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Resumo 
 
 Este artigo é parte da discussão teórica apresentada no projeto para ingresso no mestrado e 
possui como idéias centrais o entendimento conceitual de gênero como uma construção histórica e 
cultural, a vinculação deste entendimento às maneiras como compreendemos o corpo e, como 
desdobramentos destas idéias, traz um questionamento sobre a naturalização dos sentidos de 
gênero em nossa sociedade. 
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 Este texto apresenta uma discussão inicial sobre o conceito de gênero e sua relação com os 
significados acerca do corpo em nossa sociedade. É um debate no qual pretendo me aprofundar na 
pós-graduação que iniciei neste ano de 2005 1[1]. No entanto, é também um tema que venho 
pesquisando desde meus estudos de graduação, e que se materializou por meio da iniciação 
científica de nome “Os sentidos de corpo entre os estudantes de Educação Física da UNICAMP” e 
também no trabalho de conclusão de curso, denominado “O corpo nu: corpo e sexualidade feminina 
no Assentamento Rural de Sumaré”.  
 Realizamos, num primeiro momento do texto, um breve estudo teórico das construções 
históricas e sócio-culturais associadas aos sentidos de gênero. Para tanto, apresentamos um 
conceito de gênero, o qual contém uma reflexão sobre os sentidos de corpo em sua base. Em 
seguida discutimos, de maneira inicial, os diferentes sentidos de corpo feminino e masculino e sua 
transformação conceitual ao longo da história, e, por fim, voltamos ao conceito inicial de gênero, 
agora desnaturalizado e estudado como uma construção social, rompendo com a tendência a pensá-
lo somente como algo biológico, estático e universal.  
 É importante ressaltar que este trabalho está em construção, sendo que as idéias aqui 
contidas estão em constante investigação. No entanto, são idéias centrais para pensarmos a prática 
da educação física na escola, pois como educadores estamos constantemente intervindo e 
construindo sentidos de gênero em nossa atuação. Sentidos estes que podem estar reproduzindo 
padrões desiguais entre os alunos e alunas. É preciso estranhar alguns lugares naturais que o corpo 
ocupa na atualidade para que consigamos romper com a lógica perversa da reprodução das 
desigualdades em nossa sociedade. 
 Gênero aparece fortemente marcado em nossa sociedade pela conformação anatômica dos 
corpos, a qual freqüentemente tem remetido a um determinismo biológico e a uma conseqüente 
naturalização do conceito. Este determinismo biológico refere-se ao rígido entendimento de que para 
ser mulher basta nascer com vagina, o homem com pênis; a primeira irá produzir estrógeno, o 
homem testosterona e assim por diante. Assim entendido gênero parece ocupar um lugar natural no 
mundo humano. No entanto, ele não é a diferença em si, mas sim a maneira pela qual interpretamos 
as diferenças corporais. Gênero pode ser compreendido como um conhecimento que estabelece 
significados para as diferenças corporais percebidas (SCOTT, 1990).  
 
  “Gênero é a organização social da diferença sexual. Mas isso não significa que o gênero reflita ou 
produza diferenças físicas fixas e naturais entre mulheres e homens; mais propriamente, o gênero é o 
conhecimento que estabelece significados para diferenças corporais (...) Não podemos ver as 
diferenças sexuais a não ser como uma função de nosso conhecimento sobre o corpo, e esse 
conhecimento não é puro, não pode ser isolado de sua implicação num amplo espectro de contextos 
discursivos” (SCOTT, 1990 p.10 – grifos meus). 
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Vamos nos deter primeiramente na centralidade do corpo que esta definição apresenta, 
repetindo a citação: “... gênero é o conhecimento que estabelece significados para diferenças 
corporais (...) Não podemos ver as diferenças sexuais a não ser como função de nosso conhecimento 
sobre o corpo (...). Uma história narrada no início do livro de Thomas Laqueur (2001) ilustra bem os 
significados desta centralidade. Ele relembra o caso de uma jovem de rara beleza que supostamente 
havia falecido e um monge, sem tantas convicções religiosas, que ao velar o corpo da moça durante 
a noite, esqueceu-se de seus votos e “tomou liberdades com a morta que os sacramentos do 
matrimônio teriam permitido durante sua vida”. O monge foge envergonhado na manhã seguinte. 
Minutos antes do enterro, alguém percebeu que a jovem não estava morta e todos ficam alegres, 
alegria esta que posteriormente termina em espanto, pois a jovem estava grávida e teve um filho.  

No final do século XVII, conta Laqueur (2001), este caso havia sido interpretado pelos 
médicos como uma história de farsa, pois era corrente o entendimento de que somente uma mulher 
viva e consciente poderia conceber um filho. Os saberes sobre o corpo da época explicitavam que 
“sem o orgasmo, o belo sexo não desejaria abraços nupciais, nem sentiria prazer com eles, nem 
conceberia a partir deles”.  Era necessário que a mulher sentisse os ditos “tremores” durante o ato 
sexual para poder engravidar. Assim, a família da jovem deveria estar envergonhada pela fraude que, 
com certeza, ela e o jovem haviam representado.  

Posteriormente, em 1836, o estado de coma da jovem não mais seria questionado e, pelo 
contrário, outro médico da época cita este caso como prova do fato de que o orgasmo feminino era 
irrelevante para a concepção. Inserido num movimento de transformação dos sentidos de corpo, o 
orgasmo, que antes estava profundamente enraizado no corpo feminino e masculino no período pré-
iluminista, passa a ser questionado como intrínseco ao ato sexual para a mulher e a sua presença ou 
ausência passa a ser um “marco biológico da diferença sexual” (LAQUEUR, 1992 p. 16).  

Os sentidos de corpo na primeira interpretação nos remetem a uma temporalidade na qual as 
experiências davam suporte aos entendimentos corporais. O sexo, o prazer, a reprodução estavam 
vinculados, diferentemente da segunda leitura sobre o fato acontecido, na qual o prazer não estava 
mais intrínseco ao corpo feminino. O lugar postulado aos corpos passa a ser o de objeto, 
fragmentando-o. 

O século XVII parece demarcar essas mudanças nos sentidos atribuídos aos corpos. No 
período que cobre os séculos seguintes, do XVII ao XIX, especialmente entre os “homens de ciência”, 
se desenvolveu a tendência a pensar os seres humanos a partir da matéria que os corporificam 
(NICHOLSON, 2000). 

Foucault (1985) afirma que, até meados do século XVII, as pessoas não conheciam os 
pudores que posteriormente se inscrevem no corpo:  

 
“(...) eram frouxos os códigos da grosseria, da obscenidade, da decência, se 
comparados com os do século XIX. Gestos diretos, discursos sem vergonha, 
transgressões visíveis, anatomias mostradas e facilmente misturadas, crianças 
astutas vagando, sem incômodo nem escândalo, entre os risos dos adultos: os 
corpos ‘pavoneavam’” (FOUCAULT, 1985 p.09). 
 

Foi no decorrer de uma longa história entre os séculos XV ao XVIII que o corpo individual foi 
se tornando a unidade básica de uma sociedade (CERTEAU, 1994). Segundo o autor, ocorre uma 
mudança de postulados sócio-culturais, quando a unidade de referência progressivamente deixa de 
ser o corpo social para tornar-se o corpo individual, sobressaindo uma política médica, da 
representação, da gestão e do bem-estar dos indivíduos.  

Como desdobramento desse novo olhar cresceu uma tradição que “considerava as 
características físicas dos indivíduos como fonte de conhecimento sobre o indivíduo” (NICHOLSON, 
2000 p.16), alterando a maneira de pensar o ‘eu’. A anatomia e o funcionamento corporal apareciam 
como uma fonte de conhecimento sobre a pessoa; basta lembrar que foi no contexto do século XVIII 
que a noção de raças humanas ganhou força (NICHOLSON, 2000). 

Inserido neste processo, ocorre uma mudança na concepção de corpo referente à 
sexualidade, pois até o século XVIII é constante a noção unissexuada do corpo, na qual as diferenças 
físicas entre os sexos eram consideradas diferenças de grau e não de tipo (LAQUEUR, 2001). Nesta 
noção, os órgãos sexuais femininos eram vistos como um grau inferior dos órgãos sexuais 
masculinos, sendo menos desenvolvidos e para dentro do corpo feminino: 

 
“ (...) na noção antiga, a vagina e o colo do útero não eram algo distinto do 
pênis, mas constituíam, juntos, uma versão de pênis menos desenvolvida (...) a 
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menstruação não caracterizava uma especificidade da vida das mulheres, mas 
era vista simplesmente como mais um exemplo da tendência dos corpos 
humanos ao sangramento (...) Laqueur chama a atenção para o argumento de 
Galen de que as mulheres deviam produzir sêmen, já que do contrário não 
haveria razão para elas possuírem testículos, e elas certamente os possuíam” 
(NICHOLSON, 2000 p. 19). 
 

Durante o século XVIII começa a ganhar força uma noção bissexuada do corpo, fortemente 
caracterizada pelas diferenças anatômicas entre homens e mulheres: 

 
“Órgãos que antes compartilhavam um nome – ovários e testículos – eram 
agora lingüisticamente distintos. Órgãos que não eram antes diferenciados por 
um nome específico – a vagina, por exemplo – recebiam um. Estruturas antes 
consideradas comuns a homens e mulheres – o esqueleto e o sistema nervoso 
– eram diferenciadas, no sentido de corresponder aos aspectos culturais do 
masculino e do feminino” (LAQUEUR, 2001, p. 149-150). 
 

As mudanças de postulados sócio-culturais referentes aos sentidos de corpo, ocorridas no 
século XVIII, especialmente as que resultaram do desenvolvimento da lógica médico-científica, 
transformaram o corpo físico na entidade necessária para se conhecer a pessoa que este corpo 
abriga. Essa tendência demarca a necessidade da época em definir diferenças sexuais em cada 
osso, músculo, nervo e veia (NICHOLSON, 2000). E a visibilidade da anatomia humana passa a 
demarcar fronteira de gênero.  

Desta maneira, podemos afirmar que gênero não se constrói por uma ordem natural, mas é 
antes orientado pela maneira pela qual as pessoas constroem e atribuem significados ao corpo. Em 
nossa sociedade e, inserida no pensamento moderno, a anatomia humana conquistou, de maneira 
geral, o status de verdade sobre a sexualidade da pessoa, naturalizando-a. 

Foucault (1999) apresenta alguns elementos que nos ajudam a pensar esse processo de 
naturalização das relações construídas sócio-culturalmente. O autor sustenta o entendimento de que 
houve, em meados do século XVII até o século XIX, um deslocamento do eixo de poder. Com o 
advento das descobertas da medicina, o poder que antes era exercido como um controle absoluto 
passa a ser disseminado como um controle dos indivíduos por meio da disciplinarização dos corpos 
(métodos higiênicos) e por meio de um controle das populações através de políticas médicas 
regulamentadoras (controles de natalidade, longevidade etc.). Para o autor, o poder não está 
circunscrito somente na ótica da repressão centralizada, mas também se inscreve de forma discursiva 
entre as pessoas, tendo como alvo o “corpo humano, não para supliciá-lo, mutilá-lo, mas para 
aprimorá-lo, adestrá-lo” (MACHADO IN FOUCAULT, 1979 p. XVI). O que parece interessar neste 
“poder disciplinar” é o “controle minucioso das operações do corpo, que assegura a sujeição 
constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 1979 
p.139).  

Podemos afirmar que há um longo processo histórico e social de construção dos significados 
do corpo que nos levam a pensá-lo como expressão estática da sua anatomo-fisiologia, e que as 
maneiras de entender o corpo estão associadas às relações de gênero marcadas pelo poder 
disciplinador.  

Os desenvolvimentos oriundos do conhecimento médico-científico estabeleceram os 
parâmetros de uma “visão corporal”, a do corpo formado por anatomias – cérebro, órgãos, tecidos, 
membros etc, e que, de maneira geral, conformam o imaginário sobre o corpo. Acaso 
perguntássemos “o que é corpo?”, muitos diriam “é um conjunto de membros, órgãos, que necessita 
de cuidados para a saúde”. Será que o corpo se resume a este entendimento?  

Ao pensarmos nos corpos como construções de um processo histórico-social, abrimos 
caminho para outro movimento que não o determinismo biológico. Mais especificamente, nas 
palavras de Daolio, o corpo passa a ser compreendido como   

 
“(...) uma síntese cultural, porque expressa elementos específicos da 
sociedade da qual faz parte. O homem, por meio do corpo, vai assimilando e se 
apropriando de valores, normas e costumes sociais, num processo de 
incorporação (a palavra é significativa). Mais do que um aprendizado 
intelectual, o indivíduo adquire um conteúdo cultural, que se instala em seu 
corpo, no conjunto de suas expressões” (DAOLIO, 2003 p. 67). 
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Neste referencial, podemos reconhecer que existem múltiplos arranjos sócio-culturais que 

irão influenciar nas definições do gênero. Esta retórica corporal choca-se com a tendência em pensar 
o corpo como coisa fria, estática e manipulável, a qual reflete em sua superfície a busca de um corpo 
único, padronizado, para se pensar na existência de corpos diversos. Neste entendimento, pode-se 
observar a sua diversidade, as múltiplas possibilidades, biológicas e culturais, que a densidade de 
sentidos da vida social lhe reserva.  

Os sentidos sobre o corpo tornam-se, portanto variáveis sócio-culturais, o que nos possibilita 
compreender as suas diferentes manifestações quanto ao gênero, não demarcando fronteiras rígidas 
entre o feminino e o masculino e nos permite buscar uma história das diferentes maneiras pelas quais 
homens e mulheres se relacionaram, desnaturalizando o conceito de gênero.  

 
Simone Cecília Fernandes -   si_ceci@yahoo.com.br 
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