor 

(1987),  a  finalidade  da  educação  está  atrelada  ao  desenvolvimento  do  processo  de 

humanização das pessoas, que se efetiva através do diálogo, já que este se constitui 

como elemento fundamental para a humanização.

(In) concluso

Cabe  a  cada  educador  se  apossar  de  métodos  que  lhe  dê  subsídios  para  trabalhar 

questões de gênero.  Sendo necessários  novos modelos  educacionais  e  pedagógicos, 

novas práticas de tratamento quanto ao corpo, afinal o processo educativo e formativo 

encontra-se muito restrito a mente. A escola e suas demandas conservadoras precisam 

ser revistas, pois não adianta tentar mudar o perfil dos mestres, e sim construir uma nova 
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escola.  Que os medos, as resistências, os preconceitos com relação aos corpos e às 

questões de gênero se tornem em questionamentos, dúvidas, certezas, buscas, caminhos 

de  um  mundo  em  que  um  possa  olhar  para  outro  com  olhos  de  conhecimento  e 

reconhecimento. 

É  emergencial  o  desenvolvimento  da  capacidade  e  da  sensibilidade  da  escola,  em 

especial, dos profissionais da educação, em lidar com questões pertinentes à discussão 

que se segue neste trabalho. Não dar mais para fechar os olhos para preconceitos e 

resistências que nos seguem dia-a-dia na sala de aula, é preciso enfrentá-los.

A escola é um ambiente, que por excelência aparece como necessária para a educação 

dos homens e das mulheres, para ajudar as crianças a se tratar igualmente e chamar os 

alunos a respeitar a liberdade de pensamento, de crença do colega, onde os professores 

devem encorajar  e estimular as meninas e os meninos a brincarem juntos,  a realizar 

atividades escolares juntos, a interagirem. 
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	O que está em questão são as condições em que os nossos meninos e as nossas meninas são colocados dentro das salas de aula, como sujeitos a serem diferenciados segundo as suas atitudes, comportamentos e vestimenta. E o que nos resta é refletirmos sobre os porquês de a escola ignorar a lida com essas questões, sobre os porquês de não escutar os preconceitos que estão por trás dos corpos dos alunos, em se tratando do “ser homem” e do “ser mulher”. 
	A pesquisa foi realizada sob a finalidade de construir caminhos que nos permitissem verificar as diferenças entre homem e mulher, diferenças essas criadas socialmente e afirmadas no âmbito escolar. A relação entre professor e aluno aqui se destaca no sentido de entendermos como os laços criados podem ou não contribuir para o tratamento de certas questões, nesse caso: gênero, diferença, cultura e identidade.
	Corpo, cultura e identidade(s)
	E cultura é tudo aquilo que constitui o homem. São os seus costumes, valores morais, crenças, modos de pensar, de agir, de serem, pensamentos, enfim o seu “eu”. O que não deixa de ser experiências estabelecidas ao longo da história da humanidade que permitiu a comunicação e o convívio entre os homens.
	A escola: o dia-a-dia com os corpos
	A escola tem dificuldade em lidar com questões referentes ao corpo, ao gênero, dentro da sala de aula. Mas o que acontece é que a cada dia se torna mais difícil tentar nos afastar de questões ligadas ao corpo e aos preconceitos e resistências enfrentados por esses corpos. 
	As práticas cotidianas dos professores têm nos colocado diante de uma série de questionamentos acerca dos estigmas femininos e masculinos trazidos pelos alunos para dentro da escola. Será a falta de formação, insuficiência de recursos didáticos, etc, que leva aos professores a se portarem ingenuamente resistentes a falar sobre gênero, sexo, na sala de aula.
	O processo de formação do educador não lhe dar subsídios para o trato com os preconceitos culturais detidos sobre os corpos dos homens e das mulheres na sociedade, preconceitos esses que se afirmam na sala de aula, o que faz com que haja um silenciamento dessas questões e se mantém a ideologia de que homem e mulher não podem fazer as mesmas coisas, que homem é mais forte e mulher é o sexo frágil, de que o homem só pode usar as cores azul, preto, etc., e mulher pode, por exemplo, usar rosa, branco, homem é mais irrequieto e mulher é mais pacífica e organizada.
	A escola acaba por reproduzir certos mecanismos de diferenciação entre as coisas que o homem faz e as coisas que a mulher faz, o que não deixa de ser uma forma de manipulação dos corpos dos alunos. 
	No entanto, é pertinente pensarmos sobre essas dificuldades enfrentadas pelos educadores na sala de aula, uma vez que não somente eles são os culpados por esse não conhecimento e reconhecimento do corpo enquanto uma construção biológica e cultural. As dificuldades vão desde os baixos salários, falta de capacitação e profissionalização até a resistência quanto ao tratamento dos corpos dos alunos, com relação à resistência da escola, como um todo.
	Não somente as insuficientes condições de trabalho em que os professores se encontram, mas outros impasses precisamos ser abordados para que o entendimento dessa problemática. É visto que a escola tem medo de trazer a tona temas que dizem respeito ao corpo, as marcas que os corpos dos alunos trazem; medo de lidar com o corpo, por saber que poderes vão ser questionados, que a escola vai ser questionada enquanto um instrumento de poder que busca a todo tempo “moldar” os corpos dos alunos segundo os seus interesses.
	Isso nos leva a repensar os nossos olhares acerca corpos dos indivíduos, que sejamos mais cuidadodos quanto ao seu tratamento, que possamos buscar conhecer nossos alunos, as suas concepções e vida. E conhecer exige-nos que repensemos nossos valores, nossas atitudes diante dos preconceitos aprendidos pelas crianças. É repensarmos as bases em que a escola está constituída.

