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OFICINA DE BONECOS E BONECAS 
COMO POSSIBILIDADE DIDÁTICA 

PARA DISCUSSÃO DA IMAGEM 
CORPORAL NA ESCOLA

ao reconhecimento de seu as-
pecto multi e interdisciplinar, 

-
cola e ao corpo docente (OLIVEI-
RA, 2016).

Neste contexto, compreende-
-se a imagem corporal como ele-
mento relevante a ser aborda-
do na escola. Conforme Shilder 
(2000), a imagem corporal po-

-
guração do nosso corpo formada 
pela mente, relacionada a aspec-
tos psicológicos, socioculturais e 

-
tá ligada à relação estabelecida 
entre o “eu” e o “outro”, estan-
do em permanente mudança ao 
longo da vida. 

que, embora os estudos sobre o 
tema tenham aumentado nos úl-
timos anos, pouca atenção tem 
sido dada ao mesmo no contex-
to da infância. Destacam ainda 
que a imagem corporal negativa 
durante a infância pode ter im-
pactos futuros na saúde e bem-
-estar do indivíduo. Estudos na 
última década tem evidenciado 
elevados índices de insatisfação 
corporal entre crianças (ORTE-
GA; BORGES-SILVA, 2010; TA-
TANGELO et al., 2016; JENDR-
ZYCA; WARSCHBURGER, 2016). 
São poucos os estudos gerais 
acerca da imagem corporal, e, 
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didática que tematizou a imagem 

confecção de bonecos e bonecas 
de pano. O trabalho foi desen-
volvido em duas escolas de ensi-
no fundamental da cidade de São 

-
na demonstrou ser uma estraté-
gia didática possível para abordar 
temas relacionados ao corpo, em 
especial a imagem corporal.

Palavras-chave: Jogos e 
brinquedos. Imagem corporal. 
Ensino. Educação. 

Introdução

O corpo e as práticas corpo-
rais são parte do conhecimento a 
ser tratado na escola e reconhe-
cidos como tal nos documentos 

-
neos. Nas últimas décadas, sal-
tos qualitativos foram dados em 
relação ao seu trato pedagógico, 
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ainda mais escassos os que fo-
calizam o trato com esta temáti-
ca na escola. 

Sendo a escola espaço privi-
legiado de ampliação e ressigni-

-
preende-se que experiências 
pedagógicas que possam ampliar 
o entendimento do corpo e cor-
poreidade, rompendo com para-
digmas do senso comum – entre 
eles o estereótipo do corpo belo e 
perfeito – precisam ser desenvol-
vidas (LIMA; PELEGRINI, 2013). 
Neste sentido, necessário se faz 
o desenvolvimento de trabalhos 
que possam apontar pistas para 
a abordagem crítica do tema da 
imagem corporal na escola.

Assim, o objetivo deste traba-
lho é relatar uma experiência di-
dática que tematizou a imagem 

confecção de bonecos e bonecas 
de pano. 

Procedimentos 
metodológicos

A experiência aqui relatada é 
parte da pesquisa de doutora-
do do primeiro autor deste tex-
to e assume caráter descritivo 
analítico. A pesquisa na íntegra 
foi submetida ao comitê de éti-
ca em pesquisa da Universidade 
Federal de São Paulo – UNIFESP 
e aprovado conforme parecer no 
1.481.362 – CEP: 0273/2016. 

Apresenta-se neste texto a 
-

dáticas longitudinais realizadas 
entre os anos de 2016 e 2017, 
em duas escolas de ensino fun-
damental – uma pública e outra 

privada, na região leste da cida-
de de São Paulo, Brasil.

No ano de 2016 foram reali-
-

ração de 4 aulas na escola públi-
ca e 3 aulas na escola privada, 
totalizando 7 encontros com tur-
mas do 2º ano do ensino funda-
mental I, nas quais estavam ma-
triculadas crianças de 7 e 8 anos 

-
cinas foram novamente realiza-
das com os mesmos escolares 
do ano anterior, agora matricu-
lados no 3º ano do ensino fun-
damental I e com idade entre 8 
e 9 anos. As aulas seguiram os 
mesmos procedimentos didáti-
cos, totalizando nos dois anos 

carga horária de 28 horas aula. 
O total de crianças participantes 
foi de 177. Tal procedimento foi 
adotado para analisar possíveis 

-
dimento da imagem corporal ao 
longo de diferentes momentos 
da infância.

O desenvolvimento das aulas 
esteve alicerçado na realização 

-
necos e bonecas de pano feitas 
com pequenos nós. Tal escolha 
se deu pelo fato da representa-

-
tamentais poderem ser observa-
dos na relação entre o brinquedo 
(boneco e boneca) e aquele que 
brinca (KISHIMOTO, 2008). 

Para isso, a boneca Abayomi 
foi escolhida, devido a possibili-
dade de uma experiência de re-
presentatividade múltipla, consi-
derando a diversidade corporal 
que pode ser expressa na sua 
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confecção. A boneca Abayomi 
tem origem africana e foi inse-
rida na cultura brasileira por es-
cravos trazidos ao Brasil. 

-
te as terríveis viagens a bordo 
dos tumbeiros – navio de peque-
no porte que realizava o trans-
porte de escravos entre África e 
Brasil – as mães africanas ras-
gavam retalhos de suas saias 
e a partir deles criavam peque-
nas bonecas, feitas de tranças ou 
nós, que serviam como amuleto 
de proteção. As bonecas, símbo-

-
cidas como Abayomi, termo que 

Iorubá, uma das maiores etnias 
do continente africano cuja po-
pulação habita parte da Nigéria, 

(VIEIRA, 2019, p.1).

As aulas seguiram um plane-
jamento prévio e foram divididas 
em algumas etapas, conforme 
detalha o quadro abaixo:

Quadro 1 – Organização 
didática das aulas

Fonte: Elaboração dos autores.

O objetivo das aulas foi pro-

relacionadas o corpo com ênfa-
se na imagem corporal. Todas 
as turmas que participaram das 
aulas seguiram a mesma orga-
nização didática. 

O Desenvolvimento 

Apresentação e convite para 
participar das atividades – Foi 
feito agendamento prévio com a 
professora responsável por cada 
turma. Após a apresentação do 
pesquisador e dos motivos de 
sua presença em sala de aula, 
o mesmo propôs a realização da 
atividade confecção de bonecos 
e bonecas de pano. Todos os es-
tudantes concordaram em par-
ticipar, demonstrando interesse 
na atividade. 

Apresentação e escolha do 
material (tecido) – Foram dis-
ponibilizados retalhos de teci-
do em 05 cores, organizadas 
de um tom mais claro até um 
tom mais escuro (Figura 1), a 

representatividade também em 
relação à cor da pele. Os teci-
dos foram cortados previamen-
te pelo pesquisador e ofertados 
às crianças. 
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Figura 1 – Bonecos e bonecas 
de pano feitos com nó e 

com variações de cores para 
escolha dos escolares

Fonte: Elaboração dos autores.

Os estudantes escolheram o 
tecido para confecção e repre-
sentação da cor do corpo da bo-
neca ou boneco livremente, sem 
direcionamento para escolha pe-
lo pesquisador. Todas as cores de 
tecidos foram utilizadas em to-
das as turmas. 

Explicação detalhada para 
confeccionar o boneco ou bone-
ca de pano (passo a passo) – O 
pesquisador foi responsável pela 
orientação de todas as etapas da 
confecção dos bonecos e bone-
cas de pano. Foi seguida uma or-
dem procedimental, que contou 
com a realização de pequenos 

-
duziam as silhuetas de um cor-
po (representação corporal). As 
crianças seguiram atentamente 

Apresentação dos tecidos pa-
ra confecção das roupas e adere-
ço da cabeça – Uma fase impor-
tante da confecção dos bonecos 
e bonecas foi a etapa de confec-
ção de roupas e adereços. Os es-
tudantes puderam optar por te-
cidos das mais variadas cores 

roupas e adereços, o que opor-
tunizou a criação de bonecos e 

bonecas com características pró-

com sua vontade.

Figura 2 – Escolares 
escolhendo tecido para 
confecção da roupa do 

boneco ou boneca

Fonte: Elaboração dos autores.

Tempo para brincar livremen-
te e conversas individuais e/ou 
coletivas com o pesquisador –
Observou-se que, após confec-
cionarem os bonecos e bone-
cas, as crianças começaram a 
brincar espontaneamente com 
os mesmos, atribuindo-lhes no-
mes, que variavam desde perso-
nagens de desenhos animados a 
colegas e familiares. Ao conver-
sarem com o pesquisador e en-
tre si, as crianças abordavam te-
mas variados ao se referirem aos 
corpos dos bonecos e bonecas, 
destacando a ênfase à aparência 

-
nero também emergiram. 
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As meninas, em sua maioria, 
atribuíram o gênero feminino ao 
brinquedo, destacando nas con-
versas a representação de sua-
vidade, fragilidade, beleza e res-
ponsabilidade da mulher para 
com afazeres domésticos e cui-
dado da família. Por outro la-
do, os meninos atribuíram o gê-
nero masculino aos brinquedos 
confeccionados, destacando nas 
conversas características como 
força, agilidade, destreza para 
práticas esportivas. Muitos atri-
buíram nomes de super-heróis e 
atletas aos bonecos.

Foram realizadas conversas 
coletivas e individuais entre o 
pesquisador e as crianças, como 

-
buídos pelas crianças aos brin-

-

o tema. Uma parte do diálogo 
foi livre e outra direcionada pe-

imagem corporal.

Figura 3 – Conversa entre 
pesquisador e um escolar 

participante do estudo

Fonte: Elaboração dos autores.

Vale destacar que, embora as 
experiências tenham sido reali-
zadas em várias turmas de duas 
escolas distintas, não foi obser-
vada diferença comportamental 

turmas e crianças, assim como 
não foram observadas diferen-

-
colar para outro.

crianças em dois momentos dis-
tintos trouxeram à tona alguns 

do corpo e imagem corporal, além 
das possibilidades didático-peda-
gógicas de trato com o conheci-
mento. No contexto da confecção 
dos brinquedos, considera-se a 
atividade criadora como potencial 
para explorar diferentes aspectos 
da realidade, na medida em que o 
sujeito criador pode recriar e res-

-
toricamente produzidas (FURTA-
DO et al., 2011). Kishimoto (2008) 
destaca a importância do jogo na 
formação da criança – a dimensão 
simbólica, a construção das metá-

-
tizando a necessidade do trabalho 
docente que considere tais aspec-
tos no processo educativo.

No que se refere à temática 
do corpo e imagem corporal, Sil-
va (1999) já apontava o dualismo 
da racionalidade contemporânea, 
ao destacar o predomínio das ati-
vidades mentais, ao mesmo tem-
po em que os interesses sobre o 
corpo e sua aparência estariam 
em constante escrutínio público. 
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-
ção continua atual. Neste senti-

corpo e imagem corporal entre 
crianças por meio de interven-

não somente para a compreensão 
do fenômeno, mas também pa-

-
ção do autoconceito entre crian-
ças que vivenciam a experiência. 
Para Furtado (2011, p. 68), 

-
veis) e criativas – que congre-
gam razão, afetividade, corpo e 
desejo – possibilitam ao sujeito 
estranhar a realidade vivida e, a 
partir desse distanciamento, pro-
duzir outra, mediada por novas 

-
priadas, podem contribuir para o 
redimensionamento e a ressig-

bem como para a transformação 
das imagens de si mesmo. 

a complexidade e pluralidade do 
tema, especialmente em relação 
ao gênero e classe social asso-
ciadas ao corpo e imagem corpo-
ral. Embora nos últimos anos tais 

-
tamente discutidas nas escolas e 
na sociedade em geral, ainda é vi-
sível que o brinquedo e o brincar 
carregam sentidos de feminilidade 
e/ou masculinidade instituídas pe-
la publicidade tradicional – para os 
meninos são ofertados brinque-
dos que propagam a ideia de ve-
locidade e/ou desempenho, para 
as meninas brinquedos que bus-
cam imprimir comportamentos 
muitas vezes passivos, reforçando 

conceitos de domesticidade e be-
leza relacionados à mulher (RO-
VERI, 2012). 

de bonecos e bonecas também 
evidenciaram possibilidades de 
maior interação entre os pares 
(criança-criança, adulto-crian-
ça), cooperação na confecção 
dos brinquedos, autonomia (es-
pecialmente no segundo ano da 

de conceitos relacionados à pa-

e mesmo de práticas corporais.

A experiência com a confec-
ção de brinquedos e a discus-

uma estratégia nova na escola. 
No entanto, ainda demonstra ser 
uma possibilidade concreta pa-
ra abordar diferentes temas, a 
exemplo do corpo e imagem cor-
poral, bem como outros ineren-
tes às práticas corporais. 

Embora esta tenha sido uma 
experiência pontual, conside-
ra-se que seja possível a reali-
zação de trabalhos como estes 
para a discussão de temáticas 
atuais na escola, envolvendo os 
mais diversos conhecimentos e 
disciplinas. No entanto, neces-
sário se faz explorar mais as 
potencialidades do trato com o 
brinquedo e a brincadeira no co-
tidiano escolar, considerando as 
demandas da escola – proje-
to pedagógico, da comunidade, 
das crianças. 
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