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RESUMO

A pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, caracterizou-se por um estudo de caso. Teve

por  objetivo  geral,  averiguar  os  possíveis  mecanismos  de  exclusão  de  alunos  devido  à

identidades de gênero distintas do padrão hegemônico.  A pesquisa realizou-se no Colégio

Universitário Geraldo Reis e no Colégio Estadual Aurelino Leal O instrumento de coleta de

dados foi  a  entrevista  semi-estruturada com docentes de Educação Física  dos respectivos

colégios, contabilizando um grupo de cinco informantes. Os resultados foram analisados a

partir  do  referencial  da  Análise  de  Conteúdo  e  dos  Estudos  de  Gênero,  originando  as

categorias: “Preferência pelo formato das aulas mistas”, “Causas da exclusão”, “Estratégias

para solucionar problemas de Gênero na EFe” e “Cruzando fronteiras de Gênero”.

Concluiu-se que nas aulas de Educação Física, operam mecanismos geradores de exclusão e

discriminação de alunos, que funcionam de forma invisibilizada devido à naturalização dos

padrões de gênero.

Palavras chave: Exclusão; Identidade de gênero; Masculinidades.



ABSTRACT

This qualitative and exploratory research was characterized as case study. The purpose was to

investigate  the  possible  mechanisms  of  male  students  exclusion  due  to  different  gender

identities  from the  hegemonic  masculinity.  The  research  took place  at  Geraldo  Reis  and

Aurelino Leal schools. The data collection instrument was a semi-structured interview, done

with teachers of Physical Education from the respective schools, accounting a group of five

informants.  The  results  were  analyzed  by  the  Content  Analysis  and  Gender  Studies,

originating five categories: “Preference for mixed classes”, “Causes of exclusion”, “Strategies

to address gender issues inf EFe”, and “Crossing Gender boundaries”.

It  was  concluded  that  in  Physical  Education  classes,  operates  exclusion  mechanisms  and

discrimination of students, that occur invisibly due to the naturalization of gender patterns. 

Keywords: Exclusion; Gender identity; Masculinities.
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CAPÍTULO 1

Introdução

A  partir  dos  estudos  feministas,  desigualdades  entre  homens  e  mulheres  foram

evidenciadas,  e  assim  passaram  a  ser  questionadas,  deixando  de  ser  consideradas  como

naturais,  mas  historicamente  construídas,  passíveis  de  desconstrução1 e  transformação.  O

“sufragismo”,  movimento também conhecido como a “Primeira Onda” do feminismo, que

buscava,  entre  outros  aspectos,  o  direito  ao  voto  às  mulheres  na  virada  do  século,  deu

expressividade à discriminação exercida contra elas . A “Segunda Onda” trouxe preocupações

teóricas, além das sociais e políticas já existentes, manifestando-se não apenas por marchas e

protestos,  mas  por  livros,  jornais  e  revistas,  adentrando  o  mundo  acadêmico,  momento

histórico quando começa a ser problematizado o conceito de gênero (LOURO, 1997).

Nesta pesquisa, utilizaremos o conceito de gênero, como categoria analítica (SCOTT,

1995), que surge a partir do movimento feminista contemporâneo, mais especificamente, a

chamada “Segunda Onda”, no final dos anos de 1960. O conceito de gênero, compreendido

enquanto a construção social do sexo (GOELLNER, 2008), passa a ser fundamental para a

análise das desigualdades sociais atreladas ao sexo, pois evidencia que os gêneros masculino e

feminino são social e historicamente construídos. Entendemos o termo “gênero” enquanto um

conceito que “enfatiza, deliberadamente, a construção social e histórica produzida sobre as

características biológicas” (LOURO, 1997, p. 22), sem, no entanto, negá-las. 

Em artigo titulado “O enigma da igualdade”,  Scott (2005) argumenta que a questão da

igualdade precisa ser entendida não como a ausência ou eliminação da diferença, mas como o

reconhecimento dela e  a decisão de ignorá-la  ou levá-la  em consideração.  Segundo Scott

(1988),  é  necessário  pensar  a  diferença  rejeitando  a  ideia  que  igualdade  e  diferença

constituem uma oposição. Ao invés de enquadrar análises e estratégias como se tais pares

binários  fossem  atemporais  e  verdadeiros,  precisamos  perguntar  como  funciona  a

“dicotomização” do par igualdade e diferença. Tais termos precisam ser submetidos a um

exame crítico,  até  que nós entendamos  como esses  conceitos  funcionam para  restringir  e

construir significados específicos. 

1  Desconstrução envolve a análise das operações da diferença nos textos, as maneiras pelas quais os significados
são  feitos  para  funcionar.  O  método  consiste  em dois  passos  relacionados:  a  inversão  e  deslocamento  de
oposições binárias. Este duplo processo revela a interdependência de termos aparentemente dicotômicos e seu
significado em relação a uma história particular. Isso mostra que são oposições não naturais, mas construídas
para fins específicos, em contextos particulares (SCOTT, 1988)



No caso das diferenças biológicas entre homens e mulheres, entendemos que  devam

ser  reconhecidas,  não  como  um  argumento  para  a  produção  de  desigualdades,  mas

consideradas na busca pela compreensão dessas desigualdades. Ainda no artigo de Joan Scott

(2005), encontramos exemplos citados pela autora de tempos em que as características físicas

(biológicas) eram utilizadas para qualificar alguns indivíduos e outros não, como foi com as

mulheres,  que  não  tinham  semelhança  com  os  homens  e  por  isso  não  poderiam  ser

consideradas iguais e, consequentemente, cidadãs:

Quando  a  exclusão  das  mulheres  da  cidadania  foi  legitimada  pela  referência  às
diferentes  biologias  das  mulheres  e  dos  homens,  a   ‘diferença  sexual’  foi
estabelecida  não  somente  como  um  fato  natural,  mas  também  como  uma  base
ontológica  para  diferenciação  política  e  social.  No  período  das  revoluções
democráticas, as mulheres foram consideradas como  outsiders políticas, devido à
diferença sexual. O feminismo foi um protesto contra a exclusão das mulheres da
política; seu objetivo foi o de eliminar a diferença sexual na política. (SCOTT, 2005,
p. 21)

Justamente quando as exclusões são legitimadas por diferenças de grupo, baseadas em

características  biológicas,  religiosas,  étnicas  ou  culturais,  onde  uns  são  favorecidos  pelas

hierarquias econômicas e sociais, em detrimento de outros, a tensão entre indivíduos e grupos

emerge. Não existe natureza biológica determinante, pois tanto indivíduos quanto sociedades

coexistem em um contexto  histórico  de  desigualdades  e  disputas,  que  podem chegar  aos

indivíduos, sobretudo à seus corpos e o  uso dos mesmos (ALMEIDA, 1995).

Tornar  as  mulheres  visíveis  foi  o  primeiro objetivo das  feministas,  denunciando a

segregação social e política a que foram historicamente submetidas. Os Estudos Feministas

ganharam seu caráter político, pois buscavam a mudança daquilo que havia sido observado e

denunciado em relação ao “ser mulher” na sociedade. Nesse contexto, surge a oposição ao

chamado  “determinismo  biológico”,  que  utiliza  características  biológicas  para  justificar

desigualdades sociais entre homens e mulheres. Passou a ser demonstrado que não são essas

características que produzem as desigualdades, mas a forma como estas características são

representadas enquanto masculinas ou femininas, sendo, respectivamente, valorizadas ou não

em determinado contexto cultural e histórico (LOURO, 1997). 

Dessa forma,  o termo gênero aparece como uma categoria analítica que introduz a

noção relacional, onde mulheres e homens são definidos em termos recíprocos, não sendo

possível compreendê-los por meio de estudos separados (SCOTT, 1995). Entendemos que o

conceito de gênero faz parte do processo de construção da identidade dos sujeitos, na qual

homens  e  mulheres  devem se  identificar  como  masculinos  ou  femininos,  assumindo  sua



identidade de gênero, sendo esta instável e em constante processo de construção. Segundo

Louro (1997), 

O que  importa  aqui  considerar  é  que  — tanto  na  dinâmica  do gênero  como na
dinâmica  da sexualidade — as identidades são sempre construídas,  elas  não são
dadas ou acabadas num determinado momento. Não é possível fixar um momento
— seja esse o nascimento, a adolescência, ou a maturidade — que possa ser tomado
como  aquele  em  que  a  identidade  sexual  e/ou  a  identidade  de  gênero  seja
‘assentada’  ou estabelecida. As identidades estão sempre se constituindo, elas são
instáveis e, portanto, passíveis de transformação. (p. 27)

O processo  de  construção  de  identidades  de  gênero  ocorre  ao  longo  da  vida  e  o

ambiente  escolar,  dentre  outros,  busca  garantir  a  heteronormatividade2,  onde  os  modelos

hegemônicos  de  masculinidade  e  feminilidade  dominam,  fazendo  com  que  homens  e

mulheres  se  encaixem  nos  padrões  sociais  binários,  estabelecidos  pelo  sexo  biológico

(LOURO, 1997), ou seja: homens devem se comportar conforme o que se estipulou por ser

masculino e as mulheres, feminino.

No que tange à identidade masculina,  a escola e as aulas de Educação Física têm

reproduzido  padrões  a  fim  de  manter  uma  estrutura  social,  onde  as  desigualdades  são

naturalizadas, justificadas com argumentos machistas e sexistas. Nesse sentido, apesar dos

avanços  trazidos  pelo  movimento  feminista  em relação  às  desigualdades  entre  homens  e

mulheres, a escola ainda reproduz e naturaliza situações de opressão a determinados grupos

estereotipados  como  inferiores  pelo  modelo  de  masculinidade  hegemônico  (CONNELL,

1995). O machismo e o sexismo veiculados por este padrão de masculinidade não oprimem e

atingem negativamente somente as meninas e as mulheres, como foi e vem sendo evidenciado

e denunciado pelo movimento feminista desde a década de 1960 (LOURO, 1997; SCOTT,

1995); mas também os homens. 

O estereótipo do masculino também  interfere na vida de meninos e homens, quando,

por  exemplo,  são  reprimidos  ao  expressarem  seus  sentimentos,  ou  quando  demonstram

desinteresse por esportes -  uma importante expressão cultural da masculinidade tradicional

(DUNNING; MAGUIRE, 1997) - como as lutas e, mais especificamente no caso brasileiro, o

futebol. Gostar de futebol é quase uma “obrigação” para um menino ‘sadio”; e ser o melhor

no esporte pode representar um símbolo de masculinidade valorizado em nossa sociedade

(LOURO, 1997).

2 Entendemos  o  conceito  de  heteronormatividade  como  processo  de  produção  e  reiteração  da  norma
heteressexual,  que  supõe  que  todas  as  pessoas  sejam,  ou  devam  ser,  heterossexuais,  adequando-se  ao
alinhamento  sexo-gênero-sexualidade  (LOURO,  2009).  Compreendemos  que  este  conceito  pressupõe  tanto
abordagem da identidade sexual, quanto a da identidade gênero.



Nas aulas de Educação Física, podemos perceber melhor tais comportamentos, visto

que  é  neste  espaço  que  os  discentes  expõem  mais  suas  identidades,  pois   não  estão

“protegidos”  por   suas  carteiras  como nas  salas  de  aula  tradicionais.  A  Educação  Física

escolar torna-se um momento distinto de aparecimento das preocupações com a sexualidade

das crianças e adolescentes, pois está constantemente voltada ao domínio do corpo (LOURO,

1997). Dessa forma, por conta desta exposição das identidades, ocorrem as discriminações e

os processos de exclusões daqueles que a identidade foge da heteronormatividade, seja no que

tange à de gênero ou à identidade sexual, como, por exemplo, alunos que preferem a dança ou

são LGBTs. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como  problema responder à questão: Como

ocorrem os possíveis processos de exclusão de alunos que assumem comportamento(s) que se

afastam ou distinguem do padrão de masculinidade hegemônico? 

Como  objetivo  geral,  a  pesquisa  busca  averiguar  os  possíveis  mecanismos  de

exclusão de alunos devido à identidades de gênero ou identidades sexuais distintas do padrão

hegemônico.  Os  objetivos  específicos são:  a)  investigar  se  as  aulas  de  Educação  Física

escolar estão reproduzindo padrões identitários hegemônicos no que tange à masculinidade; b)

analisar se os conteúdos de ensino influenciam na reprodução e normatização de identidades

de gênero padronizadas ao serem ministrados de forma diferenciada para os sexos, nas aulas

de Educação Física; c) refletir sobre a intervenção docente com meninos e meninas nas aulas;

e d) mapear a representação dos docentes acerca dos conflitos relacionados à exclusão de

meninos nas aulas de Educação Física.

Este estudo  justifica-se por permitir investigar como, nas aulas de Educação Física

escolar,  através  da  reprodução  de  padrões  de  identidade  hegemônicos,  podem  ocorrer

possíveis  processos  de  exclusão  de  meninos  com  comportamentos  distintos  do  padrão

hegemônico  de  masculinidade  (CONNELL,  1995),  que  visam  atender  à  norma

heteronormativa da sociedade, possivelmente cerceando a construção de  identidades plurais.

Seus resultados promovem uma reflexão sobre como a Educação Física escolar pode

intervir  para  uma  educação  que  instigue  o  discente  a  questionar  a  naturalização  das

desigualdades  produzidas  pelas  relações  de  gênero,  por  meio  da  problematização  dessas

questões no cotidiano escolar, assumindo uma postura crítica, a partir do uso da Co-educação

enquanto abordagem metodológica de ensino (SARAIVA, 1999).



A pesquisa permite refletir sobre a busca da igualdade na escola enquanto um conceito

político, que supõe a existência e o respeito às diferenças, mais especificamente, no caso da

Educação Física escolar, as diferenças de força e habilidade motora, por exemplo.  Ou seja,

deve-se reivindicar que sujeitos diferentes sejam considerados como equivalentes, não como

idênticos (SCOTT, 1988). 

Por  fim,  o  estudo  fomenta  a  discussão  a  respeito  dos  processos  de  exclusão

relacionados ao gênero, especificamente  com foco nas masculinidades,  com o objetivo de

incentivar uma possível transformação das aulas de Educação Física escolar, visto que é neste

ambiente que os discentes expõem mais suas identidades (LOURO, 1997) e tendem a sofrer

discriminação. Entendemos que a escola deve caminhar no sentido inverso  a qualquer tipo de

discriminação,  incentivando  comportamentos  de  respeito  às  diferenças  e  à  inclusão,

estimulando a vivência plena das identidades dos alunos e alunas 

Como ao longo da construção da pesquisa, verificamos uma escassez de estudos sobre

as masculinidades, especificamente sobre a exclusão e discriminação de meninos no ambiente

escolar, sobretudo nas aulas  de Educação Física no Brasil (LUZ JÚNIOR, 2003; DEVIDE et

al., 2011), a pesquisa justifica-se também por buscar suprir uma lacuna existente em relação

ao tema e servir como incentivo a futuras pesquisas na área.



CAPÍTULO 2

Metodologia

O estudo  está  organizado  em duas  etapas:  na  primeira  foi  realizada  uma  revisão

bibliográfica  dos  temas  “Identidades”,  “Conteúdos  de  ensino”  e  “Masculinidades”,

relacionando-os com o problema da pesquisa, tendo por objetivo apresentar teoricamente tais

temas que posteriormente embasam a análise do material coletado. A segunda etapa refere-se

a  realização  de  entrevistas  semi-estruturadas  com docentes  dos  colégios  Aurelino  Leal  e

Geraldo Reis.

A  aplicação  da  investigação  qualitativa,  cujo  alicerce  reside  na  abordagem

interpretativa da realidade social (POSSEBON, 2004), ocorreu devido ao objetivo geral desta

pesquisa, que pretendeu explorar um fenômeno social emergente e uma possível busca da

solução  de  problemas  a  ele  relacionados.  Além disso,  os  métodos  qualitativos  permitem

evidenciar a diversidade das práticas sociais, os mecanismos estratégicos da relação de poder,

assim como a dinâmica social da construção identitária. 

Assim,  nos  moldes  da pesquisa  qualitativa,  partindo do tema escolhido explorar  a

realidade sem hipóteses iniciais imponentes e ou pressupostos sobre os resultados. Para tal, foi

feito um recorte particular do ambiente social, ou seja, sem a intenção de apreender toda a

realidade social de uma só vez, mas um ponto de vista de acordo com a escala microssocial3

de observação (ALAMI, 2010).

O estudo investiga as questões referentes à exclusão dos meninos por se afastarem do

modelo de masculinidade hegemônica a partir do discurso4 dos docentes. Caracteriza-se como

um estudo qualitativo, pois teve os dados extraídos a partir de entrevistas com atores inseridos

em um contexto naturalístico (fora de ambientes organizados para realização de pesquisas)

(POSSEBON, 2004), a partir de uma interação direta da pesquisadora, valorizando a relação

pesquisadora/objeto  de  estudo.  Dessa  forma,  a  pesquisa  não  buscou  oferecer  dados  com

exatidão estatística,  fornecendo uma visão mais  ampla  do que uma simples  relação entre

variáveis. 

3 “Nesta escala, o indivíduo é considerado como parte de uma rede social mais ampla, que age sobre o mesmo e
sobre a qual ele age (...)” (ALAMI, 2010).

4  Entendemos o termo não como uma linguagem ou um texto,  mas  como uma estrutura  histórica,  social  e
institucionalmente  específica  de afirmações,  termos,  categorias  e  crenças.  O discurso  é,  portanto,  contido e
expresso em organizações e instituições assim como nas palavras (SCOTT, 1988).



De acordo com o seu objetivo, esta pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso

descritivo, de observação e exploratório. O estudo de caso descritivo, a partir da apresentação

detalhada  do  caso  estudado  (MOLINA,  2004),  busca  aprofundar  a  compreensão  de  um

“organismo humano" (em nossa pesquisa, os docentes que ministram as aulas de Educação

Física escolar), a partir da análise detalhada, compreensiva, sistemática e em profundidade do

caso; aspectos específicos de uma realidade microssocial. Ou seja, busca-se conhecer “como”

e o “porquê” (POSSEBON,  2004;  MOLINA, 2004) ocorrem os possíveis  mecanismos de

exclusão  de  alunos  devido  às  identidades  de  gênero  ou  sexuais  distintas  do  padrão

hegemônico. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de observação, por centrar

numa  organização  particular  (as  escolas)  -  onde  as  entrevistas  foram  feitas,  buscando

examinar  o  fenômeno  no  seu  contexto  natural  (POSSEBON,  2004).  Caracteriza-se  como

exploratória, pois seu objetivo foi obter informação preliminar acerca do tema (POSSEBON,

2004),  visto  o  número  pouco expressivo de  pesquisas  sobre  masculinidades  na  Educação

Física brasileira.

Dentre as escolas selecionadas para a pesquisa, ambas as instituições são parceiras da

Universidade Federal  Fluminense (UFF),  na disciplina “Pesquisa e  Prática de Ensino IV”

(PPE IV), critério para a escolha de seus docentes como informantes do estudo, já existindo

uma “aproximação preliminar” com o local do estudo (MOLINA, 2004).

O Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni – UFF), localizado no bairro de São

Domingos, na Rua Alexandre Moura, número 8, é uma Unidade Acadêmica vinculada à Pró-

Reitoria  de  Graduação  (PROGRAD),  criado  pelo  convênio,  assinado  em  2006,  entre  a

Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que tornou

o CIEP Geraldo Reis em Colégio de aplicação da universidade. O Coluni – UFF atende 380

discentes, com turmas da Educação Básica, da educação infantil ao ensino médio. O colégio

funciona em horário integral (7h30m às 17h) e oferece quatro refeições, coordenadas por uma

nutricionista da UFF. O colégio recebe estudantes das licenciaturas da UFF, para estágios

supervisionados  (Prática  de  Ensino)  e  projetos  do  Programa  Institucional  de  Bolsa  de

Iniciação à Docência (PIBID). O espaço físico do colégio é amplo (nos moldes dos antigos

CIEPs), que conta com um prédio principal , uma área externa extensa, onde se localizam um

pátio, a biblioteca e uma quadra. Atualmente, o Coluni – UFF conta com duas docentes de

Educação Física: uma mestra e uma especialista em Educação Física escolar. 



O Colégio Estadual  Aurelino Leal  (CEAL),  localizado no bairro  do Ingá,  na  Rua

Presidente Pedreira, 79, funciona em horário regular e atende, nos três turnos (manhã, tarde e

noite) turmas de Ensino Médio. A escola conta com um prédio principal antigo, um pátio e

uma quadra. Os projetos PIBID e a PPE IV da Universidade Federal Fluminense também

atendem os discentes do CEAL. Este colégio conta com três docentes de Educação Física,

dois com especialização e uma com doutorado. Todos os/as docentes que participaram da

pesquisa tem mais de dez anos de magistério na Educação Física escolar.

A segunda etapa foi realizada a partir de entrevistas com duas docentes de Educação

Física do Coluni - UFF e dois docentes e uma docente do CEAL, em Niterói, contabilizando o

total de cinco informantes: três mulheres e dois homens. O instrumento de coleta de dados foi

uma entrevista semiestruturada (BIRK, 2004; NEGRINE, 2004) com questões previamente

planejadas, de acordo com os objetivos (gerais e específicos) desta pesquisa. 

A entrevista foi elaborada com o objetivo de construir questões que abordassem os

questionamentos relacionados à problemática da pesquisa. O roteiro de entrevista também

serviu para impregnar na pesquisadora os objetivos do estudo, enquanto trabalhávamos na

elaboração das questões, já que o roteiro foi elaborado a luz dos objetivos; além de facilitar o

trabalho  da  pesquisadora,  de  escuta  atenta  ao  que  foi  dito  (ALAMI,  2010).  A entrevista

possibilitou uma base comum de coleta de dados que, na fase de análise de conteúdo, serviu

para interpretar e comparar as respostas. Previamente analisado por duas docentes da UFF, o

roteiro foi validado5 como instrumento da coleta de dados. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, de acordo com a disponibilidade do

docente,  tendo  o  áudio  gravado  e  posteriormente  transcrito  e  analisado.  Os  dados  da

entrevista, primeiramente, passaram por uma análise vertical e posteriormente horizontal, a

fim de estabelecer uma grade de temas comuns a todo o material, no intuito de identificarmos

“marcas discursivas” que surgissem nas entrevistas. Esta grade permitiu a decomposição das

informações, conduzindo-as a passar de uma abordagem centrada na coerência própria do

indivíduo durante as entrevistas,  para uma abordagem transversal,  centrada na recorrência

temática  do  conjunto  de  dados  coletados  entre  os  informantes.  Posteriormente,  os  dados

passaram por uma análise descritiva,  que procurou evidenciar vínculos existentes entre as

informações coletadas (ALAMI, 2010). Os dados finais, então, foram analisados a partir da

análise de conteúdo (BARDIN, 1977) e dos estudos de gênero (SCOTT, 1988, 1995, 2005;

5 A entrevista foi validada por dois juízes, docentes do curso de licenciatura em Educação Física da UFF.



CONNELL, 1995; LOURO, 1997; SARAIVA, 1999, 2002; ALTMANN, 2002; GOELLNER,

2001, 2005; 2006; DEVIDE, et al., 2010; DEVIDE, et at., 2011), no intuito da construção de

uma grelha de categorias. 

A Análise de Conteúdo, segundo Laurence Bardin (1977),  caracteriza-se como um

método empírico, dependente do tipo de fala e do objetivo da interpretação da mesma. Trata-

se de um conjunto de técnicas de análises de comunicações (neste caso, as entrevistas) no qual

é possível sua adequação a um vasto campo (as comunicações). Dessa forma, a Análise de

Conteúdo norteou a pesquisa a partir de alguns pressupostos, como: a descrição analítica, a

inferência e análise categorial dos dados.

Em uma primeira etapa, a descrição analítica (transcrição do áudio gravado) buscou

apurar o conteúdo das entrevistas a fim de evidenciar, com objetividade, ao que o sujeito foi

submetido,  para,  posteriormente,  melhor  interpretar  o  conteúdo  de  sua  comunicação,

buscando o processo de construção de seu discurso. A partir disto, as entrevistas sofreram o

processo  de  análise  vertical  na  busca  por  idiossincrasias  do  discurso  de  cada  informante

(BARDIN, 1977). Ou seja, o material transcrito foi recortado, de acordo com os objetivos do

estudo, para assim, passarmos à análise categorial (BARDIN, 1977).

Os  recortes  foram agrupados  de  acordo com a  recorrência  em que  apareciam nas

respostas a cada pergunta aos informantes. Assim, seguiram a lógica da “classificação e do

recenseamento,  segundo  a  frequência  de  presença  (ou  de  ausência)  de  itens  de  sentido”

(BARDIN, 1977, p. 37), a partir de uma segunda etapa, de análise horizontal das entrevistas.

Tal  processo identifica marcas que se repetem no discurso do grupo,  contribuindo para a

contrução  de  categorias  que  funcionam  como  “gavetas”  que  classificam  elementos  de

significação segundo os critérios da pesquisa. A ideia foi classificar os elementos de modo a

fazer surgir sentidos capazes de introduzir coerência no discurso produzido pelo grupo, de

acordo com o nosso problema de pesquisa. 

O interesse da Análise de Conteúdo não reside na descrição dos conteúdos, mas no

que estes podem nos ensinar sobre “outras coisas” (BARDIN, 1977). Dessa forma, busca-se,

desvelar as condições de produção do texto (o discurso dos docentes). Partindo do tratamento

das mensagens, a análise procura inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o

emissor da mensagem (docentes de Educação Física escolar do CEAL e do COLUNI - UFF)

e/ou  sobre  seu  meio  (as  aulas  de  EFe),  por  exemplo.  Assim,  a  Análise  de  Conteúdo

(BARDIN, 1977) designa-se como:



Um  conjunto  de  técnicas  de  análise  das  comunicações  visando  obter,  por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores  (quantitativos  ou  não)  que  permitam  a  inferência  de  conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
(p. 42).

Retomando  o  que  já  foi  apresentado  no  primeiro  capítulo,  os  Estudos  de  Gênero

surgiram na década de 1960, a partir  de preocupações do movimento feminista (LOURO,

1997). Nas décadas de 1970 e 1980, acompanhando o movimento feminista e a efervescência

política daquele momento,  a Educação Física passa a  refletir  sobre a temática de gênero,

tendo sua produção de conhecimento acentuada nesta área após a década de 1980, a partir da

consolidação de projetos de pesquisa em programas de pós graduação, teses,  dissertações,

livros e artigos publicados, (DEVIDE, et al., 2011). 

Os Estudos de Gênero na Educação Física brasileira se estruturaram, até a década de

noventa,  em  duas  correntes  predominantes:  Marxista e  Culturalista.  A  Marxista com

preocupações  relacionadas às  desigualdades  sociais:  a  opressão de  classe  entre  homens  e

mulheres, caracterizando uma hierarquia dominação-submissão; e a  Culturalista,  que busca

investigar a diversidade cultural e as múltiplas identidades. Na virada do século XX, porém, o

Pós-estruturalismo é identificado na produção teórica da Educação Física, o que ampliou a

discussão na área. Entre as temáticas recorrentes nos Estudos de Gênero na Educação Física

brasileira  destacam-se:  Gênero  e  Metodologias  de  Ensino  na  EF  esolar;  Mecanismos  de

inclusão,  exclusão  e  auto-exclusão  na  EF  escolar;  História  das  Mulheres  no  desporto;

Representações sociais de gênero na mídia esportiva; Mulheres em posição de comando no

desporto; Estudos sobre Desporto e as Identidades de Gênero; e Estereótipos relacionados às

práticas corporais na EF e no esporte (DEVIDE et al., 2011).

Em relação ao referencial teórico utilizado na Educação Física, destacam-se as autoras

Joan Scott, Judith Butler, Guacira Louro, Silvana Goellner, Fabiano Devide, Jorge Dorfman

Knijnik e Sebatião Josué Votre. Porém, apesar da expressão ganha na década de 1990, os

Estudos de Gênero na Educação Física brasileira ainda apresentam abordagem focalizada nas

mulheres e equívocos epistemológicos, analíticos, conceituais e políticos (GOELLNER, 2001,

2005; DEVIDE et al, 2011). Dessa forma, salientamos a importância dos grupos e o fomento

a pesquisas na área de Educação Física, compromissados a preencher as lacunas de estudos na

área e por fim aos equívocos reincidentes, buscando a consolidação dos Estudos de Gênero na

Educação Física brasileira.

Perfil dos informantes:



Docentes Mulher Homem Especialização Mestrado Doutorado Total
Coluni 2 2 0 1 1 0
CEAL 3 1 2 2 0 1
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CAPÍTULO 3

Revisão da Literatura

Neste  capítulo  abordaremos  os  tópicos  “Identidade  de  gênero”,  “Conteúdos  de

Ensino” e “Masculinidades”, a fim de apresentar conceitos e reflexões acerca destes temas

com o intuito de embasar a leitura e dialogar com os resultados da pesquisa. Discutiremos

sobre as “Identidades de Gênero” porque buscamos investigar se as aulas de Educação Física

escolar reproduzem padrões normativos de gênero, influenciando negativamente identidades

distintas  do  padrão  de  masculinidade  hegemônico.  No  tópico  “Conteúdos  de  Ensino”

buscamos apresentar quais são os conteúdos de ensino da Educação Física brasileira e sua

possível relação com os processos de exclusão comuns nas aulas de Educação Física escolar,

além de esclarecer equívocos sobre este conceito. Por fim, abordaremos as “Masculinidades”

para elucidar como podem ocorrer esta influência negativa na vida de homens e meninos

(mais  especificamente  as  exclusões  e  descriminações  de  meninos  nas  aulas  de  Educação

Física escolar). 

Identidades

Existem diversas formas de ser masculino e feminino, sendo este um processo que faz

parte da construção das identidades de gênero dos sujeitos. O conceito de gênero, conforme

apresentado na introdução deste trabalho, compreendido enquanto a construção social do sexo

(GOELLNER, 2005), indica “construções culturais”, ideia socialmente construída sobre os

comportamentos adequados a homens e mulheres, ou seja, uma categoria social construída

sobre um corpo sexuado (SCOTT, 1995). 

Na obra “Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade”, Judith Butler

(2003, p.  24) avança nas reflexões acerca do conceito de gênero quando questiona o que

chamou de “A ordem compulsória do sexo/gênero/desejo”. A autora diz que gênero não é o

resultado causal do sexo e nem tanto pouco fixo a ele, permitindo uma multiplicidade de

interpretações.  Dessa  forma,  propõe  que  a  construção  de  “homens”  não  se  aplique

exclusivamente  a  corpos  masculinos  e  “mulheres”  a  corpos  femininos.  Assim,  não  faria

sentido  supor  que  os  gêneros  devam permanecer  binários,  pois  isso  encerraria  a  relação

mimética entre gênero e sexo, na qual o gênero reflete o sexo ou é por ele restrito. Partindo da

ideia de que a própria “natureza” do sexo seja produzida por diversos discursos científicos a

favor de interesses políticos e sociais, Butler questiona o caráter imutável do sexo e supõe que
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o sexo seja interpretado como tão culturalmente construído quanto o gênero, não devendo

existir oposição entre os dois conceitos. 

Então, a produção do sexo como um elemento pré-discursivo, politicamente neutro,

onde age a cultura, é efeito daquilo que chamamos de gênero. Esta produção do sexo como

pré-discursivo é o que assegura sua estrutura binária. Por fim, sexo deve ser compreendido

como efeito  daquilo  que  chamamos  de  gênero.  Logo,  precisamos  entender  o  conceito  de

gênero como “aparato de produção mediante o qual  os próprios sexos são estabelecidos”

(BUTTLER, 2003, p. 25). 

Dessa maneira, podemos compreender como se estabelecem os padrões identitários de

masculinidade e feminilidade. O sexo, como pré-discursivo, assegura sua estrutura binária,

ficando,  facilmente,  a  ideia  de  gênero  restrita  também  a  este  binarismo:  feminino  ou

masculino. Porém, aquilo que conhecemos como sexo biológico não determina a identidade

de gênero6 de um sujeito, por exemplo: um sujeito de sexo biológico masculino pode assumir

uma identidade de gênero feminina. A identidade de gênero se caracteriza pela forma como o

sujeito se identifica a partir de características ditas masculinas e/ou femininas. Dessa forma,

ser biologicamente homem não significa necessitar demonstrar características consideradas

masculinas; assim como ser biologicamente mulher, não necessita demonstrar características

consideradas  femininas.  Porém,  em  nossa  cultura,  ser  homem  ou  mulher  exige

comportamentos diferenciados e consequentemente opostos, quando pensamos na dimensão

relacional dos Estudos de Gênero. Segundo Butler (2003):

Em algumas explicações,  a  ideia de que o gênero é construído sugere um certo
determinismo  de  significados  do  gênero,  inscritos  em  corpos  anatomicamente
diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como recipientes passivos de uma
lei  cultural  inexorável.  Quando  a  “cultura”  relevante  que  “constrói”  o  gênero  é
compreendida nos termos dessa lei ou conjunto de leis, tem-se a impressão de que o
gênero é tão determinado e tão fixo quanto na formulação de que a biologia é o
destino. Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino. (p.26)

Dessa forma, como diz Butler (2003), existe “um determinismo de significados do

gênero”  (p.  26)  que,  consequentemente,  condiciona  a  construção  das  identidades  em

homem/masculino e mulher/feminino. Tais limites se dão por meio de um discurso cultural

hegemônico  baseado  na  estrutura  binária  e  linear:  sexo-identidade  de  gênero-identidade

6 Nos “estudos de gênero” na Educação Física, encontramos equívocos conceituais e apropriações diversas do
termo  “gênero”.  Um dos  equívocos  mais  comuns  é  a  confusão  conceitual  entre  identidade  de  gênero  e  a
identidade sexual. A identidade sexual está relacionada aos desejos e prazeres, que o sujeito direciona ao outro
sexo, ao mesmo sexo ou a ambos os sexos diferenciando-se, portanto, da identidade de gênero.  (GOELLNER,
2001)
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sexual,  que  pressupõe  limitações  às  “possibilidades  das  configurações  imagináveis  e

realizáveis do gênero na cultura” (p. 28), ou seja, como deve ser o seu gênero/sexo.

Assim, são esperados de meninos e meninas comportamentos masculinos (meninos) e

femininos  (meninas)  padronizados.  Logo,  é  comum  vermos  meninos  jogando  futebol  ou

esportes de contato e meninas brincando de “casinha” ou jogos de menor ocupação do espaço

(TOMAZELLI,  2013),  sendo  estes  comportamentos  naturalizados  para  cada  sexo,

desconsiderando  o  processo  histórico  e  social,  onde  tais  práticas  são  incentivadas  para

determinado sexo e desencorajadas ao outro. Desde a mais tenra idade, meninos e meninas

vivenciam  processos  de  socialização  diferenciados,  como,  por  exemplo,  os  brinquedos

oferecidos a um e a outro sexo.

Esta ideologia sexista (veiculada por instituições como família, a escola e a mídia)

distingue “brinquedos de meninos” e “brinquedos de menina”, como carrinhos e bolas de

futebol e a boneca (FINCO, 2003; MOURA, 2005; KISHIMOTO; ONO, 2008).  Segundo

Baubérot (2013), aos meninos destinam-se objetos e atividades como trens, automóveis de

madeira  ou lata,  jogos de  bricolagem ou de construção,  e,  obviamente,  os  brinquedos de

guerra,  encorajando-os  a  manifestarem  qualidades  e  comportamentos  viris.  Às  meninas

destinam-se  objetos  e  atividades  como bonecas,  enxovais  e  casas  em miniatura.  Um fato

interessante trazido pelo mesmo autor é o de que vinte e quatro horas após o nascimento, os

meninos  frequentemente  são  qualificados  como  “maiores”  do  que  as  meninas,  que  tem

exatamente o mesmo tamanho e peso.

Normalmente  meninas  ganham  brinquedos  relacionados  ao  cuidado  da  casa  e  da

beleza, e meninos às brincadeiras externas ou relacionadas a traços de agressividade. Assim,

de acordo com Joan Tronto (1997), se estabelece o roteiro tradicional, o mundo masculino e o

feminino,  como,  respectivamente,  público  e  privado.  Os  homens  têm  “cuidado  com”

(preocupam-se com) e as mulheres “cuidam de”. Por exemplo, o pressuposto é que os homens

se preocupam (têm cuidado) com a carreia e o sustento de sua família, e as mulheres cuidam

da  família,  vizinhos  e  amigos,  realizando  o  trabalho  direto  de  cuidar.  Porém,  em  uma

aborgadem feminista, a compreensão do significado de cuidar de outros precisa ser ampliada,

tanto em relação a ressignificação de questões  morais  do indivíduo,  como em termos  da

necesidade de reestruturar  instituições públicas  e  sociais  mais  amplas,  visto  que o cuidar

contitui parte mais central na vida diaria de todo as pessoas vivendo em sociedade (TRONTO,

1997). 
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Dessa maneira, meninas já começam a construir uma “timidez corporal” (LOURO, 1997) e

um  déficit  relacionado  às  habilidades  motoras  (ALTMANN,  2002),  visto  que  não  são

incentivadas a brincar de forma a movimentar-se tanto quanto os meninos na infância e na

adolescência.  Segundo  Moura  (2005,  p.  140),  espera-se  que  “(...)  os  comportamentos

esportivo-motores  esperados  nos  meninos  e  das  meninas  sejam  diferenciados,  sendo

esperados independência, competição e dominação dos meninos e dependência, sensibilidade

e afetividade das meninas.” 

Nesse  contexto,  a  Educação  Física  ainda  socializa  corpos  masculinos  e  femininos

separadamente, onde, por exemplo, o masculino precisa ser forte e agressivo, e o feminino,

delicado e aparentemente frágil, ajudando a masculinizar o desporto e feminizar as atividades

rítmico-expressivas.  Dessa  forma,  desenvolvem-se  culturas  diferenciadas  para  cada  sexo,

impedindo uma aprendizagem intercultural (SARAIVA, 2002). Do mesmo modo, o processo

de socialização que feminiza as meninas, tornando-as menos habilidosas, também ocorre para

os  meninos,  que  iniciam  na  família,  antes  da  escola,  seu  processo  de  construção  da

masculinidade, que, por exemplo, naturaliza que eles ocupem mais espaço que as meninas,

excluindo-as  de  espaços  legitimados  como  seus,  como,  por  exemplo,  a  quadra  (espaço

externo/público). 

Quando uma menina foi excluída do jogo de futebol - relatado em pesquisa de Wenetz

e Stigger (2006) - sendo sua saída justificada por sua falta de habilidade para o jogo, os

autores trouxeram as seguintes reflexões:

Será que isso acontece porque ela é menina? Será que aconteceria o mesmo se fosse
um menino? Quem autoriza essa apropriação do espaço? Como respostas a essas
questões, poderíamos considerar que, apesar de a menina não saber exatamente o
motivo  pelo  qual  ela  não pode  jogar,  ela  aprendeu uma regra  que  não permitia
negociação. Essa regra não está explícita em lugar algum. Ela não só não pode jogar
futebol, como não pode jogar com os meninos nem pisar na quadra para brincar de
outra coisa porque os meninos se apropriam e legitimam esse espaço como sendo
próprio para um jogo masculino. (p. 70).

Exclusões e discriminações em aulas mistas7 não ocorrem somente com as meninas e

não  estão  exclusivamente  justificadas  pela  categoria  de  gênero.  Tais  exclusões  também

ocorrem em grupos intrassexo, sendo justificadas por outros motivos, como afetividade e/ou

habilidade motora (DEVIDE et al., 2010).  Os meninos também são alvo de preconceitos,
7 Entendemos  aulas  mistas  como  aquelas  onde  os  alunos  e  alunas  estão  juntos  no  mesmo  espaço,  sem
necessariamente ocorrer interação entre eles. Logo, as questões de gênero não são problematizadas, reforçando a
naturalização das desigualdades entre os sexos. (LOUZADA DE JESUS, DEVIDE, 2006).
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discriminações e violência devido às normas de gênero socialmente impostas, que buscam

marcar os corpos, evidenciando e marginalizando aqueles que, de alguma forma, fogem à

norma. 

Em pesquisa desenvolvida por Silva e Devide (2009), os dados coletados mostraram

que  os  discentes  criavam  um  discurso  verbal  e  gestual  que  serviam  como  etnométodos

discriminatórios  para  a  exclusão  de  discentes  que  não  se  enquadravam  nos  padrões  de

comportamento da turma.  As metáforas discriminatórias que ganharam maior destaque no

grupo masculino estavam relacionadas às características físicas (baixinho,  gordo,  pirralho,

magrelo, etc), habilidade motora (lerdo, perna-de-pau, ruim de bola) e identidade sexual e de

gênero (veadinho e menina). Tal linguagem, segundo dos autores, tem relação direta com o

êxito na aula de Educação Física, mais especificamente no conteúdo esporte,  um elemento

importante do processo de construção da masculinidade. Este caso é apenas um exemplo, pois

o caso da discriminação dos meninos será melhor discutido no tópico “Masculinidades”.

Podemos perceber  que tais  padrões identitários  se encontram tão naturalizados em

nossa  cultura  que  meninos  e  meninas,  na  infância,  tendem  a  reproduzi-los  de  maneira

automática,  privando-se  de  vivenciar  experiências  motoras  e  corporais  durante  esta  faixa

etária, por conta de preconceitos e discriminações relacionadas aos estereótipos de gênero.

Por exemplo, meninos que preferem esconder o interesse pela dança ou atividades rítmicas e

expressivas, tendo o seu direito tolhido de optar por práticas corporais como estas. 

Tais estereótipos estão diretamente ligados ao padrão de identidade sexual socialmente

aceito e veiculado em nossa sociedade, relacionado à heterossexualidade. Segundo o padrão

heteronormativo, a relação linear de causa-efeito entre sexo biológico, identidade de gênero e

identidade sexual  é  uma regra  a  ser  seguida por  aqueles  que serão considerados normais

dentro  de  nossa  cultura.  Dessa  maneira,  aqueles  que  rompem com esta  lógica  linear  são

considerados  como  “desviantes”  da  norma,  vistos  com  olhar  discriminatório,  que  os

recriminam, caso manifestem comportamentos que não condizem com os padrões identitários

hegemônicos por cruzarem fronteiras de gênero. O discurso cultural hegemônico veicula o

que Butler (2003) chamou de “heterossexualidade compulsória” (p. 9), assim,

Gênero  “inteligíveis”  são  aqueles  que,  em  certo  sentido,  instituem  e  mantém
relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, pratica sexual e desejo. Em
outras  palavras,  os  espectros  de  descontinuidade  e  incoerência,  eles  próprios  só
concebíveis  em  relação  a  normas  existentes  de  continuidade  e  coerência,  são
constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam estabelecer
linhas  causais  ou  expressivas  de  ligação  entre  o  sexo  biológico,  o  gênero
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culturalmente constituído e a  ‘expressão’ ou  ‘efeito’ de ambos na manifestação do
desejo sexual por meio da prática sexual. (p. 38) 

Estas descriminações ocorrem também devido à invisibilidade do tema da sexualidade

no ambiente escolar (LOURO, 1997), disseminando-se assim uma cultura escolar homofóbica

(CAVALEIRO, VIANNA, 2010), na qual alunos/as com comportamentos distintos da norma

sofrem em silêncio, sem que nada seja feito a respeito por parte da instituição escolar.

Dessa  forma,  as  aulas  de  Educação  Física  precisam se  materializar  de  maneira  a

problematizar tais questões com vistas a desconstruir tais padrões identitários hegemônicos,

se  contrapondo  às  pedagogias  acríticas  e  crítico-reprodutivistas  (SAVIANI,  1995),  que

reproduzem ideologias e afastam os discentes das reflexões acerca das desigualdades sociais,

deixando uma parcela marginalizada da possibilidade de acesso à uma educação crítica, a

sofrer discriminações por conta de sua identidade de gênero ou outros aspectos  relacionados,

como é o caso de meninos sem habilidade para a prática do futebol e meninas que optam por

participar de atividades consideradas pela sociedade como generificadas como masculinas,

motivo  pelo  qual  nosso  próximo  tópico  abordará  o  tema  dos  “conteúdos  de  ensino”  da

Educação Física escolar.

Conteúdos de ensino

Inicialmente, discutiremos  o que são os conteúdos de ensino, quais os elementos que

compõem os conteúdos, quem deve escolhê-los e organizá-los, e a sua dimensão crítico-social

dos  conteúdos.  Entendemos  que  os  conteúdos  de  ensino  extrapolam  o  que,  comumente,

sabemos  sobre  eles:   conhecimentos  de  um dado componente  curricular   transmitido aos

discentes. Acreditamos em uma não linearidade entre componente curricular-professor-aluno,

estando estes elementos em constante relação de reciprocidade (LIBÂNEO, 1994). Segundo o

autor:

Os  conteúdos  de  ensino  são  o  conjunto  de  conhecimentos,  habilidades,  hábitos,
modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagogicamente e
didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua
prática de vida. Englobam, portanto: conceitos, ideias, fatos, processos, princípios,
leis científicas, regras; habilidades cognoscitivas, modos de atividade, métodos de
compreensão e aplicação, hábitos de estudo, de trabalho e de convivência social;
valores convicções, atitudes. (p. 128)

Os conteúdos de ensino traduzem a experiência social da humanidade, da atividade

produtiva  científica  e  cultural  de  diferentes  gerações,  sendo dinamizados  pela  articulação

objetivos – conteúdos - métodos. Ressaltamos aqui, que a produção científica e cultural ocorre
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objetivos – conteúdos - métodos. Ressaltamos que a produção científica e cultural ocorre em

uma sociedade e tempo determinados. Na sociedade capitalista, esta produção tende a ser

majoritariamente usufruída pelas classes economicamente favorecidas, que a transformam em

ideias e práticas convenientes aos seus interesses e as disseminam como válidas para as outras

classes (LIBÂNEO,  1994).  Segundo Saviani,  a  escola desempenha função reprodutora  do

modo de produção capitalista e uma sociedade dividida em classes. De forma geral, o papel da

escola  tem  sido  “difundir  a  instrução,  transmitir  os  conhecimentos  acumulados  pela

humanidade e sistematizados logicamente” (SAVIANI, 1995, p. 18). 

É o que ocorre com o esporte, que se caracteriza enquanto produção histórico-social,

dotado de códigos e siginificados impressos pela sociedade capitalista, como a exigência de

um máximo  redimento,  regulamentação  rígida,  norma  de  comparação  do  rendimento  que

idealiza o princípio de sobrepujar, e racionalização dos meios e técnicas.  Assim, no caso da

Educação Física escolar, o esporte precisa ser ensinado de forma a “desmistificá-lo” a partir

da oferta  de conhecimentos  que permitam criticá-lo  dentro do contexto sócio-econômico-

político-cultural no qual está inserido (SOARES, et al., 1992).

Sabemos,  então,  que  os  conteúdos  de  ensino  retratam  a  experiência  social  da

humanidade, porém, quais são os seus elementos? O que deve constituir o objeto de ensino

nas  escolas?  Estes  elementos  são  constituídos  pela  herança  cultural  e  da  prática  social

presente,  sendo  compostos  pelos  seguintes  elementos:  conhecimentos  sistematizados;

habilidades  e  hábitos;  atitudes  e  convicções  (LIBÂNEO,  1994).  Os  conhecimentos

sistematizados são o que compõem o que deverá ser ensinado e assimilado pelos discentes,

sendo  indispensável  para  o  desenvolvimento  global  da  personalidade,  que,  no  caso  da

Educação Física escolar, compreende-se como “cultura corporal” (SOARES et al., 1992). De

forma geral,  correspondem aos:

conceitos e termos fundamentais das ciências; fatos e fenômenos da ciência e da
atividade cotidiana; leis fundamentais que explicam as propriedades e as relações
entre objetos e fenômenos da realidade; métodos de estudo da ciência e a história da
sua elaboração; e problemas existentes no âmbito da sua prática social (contexto
econômico,  político,  social  e  cultural  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem)
conexos com a matéria. (LIBÂNEO, 1994, p. 131)

As  habilidades  e  os  hábitos  são,  respectivamente,  as  qualidades  necessárias  para

assimilação do conhecimento, e os modos de agir relativamente automáticos que tornam a

assimilação  mais  eficaz,  consolidados  no  decorrer  das  atividades  escolares.  Temos  como

exemplo, no caso das aulas de Educação Física escolar, as habilidades motoras necessárias
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para o aprendizado e participação em um determinado jogo (habilidades), e o acréscimo de tal

jogo em seu cotidiano como atividade de lazer e/ou com objetivo de manutenção e promoção

da  saúde  (hábitos).  Já  o  respeito,  compreensão  e  valorização  das  diferenças  de  gênero,

proporcionadas a partir da problematização de conflitos em uma perspectiva Co-educativa,

são “modos de agir, de sentir e de se posicionar frente a tarefas da vida social” (LIBÂNEO,

1994, p. 131), exemplos de atitudes e convicções. Estas estabelecem relação recíproca com os

conhecimentos, pois estes influenciam na formação de atitudes e convicções.

A escolha dos conteúdos, apesar de ser de extrema importância para nós, é trabalho do

docente em última instância, sendo, primeiramente,  selecionados pelos programas oficiais:

Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  Diretrizes  Curriculares,  Orientações  Curriculares  de

Estados  e/ou  Municípios.  Porém,  é  diante  do  docente  que  estará  o  discente  -  com suas

características de origem social, meio cultural e suas disposições e preparo para enfrentar o

mundo -  o  qual  o/a professor/a  deverá preparar,  a  partir  do trabalho pedagógico,  para as

atividades práticas (profissionais, políticas e culturais) (LIBÂNEO, 1994).

O docente conta com as seguintes fontes para selecionar os conteúdos do plano de

ensino: a programação oficial, os próprios conteúdos básicos das ciências transformadas em

componentes  curriculares  de  ensino,  as  exigências  teóricas  e  as  práticas  colocadas  pela

realidade de vida dos discentes (LIBÂNEO, 1994). Em relação aos programas oficiais, não

devemos encará-los de forma acrítica, como manuais a serem seguidos, mas como diretrizes

de orientações gerais, como por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,

1998) ou as Orientações Curriculares da FME-Niterói (FME, 2010). 

A  “resseleção”  dos  conteúdos  será  determinada  pelo  docente  de  acordo  com  as

especificidades do local  da escola,  dos discentes e das situações didáticas específicas dos

diferentes anos escolares, levando em consideração também as questões de gênero. O docente

precisa  ter  domínio  do  conteúdo  do  componente  curricular  matéria  que  leciona  para

operacionalizar essa resseleção dos conteúdos, sabendo o que escolher, tendo em vista que o

ensino não é uma cópia esquematizada da ciência. O docente deve levar em conta, também, “a

experiência da prática de vida dos alunos e necessidades postas pelas tarefas profissionais,

sociais, políticas e culturais na sociedade” (LIBÂNEO, 1994, p. 134), com vistas a tornar os

discentes agentes ativos da transformação social.
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Por fim, os conteúdos de ensino não podem ser destituídos da sua dimensão crítico-

social. Entendemos que os conteúdos de ensino são objetivos e universais, porém sem deixar

de serem veículos de interesses de poder específicos de classe. Ou seja, o saber tratado na

escola  não  é  um saber  neutro.  Assim,  sabemos  que  os  conteúdos  de  ensino  são  saberes

controlados pela classe dominante, que seleciona e valida-os para as demais classes. Dessa

forma, a dimensão crítico-social dos conteúdos é uma abordagem metodológica na qual os

fatos, conceitos, leis, habilidades etc., são objetos de ensino em si e, ao mesmo tempo, e em

sua relação com outros fatos e fenômenos da realidade, ligados aquilo o que os constituem

como tal. 

Assim,  os  conteúdos  de  ensino  da  Educação  Física  escolar  não  devem  ser

desvinculados  da  realidade  e  interesses  do  grupo social  ao  qual  está  sendo veiculado.  O

trabalho  do/a  professor/a  de  Educação  Física,  então,  consiste  em  cuidar  para  que  seus

conteúdos sejam usufruídos por aqueles que o aprendem, experimentam e vivenciam (através

da escola, neste caso) a fim de conscientizar o seu grupo sobre as suas funções no campo da

política e da produção econômica, de maneira transformadora, com vistas a construir uma

nova hegemonia, uma nova direção política e cultural, que ofereça elementos para que os

indíviduos compreedam,  e enfrentem com mais  eficácia,  as  desigualdades impostas a  sua

classe. Portanto, a Educação Física escolar deve ser mais “um caminho para que as pessoas se

descubram enquanto seres históricos concretos, inseridos em classes que possuem interesses

divergentes e antagônicos” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1992, p. 57).

Nesta perspectiva, o conhecimento é vinculado “a objetivos socialmente determinados,

a interesses concretos a que estão implicadas as tarefas da educação escolar” (LIBÂNEO,

1994, p. 138). O mais importante desta abordagem é proporcionar a expressão dos interesses

das camadas populares nas lutas pela transformação social 

No que tange a Educação Física escolar, seus conteúdos de ensino sofreram influência

de  diversas  instituições  ao  longo  da  história.  Sob  influência  da  instituição  médica,  a

concepção de Educação Física Higienista, de acordo com Ghiraldelli Júnior (1992), a questão

da saúde aparece em primeiro plano, vislumbrando resolver um problema de saúde pública,

desencadeado pelo processo de industrialização e urbanização atravessado por certas regiões

do país  no final  do império  e  de  toda  a  Primeira  República  (1889 até  1930).  Assim,  na

Educação Física Higienista:
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a ginástica, o desporto, os jogos recreativos etc. devem, antes de qualquer coisa, os
hábitos das pessoas no sentido de levá-las a se afastarem de práticas capazes de
provocar  a  deteriorização  da  saúde  e  da  moral,  o  que  ‘comprometeria  a  vida
coletiva.’ (p. 17)

A  Educação  Física  Militarista  também  preocupava-se  com  a  saúde  individual  e

coletiva,  porém seu objetivo era a  formação do “cidadão-soldado”,  buscando desenvolver

vitalidade, bravura, coragem e obediência exacerbada. Nesta concepção, seus conteúdos “só

têm  utilidade  se  visam  à  eliminação  dos  ‘incapacitados  físicos’,  contribuindo  para  uma

‘maximização da força e poderio da população’” (GHIRALDELLI JÚNIOR, p. 18, 1992).

A  concepção  Pedagogicista  clama  pela  necessidade  de  encarar  a  Educação  Física

como  uma  prática  eminentemente  educativa,  preocupando-se  com  os  jovens  que

frequentavam  as  escolas.  Nesta  perspectiva,  seus  conteúdos  “são  meios  de  educação  do

alunado.  São  instrumentos  capazes  de  levar  a  juventude  a  aceitar  as  regras  de  convívio

democrático e de preparar as novas gerações para o altruísmo, o culto a riquezas nacionais

etc.” (GHIRALDELLI JUNIOR, 1992, p. 19).

A  concepção  Competitivista,  assim  como  a  Militarista,  caracteriza-se  pela

hierarquização  e  elitização  social,  voltada  ao  culto  do  atleta-herói,  tendo  como  valores

fundamentais a competição e a superação individual. Nesta concepção, os conteúdos 

ficam  submetidos  ao  desporto  de  elite.  Desenvolve-se  assim  o  Treinamento
Desportivo baseado nos avanços estudos da Fisiologia do Esforço e da Biomecânica,
capazes  de  melhorar  a  técnica  desportiva.  A  Educação  Física  é  sinônimo  de
desporto,  e  este,  sinônimo  de  verificação  de  performance.  (GHIRALDELLI
JÚNIOR, p. 20)

Por fim, a Educação Física Popular, a qual foi primodialmente transmitida de forma

oral  (sem  produção  teórica  abundante)  entre  as  gerações  de  trabalhadores  do  país,  não

preocupava-se  com  a  saúde  pública,  com  a  disciplina  dos  homens,  nem  tampouco  para

incentivo à busca de medalhas. A Educação Física Popular “é, antes de tudo, ludicidade e

cooperação, e aí o desporto, a dança, a ginástica etc. assumem um papel de promotores da

organização e mobilização dos trabalhadores” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1992, p. 21).

Porém, ao final da década de 1980, surgem novas perspectivas para Educação Física

escolar,  segundo  as  quais  se  estabeleceu  que  as  aulas  não  deveriam  objetivar  o

desenvolvimento da aptidão física ou serem sinônimo de prática esportiva. O conteúdo da

Educação Física passou então a ser entendido como cultura corporal, representada pelo jogo,
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o esporte, a dança, a ginástica, a luta, e a capoeira, devendo se relacionar com os principais

problemas sociopolíticos atuais (SOARES et al., 1992). 

Tal perspectiva interpretada como abordagem Crítico-Superadora da Educação Física

surge  em 1992  e   influenciou  diversos  documentos  de  orientações  curriculares  do  país,

incluindo,  por  exemplo,  os  estados do Paraná (SEE/PR,  2008),  de  Pernambuco (SEE/PE,

2008) e Minais Gerais (SEE/MG, 200-), além dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

Tais documentos procuram, entre outros aspectos, oferecer orientações sobre como e quais os

conteúdos  devem  ser  abordados  metodológica  e  pedagogicamente  pela  Educação  Física

escolar,  além  de  tratar  de  aspectos  como  avaliação,  objetivos  de  ensino  e  seleção  dos

conteúdos. 

De acordo com o documento dos PCNs de Educação Física do ensino fundamental

(BRASIL, 1998), devemos abordar os conteúdos a partir de três dimensções: procedimental,

conceitual  e  atitudinal.  Os  procedimentos  não  devem  se  restringir  apenas  às  habilidades

motoras  e  aos  fundamentos  dos  esportes,  mas  incluir  procedimentos  de  organização,

sistematização de informação, entre outros. Assim como os conteúdos conceituais não podem

ser apenas as regras, táticas e dados históricos de determinadas modalidades, por exemplo,

mas também aqueles relacionados ao conceito de ética, estética e desempenho. Os conteúdos,

em uma abordagem atitudinal, são objeto de ensino e aprendizagem, vivenciados de forma

concreta pelos discentes, o que ajuda a construir uma postura de responsabilidade perante a si

e o outro. Dessa forma, este documento orienta que o docente, em suas aulas, deve procurar

atender esse três aspectos ao ensinaros conteúdos da Educação Física.

Nos PCNs, o termo gênero ou a temática relacionada a este aparecem diversas vezes.

No tópico “Educação Física e os temas transversais”  8, por exemplo, no tema “Orientação

Sexual”, podemos ler:

Pode-se  estimular  os  alunos  a  comparar  o  desenvolvimento  do  futebol  a  outros
esportes, como o basquete, que inicialmente foram praticados apenas por homens e
que,  num segundo momento,  desenvolveram-se sob as  características femininas,
criando um estilo próprio, nem melhor nem pior que o modelo masculino. Pode-se
atuar concretamente contra o preconceito expresso na falsa idéia de que homem não
dança, cultivando as possibilidades de expressão masculina nas atividades rítmicas e
expressivas. (BRASIL, 1998, p. 42, grifo nosso)

8 Os temas transversais são temas julgados como urgentes para o país, trazidos “com a intenção de ampliar o
olhar sobre a prática cotidiana e, ao mesmo tempo, estimular a reflexão para a construção de novas formas de
abordagem dos conteúdos” (BRASIL, 1998, p. 34).
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Já  as  diretrizes  curriculares  do  estado  do  Paraná  (SEE/PR,  2008)  norteiam  seus

conteúdos a partir dos  elementos articuladores,  com o objetivo de romper com a forma de

tratamento tradicional dos conteúdos da EF escolar, buscando integrar e interligar as práticas

corporais de forma mais contextualizada e reflexiva. Os  elementos articuladores  propostos

são: Cultura Corporal e Corpo; Cultura Corporal e Ludicidade; Cultura Corporal e Saúde;

Cultura  Corporal  e  Mundo  do  Trabalho;  Cultura  Corporal  e  Desportivização;  Cultura

Corporal  –  Técnica e  Tática;  Cultura  Corporal  e  Lazer;  Cultura Corporal  e  Diversidade9;

Cultura Corporal  e Mídia.  Dentro do  elemento articulador  “Cultura Corporal e Saúde”, o

termo gênero aparece:

Na prática pedagógica, para dirimir as diferenças, sugere-se jogos mistos. Trazendo
a responsabilidade da discussão para o aluno, mostrando a importância do convívio
social entre os mesmos, por meio da mudança de regras. Dessa maneira, o professor,
ao abordar um dos Conteúdos Estruturantes, por exemplo, a ginástica, pode levantar
questões importantes.  [...]  a  questão de gênero,  em que se discute as  diferenças
sociais entre homens e mulheres. (SEE/PR, 2008, p. 56, grifos nosssos)

As Orientações Teórico-Metodológicas do Estado de Pernambuco (SEE/PE, 2008),

norteiam  seus  conteúdos  de  acordo  com  fundamentos  da  perspectiva  Crítico-Superadora

(SOARES et al., 1992), na busca por um projeto educacional mais justo para a maioria da

população,  pautado  em  uma  formação  humana  para  a  cidadania,  reconhecendo,

respeitando e vivendo a diversidade, a solidariedade e a gestão democrática. Assim,

elegem os seguintes princípios curriculares para o trato do conhecimento da EF

escolar:  Relevância  social  do  conteúdo;  Contemporaneidade  do  conteúdo;  Adequação  às

possibilidades sócio-cognoscitivas do aluno; Simultaneidade dos conteúdos enquanto dados

da realidade; Espiralidade da incorporação das referências do pensamento; Provisoriedade do

conhecimento  (SEE/PE,  2008).  O  termo  gênero  aparece  inserido  no  conhecimento  do

conteúdo da ginástica:

[...] Promoção do sucesso de todos no que se refere à classe, ao  gênero, à raça, à
religião,  à  sexualidade etc.;  promoção  de exibições  públicas  das  movimentações
apreendidas  e  criadas;  compreensão  das  formas  técnicas  das  diferentes
manifestações de ginástica (rítmica, olímpica, aeróbica). (p. 23, grifo nosso).

Na parte de “Unidades Didáticas em Educação Física”, no eixo temático “Esporte” da

unidade  IV  do  primeiro  ano  do  Ensino  Médio  destas  Orientações  Curriculares,  também

encontramos uma menção sobre as relações de gênero na Educação Física: 

9 Consideramos extremamente importante a utilização deste tema enquanto elemento articulador dos conteúdos,
visto que a sua valorização pode facilitar a Co-educação nas aulas de EFescolar.
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Reflexão  sobre  a  importância  da  interação  e  da  vivência  entre  os  gêneros,
masculino  e  feminino,  na  prática  das  aulas  de  Educação  Física,  identificando
diferenças  da  constituição  corporal  e  a  interferência  na  realização  das  ações
corporais, refletindo as possibilidades do conteúdo no tempo de Lazer; (SEE/PE,
2008, p. 50).

No documento da Proposta Curricular do Estado de Minas Gerais (200-), os conteúdos

são norteados pelas “Diretrizes para o Ensino da Educação Física”, onde princípios julgados

fundamentais são discutidos afim de orientar, em uma perspectiva voltada para a formação

cidadã, as ações educativas e os processos de tomada de decisão dos educadores. São estas as

seguintes diretrizes:   qualidade de vida como requisito para a  vivência corporal  plena;  as

práticas  corporais  como  linguagem;   ludicidade  como  essência  da  vivência  corporal;

escolarização  como  tempo  de  vivência  de  direitos;   democracia  como  fundamento  do

exercício da cidadania;  ética e a estética como princípios norteadores da formação humana.

Os conteúdos  são divididos em eixos temáticos como, por exemplo, o eixo temático

IV “Dança e Expressões Rítmicas”, que merece destaque ao abordar o caso da dança e o sexo

masculino (SEE/MG, 200-):

Uma questão  comum na  Educação  Física,  e  que merece  ser  problematizada  nas
aulas, diz respeito ao  preconceito existente em relação aos homens que dançam.
Preconceitos  enraizados  nos  modos  conservadores  de  agir  e  pensar,  construídos
social e culturalmente por nossa sociedade. Essa relação entre homens e mulheres
pode ser repensada em nossa sociedade e, certamente, a dança em muito poderá
contribuir para isso.  (p. 47, grifos nossos).

O termo gênero aparece na parte “Conteúdo Básico Comum (CBC)” também no eixo

temático IV “Dança e Expressões Rítmicas” no tópico “Dança e relações de gênero”, que

procura desenvolver,  no ensino fundamental  e médio,  as habilidades:  “Identificar a  dança

como possibilidade de superação de preconceitos”; e “Compreender as relações sociais entre

homens e mulheres na dança” (SEE/MG, 200-). Porém, aparentemente, a problematização das

questões de gênero fica restrita ao conteúdo dança, pois o termo não apareceu em nenhum

outro eixo temático, o que consideramos relevante.

Assim,  podemos  concluir  que  a  Educação Física  escolar  possui  um conhecimento

próprio, a  Cultura  Corporal, com objetivos, diretrizes e métodos que lhe servem de norte.

Dessa  forma,  segundo  as  diretrizes  curriculares  do  Estado  do  Paraná  (SEE/PR,  2008),  a

Educação  Física  enquanto  parte  do  projeto  político  pedagógico  da  escola,  tem objeto  de

estudo e ensino próprios, e trata de conteúdos relevantes na escola, não se caracterizando

como apêndices das demais disciplinas, nem como um componente curricular subordinado e

compensatório para as “durezas” das atividades em sala de aula.
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A Educação Física não deve ser compreendida na escola enquanto mero componente

curricular prático, onde os discentes estariam apenas se distraindo ou “gastando energia”. Por

estarem  mais  relacionados  à  experiência  prática,  os  conteúdos  procedimentais  são  mais

facilmente  trabalhados  e  observados  nas  aulas  de  Educação  Física.  Porém,  os  aspectos

conceituais e atitudinais não devem continuar marginalizados nessas aulas , visto que se busca

repensar o que se consolidou a partir das ciências positivistas sobre a noção de corpo e de

movimento, superando a ideia de que o movimento é predominantemente um comportamento

motor, visto que também é histórico e social (SEE/PR, 2008), com vistas a reverter o quadro

histórico da seleção de indivíduos a partir da aptidão física para as práticas corporais, tendo

como princípios a inclusão e a diversidade (BRASIL, 1998). 

Logo,  entendemos  que  diferentes  documentos  oficiais  como  os  aqui  mencionados

apontam, em algum momento, a relação entre os conteúdos de ensino da Educação Física

escolar e a categoria de gênero nas aulas de Educação Física, deixando implícito a dimensão

generificada  de  alguns  conteúdos,  como  o  futebol  ou  a  dança,  respectivamente,  como

masculino e feminino; e os problemas didáticos a serem sanados pelos docentes ao ensinarem

tais conteúdos a partir das dimensões procedimental, conceitual e atitudinal,  por exemplo.

Entre  outros  aspectos,  além  de  proporcionarem  as  mesmas  oportunidades  para  todos  os

discentes, sem distinção por sexo, os docentes precisam problematizar desigualdades sociais

como  a  de  gênero,  com  objetivo  de  alcançarem  os  princípios  da  inclusão  e  respeito  à

diversidade,  desenvolvendo  valores,  princípios  e  atitudes  positivas  relacionados  ao  outro.

Nesse  sentido,  abordaremos  a  seguir  o  tópico  da  identidade  masculina  e  os  problemas

encontrados  por  alunos  que  não atendem às  características  da  masculinidade  hegemônica

(CONNELL, 1995) nas aulas de Educação Física, foco deste estudo.

Masculinidades

Neste  tópico,  abordaremos  o  conceito  de  masculinidade,  entendendo  sua

complexidade  e  multiplicidade.  Existem  diversas  maneiras  de  se  expressar  e  identificar

enquanto  masculino  e  feminino.  Segundo  CONNEL  (1995)  “a  masculinidade  é  uma

configuração de prática em torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero”

(p.188). O autor aponta que existe uma prática que se configura como padrão hegemônico de

masculinidade, veiculado e reiterado pela nossa cultura, perpassado por relações de poder na
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esfera  política  e  social,  sendo  as  práticas  normatizadas  e  esperadas  a  respeito  do

comportamento dos homens; além de constatar “outras masculinidades”, visto que existe, em

qualquer  ordem  de  gênero  de  uma  sociedade,  mais  de  uma  configuração  de  prática,

atravessadas por relações de poder.

Para que um indivíduo do sexo masculino seja considerado homem, é necessário que

corresponda a requisitos que não se localizam restritamente ao domínio do corpo, apesar das

interpretações deste serem fortemente mobilizadas para o discurso do gênero, mas espalham-

se por todos os níveis do ambiente social: da família ao trabalho; do prestígio ao status; da

classe social à idade; pela linguagem verbal e gestual (ALMEIDA, 1995).

Porém,  Connel  (1995)  faz  uma  crítica  à  noção  de  masculinidade  hegemônica,

afirmando  que  este  padrão  de  masculinidade  nega  outras  formas  de  masculinidade,

desprezando o seu caráter de produção social e histórica, algo mutável, buscando reforçar sua

reprodução. Nesse sentido, entendemos que em um mesmo contexto social são produzidas

diferentes  formas  de  masculinidade,  ou  seja,  o  padrão  hegemônico  agrupa  “outras

masculinidades” em torno dele. Segundo ALMEIDA (2005):

(...)  o androcentrismo de que a antropologia foi acusada pelo feminismo, não só
impediu  que se  ouvisse  a  voz das  mulheres;  impediu  também que se  ouvisse  a
diversidade  das  vozes  masculinas,  sua  visão  por  vezes  dissidente  da  homologia
masculino/público/político – em suma, da masculinidade hegemônica. (p. 129)

O  processo  de  reafirmação  deste  padrão  procura  marginalizar  outras  formas  de

masculinidade (CONNEL, 1995), gerando processos de discriminação não só em relação às

mulheres (ser masculino necessita negar e subestimar o feminino), mas também em relação a

homens com comportamentos que não condizem com este padrão, e por isso são considerados

como diferentes (LOURO, 1997). 

Em estudo realizado em uma escola que atende adolescentes em situação de rua, Leal

(2010)  verificou este  processo de  marginalização de  masculinidades.  Durante  o  estudo,  o

autor  verificou  a  exclusão  de  um  aluno  por  não  se  enquadrar  na  configuração  de

masculinidade socializada pelo grupo, na qual se fazia necessário o uso da violência (física ou

simbólica) para afirmar a própria imagem, a partir da inferiorização da imagem do outro. Esta

situação era natural para os alunos, exceto para este aluno, que, ao invés de reagir como os

demais,  se  irritava quando os  outros o  inferiorizavam,  legitimando a  posição que lhe era

relegada, reforçando o estigma sobre a mesma. 
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O aluno era excluído da prática do futebol, tendo sua participação garantida apenas

com a chegada do professor de Educação Física na escola, situação que se reverteu quando o

aluno, ao se tornar mais confiante, passou a adotar a configuração de masculinidade do grupo:

atacar para se defender, atendendo à norma coletiva:  inferiorizar o outro. 

A escola e as aulas de Educação Física, enquanto espaços de socialização, se tornam

campos de produção e reprodução das identidades de gênero, onde algumas tendem a ser

marginalizadas ou silenciadas, e outras a serem incorporadas como norma. Assim, a prática

do futebol na escola durante as aulas, caracteriza-se como um espaço de reprodução do padrão

hegemônico  de  masculinidade,  onde  a  violência,  a  força,  e  valores  como  a  coragem  e

virilidade  são  acentuados,  pois  são  características  históricas  e  culturalmente  associadas  à

formação  do  homem de  acordo  com o  padrão  heteronormativo.  No  mesmo  estudo,  Leal

(2010) comenta: 

As regras de depreciar, inferiorizar e excluir também permitem uma analogia como
as representações sociais ligadas às vivências práticas dos meninos. Essas regras do
grupo  (...)  são  relevantes  para  pensar  na  experiência  desses  meninos  em outros
espaços sociais como as situações de violência física e simbólica que eles sofrem
constantemente nas ruas. (p. 240)

Assim,  o  comportamento  assumido pelos  meninos durante  a  prática  do futebol  e

outras modalidades esportivas coletivas e de contato físico faz parte de todo um universo de

práticas masculinas. Logo, meninos que não demonstram tais características, tendem a sofrer

discriminações,  por  exemplo,  quando  são  denominados  de  “veadinho”  e  “menina”

(FIGUEIREDO DA SILVA; DEVIDE, 2009), tendo sua identidade de gênero e, muitas vezes

também, sua identidade sexual, questionadas e, consequentemente, marginalizadas. Dunning e

Maguire (1997) corroboram a ideia supracitada quando afirmam que em diferentes setores da

sociedade  britânica,  homens  que  levam uma vida  desligada  do esporte  se  arriscam a  ser

insultuosamente qualificados de “afeminados” ou até mesmo de “homossexuais”. 

A escola, ao longo da história, tem se caracterizado como um importante instrumento

de reafirmação deste padrão de masculinidade (além da religião, a mídia, a política e outras

instituições). É impossível pensar a escola sem refletir a respeito das construções sociais e

culturais  sobre  as  masculinidades  e  femiilidades.  A  instituição  escolar  ensina  meninos  e

meninas a se construírem indivíduos masculinos (meninos) ou femininos (meninas). Ela vigia

os corpos e comportamentos, e delimita espaços de acordo com cada sexo (LOURO, 1997). A

Educação, assim como a Educação Física, a partir de suas intencionalidades e instrumentos,

promove  nos  sujeitos  a  educação  do  corpo,  que  transmite  e  reproduz  modelos  de
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comportamento,  sensibilidade  e  racionalidade  de  nossa  cultura  (CAVALEIRO;  VIANNA,

2010). 

A título de exemplo, a produção da masculinidade, sua relação com a história e a

cultura, assim como a escola, se relacionam de tal maneira, que vimos surgir na Inglaterra,

entre  as  décadas  de  1830  e  1840,  dois  tipos  de  virilidade,  ou  seja,  duas  maneiras  de

demonstrar masculinidade a partir dos jogos e esportes dos meninos em diferentes escolas.

Essas diferenças de masculinidades puderam ser notadas na divisão que se perpetuou entre

duas formas de jogar  futebol:  o  soccer,  da escola Eton,  e  o rugby,  da  escola Rugby.  Os

adeptos do rugby tinham uma virilidade mais tradicional, marcada pela coragem e pela força

física;  enquanto os  do  soccer eram mais  contidos e  civilizados (DUNNING;  MAGUIRE,

1997). Neste exemplo, podemos notar duas maneiras de ser masculinos, corroborando a ideia

de que as identidades são múltiplas, em constante processo de produção e modificação.

Em pesquisa realizada por Renata Batista e Fabiano Devide (2010), na qual o objeto

de análise foi o conteúdo da revista Men’s Health, foi verificado a masculinidade hegemônica

e outras masculinidades. No conteúdo da revista foram identificados aspectos como poder,

domínio  sobre  as  mulheres  e  autossuperação,  que  ancoram  marcas  da  masculinidade

hegemônica.  Com o  objetivo  de  ilustrar  alguns  desses  aspectos,  apresentamos  o  seguinte

recorte:
‘Você quer fazer o favor de calar esta p*** desta boca?’ Depois disso, ela mais
apaixonada, transou com ele e faz isso até hoje. [...] Moral: ‘Somos patéticas, sim, e
você é mais atraente quando simplesmente nos vence’ (BATISTA, DEVIDE, 2010,
p. 197)

Porém,  a  revista  sinaliza  compreender  mudanças  na  masculinidade,  buscando

acompanhá-las “ora abordando características clássicas da masculinidade hegemônica (...);

ora acorando aspectos antes desvalorizados pelos homens,  como as emoções e a estética”

(BATISTA,  DEVIDE,  2010,  p.  197).  Assim,  compreendemos  que  a  partir  de  novas

configurações de masculinidades, as fronteiras tendem a ser diliuir, borrando as margens da

identidade de gênero do homem contemporâneo, pois aproxima-se (e não mais se opõe) ao

que  é  culturalmente  denominado  como  feminino  (emoções  e  estética,  por  exemplo).  Ao

abordar o tema “depressão”, a  Men’s Health “reconhece que atualmente um dos pilares da

masculinidade  hegemônica  está  ruindo:  a  cultura  de  que  ‘os  homens  não  choram’”

(BATISTA, DEVIDE, 2010, p. 199)
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Logo, quando os meninos procuram mais as atividades ao ar livre e dominam tais

espaços no ambiente escolar,  tendemos a enxergar tais comportamentos como naturais do

sexo masculino (LOURO, 1997),  justamente  porque na escola se ensina e aprende o que

meninos e meninas “preferem” e devem fazer. Nas aulas de Educação Física, meninos devem

“preferir”  esportes,  principalmente  o  futebol,  e  atividades  que  possam  demonstrar

agressividade, como as “brincadeiras de luta”. 

A brutalidade e a  violência,  no entanto,  são traços que compõem a mecânica da

virilidade,  que  compreendemos  como  indispensável  ao  processo  de  construção  da

masculinidade hegemômica (CONNELL, 1995). Conforme discutido no tópico “Identidades

de gênero”, este processo inicia-se na família durante os primeiros anos de vida, como elucida

Arnaud Baubérot (2013) que

“(...) é dentro da família, de forma ao mesmo tempo precoce e inconsciente, que se
operam as primeiras diferenciações e que, antes mesmo de tomar consciência de ser
sexuado, a criança começa a interiorizar as normas que se referem a seu gênero.” (p.
192)

Baubérot (2013), então, apresenta diversas outras instâncias (além da família) nas

quais ocorrem tais operações: os bandos, os movimentos de juventude, o ensino escolar e o

trabalho,  o  quartel.  O  bando  caracteriza-se,  segundo  o  autor,  em meio  popular,  como  a

antítese do lar, onde o menino experimenta os jogos de força ou de coragem, dos desafios e da

autoafirmação.  Os  movimentos  de  juventude,  em meio  burguês  e  de  classe  média,  cuja

garantia religiosa ou política tranquiliza os pais, funcionam como locais onde os adolescentes

conseguem escapar  um pouco do controle  familiar.  Para  estes  movimentos  a  virilidade  é

importante, traduzida na ambição de forjar um homem completo (físico, moral e espiritual).

Como  exemplo,  o  autor  cita  o  “escoterismo”,  onde  acontece  a  educação  para  a  e  pela

virilidade. 

O ensino escolar, talvez de maneira não intencional, “não deixa de assumir a missão

de formar um tipo de homem”, o qual buscava, através das “humanidades”, por exemplo,

transmitir o domínio da eloquência máscula, “instrumento de dominação social valída tanto na

esfera política quanto no mundo dos negócios” ((BAUBÉROT, 2013, p. 200). A violência na

escola  é  também verificada  entre  os  alunos,  comumente  exercida  pelos  mais  velhos,  que

possuem maturidade física, imitando o comportamento viril  que justifica a dominação dos

mais novos. No trabalho ou no quartel é onde os homens completam a formação viril, onde
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devem assimilar as regras e os ritos que a organizam, e as experiências de sua rudeza e de sua

violência latente (BAUBÉROT, 2013).

Podemos exemplicar a influência do que foi comentado acima, quando discentes e

docentes  de  Educação  Física  justificam  a  separação   das  aulas  ou  atividades  porque  os

meninos “são brutos”,  sem compreender  que a  brutalidade  é construída e  constantemente

reiterada  ao  longo da  vida  dos  meninos  através  destas  instâncias  reprodutoras  do  padrão

hegemônico.

Com o intuito de evidenciar o caráter sociocultural da construção das identidades,

neste caso a masculina, cito, como exemplo, o fato de nos Estados Unidos, diferentemente da

Inglaterra e do Brasil,  o futebol ter se tornado uma “área reservada feminina” (MOURA,

2005);  assim como o hockey na grama,  um esporte caracterizado por traços considerados

masculinos na Inglaterra do século XIX (DUNNING; MAGUIRE, 1997).

O  esporte  representa  para  maioria  dos  homens  a  principal  forma  de  ensino,

preservação e expressão das  normas e formas tradicionais  de masculinidade (DUNNING;

MAGUIRE, 1997). Segundo Cavaleiro e Vianna (2010) o esporte, em nossa sociedade, é visto

como parte da existência masculina, sendo perceptível no ambiente escolar: 

“gostar de futebol ou de exercícios físicos pesados, jogar duro, mostrar-se rude e
desprezar a dor, isto é, jogar sem se importar em ser ferido é considerado quase uma
‘obrigação’ para qualquer menino ou garoto ‘normal e sadio’” (p.140). 

Dessa maneira, meninos que não demonstram habilidade para a prática do futebol ou

das lutas, assim como aqueles que preferem atividades rítmicas e/ou jogar com as meninas,

costumam ser discriminados na escola, mais explicitamente nas aulas de Educação Física, por

sua identidade de gênero se distanciar da  masculinidade hegemônica e sua identidade sexual

ser  associada  à  homossexualidade.  Normalmente,  tais  discriminações  estão  associadas  ao

sexismo10, à homofobia11 e aos preconceitos relacionados às questões de gênero. 

A partir da discussão de tais conceitos, entendemos que a reprodução do modelo de

masculinidade  hegemônico  (CONNELL,  1995)  tende  a  gerar  discriminações  e  possíveis

10 Preconceito ou discriminação “pela valorização da distinção morfológica sexual, a atribuição de identidades de
gênero  binárias”  (RIOS,  2009,  p.  57).  Posição discriminatória  em relação ao sexo oposto,  inferiorizando-o,
perpetrada tanto por homens quanto por mulheres.

11 “Modalidade de preconceito e de discriminação direcionada contra homossexuais.” (RIOS, 2009, p. 59).
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processos de exclusões no ambiente escolar, sobretudo nas aulas de Educação Física, durante

o ensino de alguns de seus conteúdos (DEVIDE; PELLUSO; VOTRE, 2014). Dessa forma,

precisamos compreender que

masculinos e femininos são atributos socioculturais produtores de corpos, conforme
determinados momentos históricos. É, portanto, possível de mudar a forma de como
nos nomeamos, nos hierarquizamos e muitas vezes reproduzimos uma dominação
que é fundamentalmente masculina. (CAVALEIRO, VIANNA, 2010. p. 143.)

Assim, a problematização acerca das masculinidades é fundamental para que a escola

e a Educação Física se construam como um instrumento de transformação social, que busque

inclusão e equidade de direitos em seu cotidiano. Compreendemos que na busca por justiça

social, a transformação das relações pessoais, da sexualidade e da vida doméstica, dependem

de  uma  modificação  do  padrão  de  masculinidade  (CONELL,  1995)  e  feminilidade

hegemônicos, servindo como um início à transformação da cultura escolar de opressões e

discriminações diversas.
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Capítulo IV

Resultados

As entrevistas,  a partir  da análise  de conteúdo,  foram comparadas e  interpretadas.  Os

dados passaram por  uma  análise  vertical  e  posteriormente  horizontal,  resultando em uma

grade  de  temas  comuns  que  permitiu  a  decomposição  das  informações.  As  informações

passaram para  uma  abordagem transversal,  centrada  em temáticas  recorrentes  no  dircuso

dos/das informantes. As entrevistas sofreram recortes, feitos de acordo com os objetivos do

estudo, que foram agrupados conforme sua recorrência nas respostas dos informantes, tendo

como  objetivo:  fazer  surgir  sentidos  capazes  de  introduzir  uma  coerência  no  discurso

produzido pelo grupo. Ao final deste processo, chegamos a quatro categorias: 1. Preferência

pelo  formato  das  aulas  mistas;  2.  Causas  da  exclusão;  3.  Estratégias  para  solucionar

problemas de Gênero na Educação Física escolar; e 4. Cruzando fronteiras de Gênero.

Categoria 1. Preferência pelo formato das aulas mistas

A partir do discurso analisado, foi possível identficar que os docentes utilizam o formato

de aula mista, já que todos os/as entrevistados/as responderam que ministram suas aulas neste

formato,  corroborando  o  fato  de  que  a  Educação  Física  brasileira  já  tende  a  ser

predominantemente  ministrada  com  turmas  mistas  (LOUZADA  DE  JESUS;  VOTRE;

DEVIDE, 2007), porém, sem justificar a contento o motivo pelo uso deste formato de aula.

Tal fato ficou evidente na fala da informante 3:

“(...) eu sou representante de gênero também... estudos de gênero. Não tem grande
motivo pra, porque não. Eu acho que é porque talvez eles consigam conhecer um
pouco um do outro, o corpo do outro, né?... Fazer essa diferenciação entre força de
um e força do outro... então é mais pra conhecimento e sociabilização.” (I3)

Já o informante 2 afirmou acreditar  “que hoje trabalhando de forma integrada (...)

Com  turmas  mistas,  essa  estranheza  entre  os  sexos  é  muito  menor”  (I2)  e  comentou:

“Antigamente a Educação Física era sexista, né? E a partir de um determinado momento, se

percebeu que poderia ser muito mais efetivo a questão da integração entre ambos os sexos”

(I2). Assim, conforme as falas apresentadas, podemos perceber que os docentes justificam as

aulas mistas  a  partir  de  ideias  superficiais,  como proporcionar  o contato entre meninos e

meninas e o conhecimento das diferenças existentes entre eles e elas. 

O vazio deixado e perpetuado pela ausência dos Estudos de Gênero nos cursos de

licenciatura em Educação Física (CORREIA, 2008), é o que interpretamos como causa de um

discurso docente baseado em ideias de senso comum e, provavelmente, ainda reprodutor de
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desigualdades de gênero, visto que entende que “poderia ser muito mais efetivo a questão da

integração entre ambos os sexos” mas justifica esta integração apenas no conhecimento e

comparação de diferenças biológicas de caráter sexual, a fim de minimizar “estranezas” entre

meninos  e  meninas.  Assim,  apesar  de  julgarem  importante  a  participação  de  meninos  e

meninas nas aulas, os/as docentes ainda perpeturam uma Educação Física escolar sexista, pois

justificam  pelo  sexo  dos/das  discentes  todas  as  suas  diferenças  e,  consequentemente,

desigualdades,  sem compreenderem o caráter  relacional,  social  e  cultural  da  categoria  de

gênero.

Analisando os dados, não foram encontradas falas que fizessem menção, por exemplo,

à  busca  por  equidade  de  habilidades  e  oportunidades  entre  os  discentes,  ou  por  uma

diminuição das desigualdades relacionadas ao gênero, na busca promoção da criticidade e a

consciência acerca da construção social das diferenças entre menino e meninas, entre meninas

e entre meninos, no que tange às relações de gênero presentes nas aulas de Educação Física,

quando  pensamos  na  aplicação  de  uma  metogologia  co-educativa  (SARAIVA,  1999;

DEVIDE et al., 2010). 

Os docentes, em suas falas, não se apresentaram contrários ao formato de aula mista.

Aparentam trabalhar dessa forma por uma questão de resolução imposta pela lei; não  por

conta de uma reflexão sobre o porquê das aulas terem se tornado mistas e sua importância na

busca pela equidade de gênero, o que de fato uma aula mista não garante pois, apesar de

manter alunos e alunas no mesmo espaço, não problematiza tais questões e em muitos casos

sequer  promove  a  interação  entre  os/as  discentes  durante  as  atividades.  Dessa  forma,

implantar  o  modelo  de  aula  mista  parece  não  garantir  igualdade  de  oportunidades  entre

meninos e meninas nas aulas de Educação Física escolar (LOUZADA DE JESUS; VOTRE;

DEVIDE, 2007).

Outro aspecto relevante, que corrobora o que acima foi explicitado, é o fato da maioria

dos  docentes  informarem  que  os  discentes  preferem  a  separação  por  sexo,  conforme  já

confirmado pelo estudo de Louzada de Jesus e Devide (2006). Tal ideia é reforçada pelas

falas de vários docentes entrevistados, como a da informante 4:

“Eu organizo de forma mista  porque,  assim, eu percebo em algumas turmas,  em
alguns momentos  que,  embora eu,  eu direcione para eles  se misturarem,  eles se
separam,  mas eu também acredito que isso é uma coisa que,  assim, vem com o
tempo, que  a gente tem que ir trabalhando, tem que ir discutindo,  tá? Mas eles
participam  das  mesmas  atividades,  ao  mesmo  tempo,  juntos,  e  eu  vou  sempre
orientando, é... nesse sentido.” (I4, grifos nossos)
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Na fala da informante 4, é perceptível que muitos discentes ainda procuram se separar

por  sexo  apesar  da  orientação  ser  para  uma  aula  mista,   justificada  pela  suposta

homogeneidade de habilidades motoras e aptidão física nos grupos de mesmo sexo, ou seja, as

meninas fogem da “brutalidade” dos meninos, além de saírem da posição de coadjuvantes no

jogo deles; enquanto os meninos podem usar todo o seu potencial físico, algo que os discentes

não  entendem como  culturalmente  construído  (LOUZADA DE JESUS;  DEVIDE,  2006).

Corroboramos, a partir de tal fato, que o formato de aula mista, conforme já mencionado, não

tem sido efetivo, o que resulta em uma postura de insistência por parte do docente para que

alunos e alunas participem juntos nas atividades, provavelmente por desconhecimento da co-

educação (SARAIVA, 1999). 

Outro  importante  aspecto  identificado  durante  a  observação  de  algumas  aulas  no

CEAL, foi  o fato de alguns docentes dizerem disponibilizar um tempo livre para a turma

(atividades livres escolhidas e organizadas pelos discentes), momento no qual as atividades

eram geralmente feitas,  majoritariamente,  de forma separada, de acordo com a orientação

dos/as próprios discentes, conforme a fala a seguir: 

“Agora,  algumas atividades,  principalmente  na parte de  recreação ou atividades
livres, eles tem a liberdade de se organizar da maneira que quiserem. Então, às vezes
as turmas fazem atividades separadas.” (I2, grifos nossos)

Entendemos que o desejo discente por aulas/atividades separadas deve-se à ausência

de um debate sobre co-educação, que é função do/a docente proporcionar, conforme previsto

nos documentos oficiais apresentados na revisão de literatura. Comumente este fato acontece

como uma negociação, onde o docente disponibiliza o tempo livre ao final da aula, para que

os discentes  colaborem e participem dela  como ele/ela  havia  previsto.  Durante  a  análise,

percebemos a reincidência de falas que mostram que os docentes precisam insistir para os

discentes participarem juntos, como na fala a seguir, do informante 02:

“Conversando, falando, às vezes até, é claro, chegando ao ponto de... enfim, a gente
tenta convencê-los. As vezes, o convencimento só não basta e a gente praticamente
força-os a, claro, usando meios próprios a que eles façam, mas sem que seja uma
coisa torturante, né?” (I2)

Dessa forma, entendemos que o modelo de aula mista precisa ser revisto. Apesar de ter

sido um avanço e ter contribuído desde a década de 1990  na busca por uma Educação Física

mais “justa”, o atual modelo de aula não tem sido eficiente,  contribuindo para reproduzir a

naturalização  das  diferenças  entre  meninos  e  meninas  (LOUZADA,  VOTRE,  DEVIDE,

2007), visto que alunos e alunas ainda buscam, e muitas vezes vivenciam apenas atividades
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separadas  nas  aulas  mistas,  gerando  oportunidades  motoras  desiguais,  quando  meninas  e

meninos mais tímidos e/ou que procuram atividades contrárias àquelas designadas ao seu sexo

tendem a ser discriminados  (FIGUEIREDO DA SILVA; DEVIDE, 2009). Neste cenário, a

aula  que  deveria  integrá-los  permanece  como   um  espaço  onde  não  há   uma  busca  da

compreensão  da  construção  das  desigualdades  de  gênero  que  interferem  nas  suas

participações nas atividades. 

Mesmo  sendo  inegáveis  os  avanços  trazidos  pelas  aulas  mistas,  como  a  maior

participação  feminina  em  atividades  como  o  futebol,  como  exemplo;  a  Educação  Física

escolar  precisa  dar  passos  mais  largos  e  buscar,  por  exemplo,  entender  como necessário

‘desgenderizar’ (GOMES; SILVA; QUEIRÓS, 2004) as atividades e os movimentos de uma

maneira geral, para que os discentes experimentem e vivenciem os conteúdos de forma livre e

muito  mais  diversificada,  procurando  ampliar  os  conteúdos  apresentados  nas  aulas  de

Educação Física. Pois, apesar de hoje em dia as meninas jogarem o futebol, a maioria dos

meninos que dançam, prefiram o queimado ou apenas não gostem de futebol, ainda continuam

sendo descriminados ou sentindo-se impedidos de praticar tais atividades, pois “não são para

o seu sexo”. 

Assim,  compreendemos  o  ônus  patriarcal  dos  meninos,  conforme  Connell  (1995)

como um processo provocador de discriminações e exclusões de meninos, perpetuados não

apenas pelos próprios meninos, mas também por meninas, e que se sobrepõe aos preconceitos

que algumas meninas ainda enfrentam ao participarem de atividades interpretadas como sendo

masculinas, tal como algumas modalidades de lutas ou o futebol.

Logo,  entendemos ser  importante a  disseminação do conceito de aula “Co-Educativa”

(SARAIVA, 2002), onde meninos e meninas, além de estarem juntos no mesmo espaço e

atividade, tenham  as mesmas oportunidades motoras para serem incluídos na atividade e na

aula, onde as questões de gênero serão debatidas porque foram previamente compreendidas e

planejdas pelo docente, enquanto objetivo da Educação Física escolar,  que prevê tempo e

espaço para  estes  debates,  essenciais  para  esclarecer  os/as  alunos/as  sobre  os  motivos  de

algumas diferenças e como se constroem na cultura, não sendo determinadas pela biologia, p.

ex. de habilidades motoras para determinados conteúdos entre eles/as.

Categoria 2. Causas da exclusão
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As pesquisas na área dos estudos de gênero na Educação Física brasileira focalizaram

até a década passada, primordialmente, as questões referentes às mulheres (DEVIDE et al.,

2011), mais especificamente a exclusão das meninas nas aulas de Educação Física escolar,

área com maior número de estudos. Os referenciais bibliográficos há algum tempo vieram

mostrando  que  atividades  ao  ar  livre,  como  as  de  quadra,  por  exemplo,  são  de  reserva

masculina (LOURO, 1997;  MOURA, 2005),  sendo as  meninas  excluídas  por  questões  de

gênero, mas também por outros motivos, sendo o principal deles a falta de habilidade motora

para esportes e jogos coletivos (SOUSA; ALTMANN, 1999; ALTMANN, 2002; LIMA et al.,

2006; ANDRADE; DEVIDE, 2006; DUARTE; MOURÃO, 2007).

Nos casos de exclusão, o estereótipo do feminino de sensibilidade, quietude, timidez e

delicadeza  contribuem para  os  casos  de  autoexclusão de  meninas  (LIMA;  RODRIGUES;

DEVIDE, 2006), ou seja, é importante ressaltar que a categoria de gênero é apenas uma das

possibilidades de análise para compreender aquilo que Helena Altmann (2002) denominou de

“emaranhado de exclusões”, já que estas se dão também por habilidade motora, força, idade,

afetividade, raça, etnia, e classe social.

A  exclusão  e  a  autoexclusão  das  meninas  nas  aulas  de  Educação  Física  escolar

continua  sendo  mais  perceptível  ainda  hoje,  sendo  entendida  muitas  vezes  como  algo

universal (ANDRADE; DEVIDE, 2006). Porém, como já foi mencionado acima, a exclusão e

a autoexclusão não resultam do sexo, como confirma pesquisa de Devide et al (2010), na qual

o fator “afinidade” apareceu como critério de exclusão tanto quanto a habilidade motora entre

as meninas, diferente dos meninos que consideravam um bom nível de habilidade motora,

independente das relações de amizade, durante as escolhas das equipes (SILVA; DEVIDE,

2009). 

Dessa forma, os processos de exclusões ocorrem também com os meninos, que, por

conta do histórico da Educação Física na escola, que, por exemplo, ajudou masculinizar o

desporto e feminilizar as atividades rítmicas expressivas (SARAIVA, 2002), tem o seu caso

muitas vezes “invisibilizado”. Tal fato foi verificado principalmente na fala da informante 03,

quando questionamos sobre a existência de exclusão ou autoexclusão de meninos das aulas:

“Ah, tem. Existe. A gente tenta trazer, mas, a às vezes, dificulta. Aí o que é a gente
faz, às vezes no conselho de classe a gente comenta, aí transfere uma aluna de uma
turma pra outra, quando a gente vê que aquela não se enquadrou na turma, vai pra
outra. Aconteceu agora com uma aluna, né?”  [I3, grifos nossos]
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Consideramos relevante  evidenciar  que,  diferente de como fez ao longo de toda a

entrevista,  quando  utilizou  sempre  o  gênero  masculino,  caracterizando  a  habitual

invizibilidade feminina, assim como os/as demais informantes, foi possível notar, apesar de

nossa pergunta relacionar-se à exclusão dos meninos, que a informante 3 respondeu usando o

gênero  feminino  provavelmente  por  já  imaginar  que  a  pesquisa  tratava  da  exclusão  de

meninas na Educação Física escolar. Logo, a linguagem que invisibiliza o feminino, também

invisibiliza os meninos excluídos, já que ao se falar em exclusão pressupõe-se que sempre

estejamos  falando  das  meninas.  Somente  após  a  reformulação  da  pergunta  a  informante

afirmou existir o problema também com os meninos. Conforme a fala a serguir:

“Acontece, acontece com homens. (...) a gente fica com alunos às vezes com uma
idade muito  avançada misturados com alunos com uma idade,  né..  vamos dizer
aquém do que deveriam.  Então nós temos alunos de  18 misturado com aluno de
14.” (I3)

Outro exemplo foi o informante 1, que de imediato disse não verificar a exclusão ou

autoexclusão de meninos das aulas:

“Não. Eu percebo muito assim... as meninas que se deixar, não querem fazer quase
atividade nenhuma. Você tem que estar incentivando a todo momento. (...) lógico
que um percentual também de meninos que não gostam de EF.”

No entanto, apesar do informante 1 reconhecer certo desinteresse de alguns meninos

nas  aulas  de  Educação  Física,  a  maioria  dos  informates  demonstrou  pouca  percepção  a

respeito  da  exclusão  ou  auto  exclusão  dos  meninos.  Logo,  consideramos  que  existe  um

pressuposto a respeito da exclusão das meninas, muitas vezes legitimada pelos/as docentes, o

que  não  ocorre  no  caso  dos  meninos.  Compreendemos  que  isto  ocorra  devido  a  lacuna

existente na literatura dos Estudos de Gênero na Educação Física brasileira em relação aos

processos de exclusão e discriminação de meninos, e sobre as masculinidades em geral (LUZ

JÚNIOR, 2003; DEVIDE et al., 2011).

A informante I3, em sua fala, relaciona a exclusão ou autoexclusão dos meninos a

diferença de idade (SOUSA; ALTMANN, 1999), que provavelmente ocorre devido a uma

hierarquia  de  grupo preestabelecida,  relacionada  as  diferenças  de  maturação  corporal  dos

meninos,  que conforme Baubérot  (2013,  p.  201)  evidencia que a violência “é  geralmente

exercida  pelos  mais  velhos,  cuja  maturidade  física  e  a  capacidade  de  imitar  os

comportamentos  reputados  viris  justificam a  dominação  que  eles  exercem sobre  os  mais

jovens”. 
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Já o informante I3 relaciona esta questão ao fato de alguns meninos não gostarem da

Educação Física escolar,  sem questionar a razão deste fato. Podemos considerar este caso

semelhante  ao de  autoexclusão das  meninas,  pois,  normalmente,  o/a  docente  naturaliza  o

“desgosto”  delas  para  a  prática  de  atividades  nas  aulas  de  Educação  Física  escolar

(LOUZADA DE JESUS; DEVIDE, 2006). No caso dos meninos, compreendemos que estes

tendem  a  juntar-se  as  meninas  (a  quem  pertence  a  legitimidade  de  não  gostar  de  -  e,

consequentemente,  não possuir  habilidades)  que não gostam da  aula  e,  por  isso,  tem sua

identidade questionada e discriminada (SILVA; DEVIDE, 2009).

A maioria dos informantes justificaram esta atitude (exclusão ou autoexclusão) devido

ao desvio  de  aspectos  que  compõem o padrão de  masculinidade  hegemônico  (como,  por

exemplo,  maturação  física,  maior  força  e  habilidade  motora,   violência  e   o  gosto  por

atividade  física  e/ou  esporte),  processo  no  qual  é  necessário  marginalizar  outras  formas

masculinidade (CONNELL, 1995), incluindo aqueles que demostrem desinteresse pela prática

de atividade física. Para ilustrar a afirmação, seguem alguns recortes:

“E aí eles excluem esse menino que é mais novo, né? Porque está mais fraquinho, e
até o mais novo se sente acuado...” (I3, grifos nossos)

“(...) corre atrás do fulaninho porque fulaninho é o que corre menos. (...) fulaninho, é
um  bem magrinho,  franzino,  que não  tem porte,  não tem nada.  (...)  tem aquele
magricelo,  que  nem  tem  tônus  muscular,  de  óculos,  que  ele  é  o  último  a  ser
escolhido. Ou (...) ninguém quer ir pro time dele. Isso é muito visível, muito visível
assim na EF. Muito ainda as escolhas baseadas em performance, e às vezes muito
mais em performance do que na amizade.” (I4, grifos nossos)

Conforme apresentado nos recortes acima, nas falas das informantes I3 e I4, a aula de

Educação Física é um ambiente que ainda atende ao padrão de masculinidade hegemônico

(CONNEL, 1995), que discrimina e marginaliza meninos que não se enquadram neste padrão,

consequentemente aproximados a (traços da) feminilidade, que ali não se encaixam, como,

por exemplo, o fato de um menino demonstrar inferioridade no jogo em relação à menina ser

considerado  um vexame,  pois  vai  contra  a  expectativa  de  superioridade  masculina  nesse

universo (ALTMANN, 2002). Tal fato também se dá devido à dominação, mediante violência

física e/ou simbólica, dos mais novos pelos mais velhos (BAUBÉROT, 2013). O problema

não  ocorre  devido  a  biologia  de  meninos  ou  meninas,  mas  sim  pelo  que  se  construiu

hegemonicamene  como  masculino,  que  deve  ser  apreendido  pelos  meninos,  e  o  que  se

construiu como feminino, a apreendido pelas meninas no processo de socialização.

A exclusão acontece  extragrupo,  meninos excluem meninas;  e  também intragrupo,

meninos excluem meninos e meninas excluem meninas, como foi verificado em pesquisa de
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DEVIDE et al. (2010). Nesta pesquisa, realizada em turma homogênea quanto ao sexo (neste

caso, do sexo feminino), foi identificado que os critérios de exclusão (habilidade motora e

afetividade)  usados pelas  discentes  são similares  aos  encontrados  em pesquisas  feitas  em

turmas  mistas.  No caso dos meninos,  a  habilidade motora  ganha destaque como fator  de

exclusão (SILVA; DEVIDE, 2009), conforme relatado acima, na fala da informante 04.

O discurso da informante 5 confirma as falas anteriores, ao afirmar:

 “(...) você vai ter sempre um que é mais quieto, é mais tímido, (...) ou até muitos
meninos não gostam diretamente do futebol,  querem ficar mais com as meninas,
jogando queimado. Que ali ele não se sente bem, porque os meninos às vezes brigam
mais por causa do futebol. (...) Porque não gostam da convivência ali, acham que é
violento, acho que é isso também. Não querem por causa da briga, né...” (I5)

Assim,  segundo  Connell  (1995),  é  possível  falar  em  “masculinidades”,  que  se

caracteriza  como  uma configuração de  prática,  ou  seja,  enfatiza  aquilo  o  que  as  pessoas

realmente  fazem e  não  aquilo  o  é  esperado  ou  imaginado.  Assim,  diferentes  relações  se

estabelecem entre as diferentes masculinidades, como, relações de dominação, marginalização

e  cumplicidade.  Dessa  forma,  o  padrão  de  masculinidade  hegemônico  agrupa  outras

masculinidades  em  seu  entorno,  sendo  no  caso  da  aula  de  Educação  Física,  um  fator

importante dos processos de exclusão e autoexclusão de meninos. 

Porém, mesmo considerando as vantagens trazidas aos homens, o que Connell (1995)

chamou  de  “dividendos  patriarcais”,  a  construção  e  reconstrução  de  uma  masculinidade

hegemômica gera ônus aos sujeitos masculinos de uma maneira geral, pois não marginalizam,

humilham e oprimem apenas aqueles que estão fora do padrão hegemônico, como os meninos

descritos  na  fala  da  I5  (tímidos,  quietos,  que  não  gostam  de  futebol  e  de  brigas),  que

encaixam-se em “masculinidades” não hegemônicas, sofrendo relações impostas pelo padrão

hegemônico (humilhação, opressão e marginalização).

Logo,  homens  gays,  negros,  homens  afeminados  e  débeis,  assim como  também a

maioria  dos  rapazes  que  internalizam  a  norma  imposta  pela  masculinidade  hegemônica,

adotando maneiras e interesses masculinos, tem como custo, comumente, a repressão de seus

sentimentos,  além  de,  ao  se  esforçar  demasiadamente  para  corresponder  a  esta  norma,

chegarem à violência ou à crise pessoal e a dificuldades em se relacionar com as mulheres

(CONNEL, 1995)

Além dos casos de autoexclusão, o que percebemos, e julgamos importante ressaltar, é

que o formato de aula separada por sexo é comumente entendido apenas como preferências

62

62



dos alunos e das alunas, sem que os docentes relacionem-a com a categoria de gênero, como

foi  possível  notar  na  fala  da  informante  05,  quando  questionada  se  utiliza  aulas  mistas,

separadas ou co-educativas:

“Eu procuro sempre esse momento dos dois, né? Dos dois... do menino e da
menina dentro das atividades. Agora em alguns momentos em jogos, né, que
às vezes eu separo devido à preferência e eles12 se separam um pouco.” (I5,
grifos nossos)

Então, dos meninos é esperado que gostem e tenham habilidades para jogos e esportes,

sendo discriminados (excluídos e excluindo-se) quando não preenchem estas expectativas,

como,  por  exemplo,  no  caso  brasileiro,  consideramos  o  gosto  pelo  futebol  como  uma

“obrigação” para qualquer garoto “normal” e “sadio”. E o mesmo ocorre com as meninas, que

não devem gostar e ter habilidades para jogos e esportes (LOURO, 1997). 

Categoria  3. Estratégias  para  solucionar  problemas  de  Gênero  na  Educação  Física

escolar

Muitos  docentes  ao  longo  das  entrevistas  informaram  ser  a  conversa  sua  melhor

estratégia para tratar de problemas relacionados à categoria de gênero, como podemos ver a

seguir:

“Agora,  se  for  uma  exclusão  partindo  dele  próprio,  eu  procuro  chamar  para
conversar, em particular, e explico para ele sobre a importância de estar fazendo
uma atividade física, que ele não tem que se sentir inferior aos demais do grupo, em
relação a domínio motor referente aquele determinado desporto  e com isso fazer
com que ele comece a participar da aula no dia-a-dia (...)”(I3, grifos nossos)

Durante a  análise da fala  de I3,  percebemos que,  apesar  do docente ainda utilizar

primordialmente a estratégia da conversa isolada com o discente, não planejadas, sem uma

preocupação previa com as questões de gênero (DEVIDE; PELLUSO; VOTRE, 2014), esta

estratégia  não  é  sensível  à  turma  como  um  todo,  impedindo  uma  reflexão  ampla  entre

meninos e meninas sobre suas diferenças no que se relaciona à participação no desporto. Tal

estratégia poderá funcionar isoladamente com um aluno, mas se a turma continuar a repetir o

comportamento exclusivo em relação a ele, a cena tenderá a se repetir em aulas futuras.

Neste  caso,  como  estratégia  para  solução  de  problemas  como  este,  sugerimos  a

problematização da causa da exclusão com a turma toda,  através  de atividades que os/as

façam refletir a respeito da construção das desigualdades e da reprodução das descriminações.
12 Todos/as os/as informantes utilizaram o gênero masculino ao falar, de forma generalizada, de alunos e alunas.
Porém, é necessária uma leitura atenta, já que em muitos casos utilizaram o gênero masculino apenas para se
referir aos meninos. 
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Ao final do texto (anexo I), trazemos duas atividades que podem servir para sensibilizar a

turma a questões de gênero. Como estratégia didática para o ensino da dança, com a inserção

dos meninos, destacamos a seguinte fala:

“Então isso hoje eu acho que  já está bastante bem diminuído. A gente trabalha...
quando a gente trabalha dança, eles  gostam de fazer,  às  vezes são chamados a
formar  grupos  de  apresentação.  Então  caem  no  funk direto,  tem os  outros  que
gostam do samba, então não tem mais aquela dança...  agora se chamar pra fazer
balé, é claro que alguns meninos vão rejeitar, isso aí não tenho dúvida.” (I2, grifos
nossos)

A partir da interpretação do recorte de fala acima, percebemos que o docente (I2) parte

de uma experiência da prática de vida dos alunos em seu meio cultural (funk e o samba) para

relatar uma facilidade no trabalho com o conteúdo dança, o que, para Libâneo (1994), precisa

ser levado em conta pelo docente com o objetivo de tornar os discentes agentes ativos da

transformação, neste caso, em relação ao preconceito e discriminação dos meninos na dança,

assim como vem sendo com as meninas no futebol.  Mas fica claro que os estereótipos do

masculino e do feminino ainda “vigiam” e “normatizam” as ações e participações de nossos

discentes nos conteúdos desenvolvidos nas aulas. 

A ideia da aula de Educação Física escolar enquanto espaço de busca da performance,

conforme Ghiraldelli  Júnior  (1992)  classificou como a Educção Física “Competitivista”  –

algo que influencia muito nos problemas de gênero - já não impera mais apenas no discurso

dos/as docentes. Porém, a Educação Física, que ainda opta por currículos centrados nos jogos

desportivos,  tende  a  reproduzir  estereótipos  masculinos,  visto  que  o  desporto  carrega

características  fundamentais  da  corporalidade  masculina.  No  entanto,  esta  é  uma  visão

enviesada do desporto, já que “o conceito atual é aberto, inclusivo e plural (GOMES; SILVA;

QUEIRÓS, 2004, p. 176).  A seguir apresentamos alguns recortes ilustrativos:

“eu procuro mostrar sempre pra eles também (...) que não se trata de performance,
né? Mas de integração e de desenvolvimento das habilidades que todos tem...” (I2,
grifos nossos)

“Então eu acho que a melhor estratégia é a da conversa, discutir isso, e mostrar pra
eles,  principalmente,  porque  eu  vejo  isso  [exclusão/auto-exclusão]  muito
relacionado com performance, tá?” (I4, grifos nossos)

Percebemos que os docentes hoje procuram deixar claro que o objetivo da Educação

Física  escolar  não  é  a  busca  única  pela  aptidão  física  ou  pelo  esporte  –  performance

(TUBINO, 1992; DARIDO; RANGEL, 2005), e por isso todos/as devem participar das aulas

sem distinção por nível de habilidade motora. 

64

64



Porém, o nível de habilidade motora é algo que influencia diretamente o desempenho

de alunas e alunos durante as atividade das aulas de Educação Física, e está intrinsecamente

relacionado  à  categoria  de  gênero,  já  que  dos  meninos  espera-se  melhor  nível  de  tais

habilidades  e,  consequentemente,  bom desemvolvimento  em atividades  como os esportes,

lutas e jogos, sendo discriminados aqueles que não as demonstrem; e das meninas espera-se

que tenham níveis inferiores destas habilidades. Naturalizada esta ideia, meninos e meninas

tendem a chegar na escola com desempenho  motor distintos, gerando conflitos ancorados na

categoria  de  gênero  tanto  extragrupo (meninos  x  meninas)  quanto  intragrupo (meninos  x

meninos; meninas x meninas) (ALTMANN, 2002; DEVIDE et al., 2010).

Porém, durante a análise das entrevistas não fica claro se durante as conversas com

seus discentes, os/as docentes buscam discutir com os alunos e as alunas os problemas de

gênero,  como,  por  exemplo,  os estereótipos e  as  desigualdades,  ou,  mais  especificamente

neste caso, como o padrão de masculinidade hegemônico atinge negativamento os meninos

(através  dos  processos  de  exclusão,  discriminação  ou  preconceito,  por  exemplo),

aproximando-se de uma metodologia Co-educativa (SARAIVA, 1999),  algo que julgamos

importante na busca por uma Educação Física mais equânime e que, em última instância, não

deveria  ocorrer  isoladamente,  por  conversas  particulares  com  os  discentes  excluídos  por

gênero ou outro fator; mas com a turma inteira, promovendo uma reflexão sobre a construção

social das diferenças, por que existem e como respeitá-las.

Tal  fato,  provavelmente,  ocorre  devido  à  lacuna  na  formação  acadêmica  dos

licenciados  em  Educação  Física  (CORREIA,  2008).  Além  de  apresentar  disciplinas  que

conceituem e tragam a problemática de gênero para os cursos de licenciatura em Educação

Física, é necessário mostrar e discutir junto aos/as licenciandos/das como é possível tratar

estes  problemas  durante  as  aulas  e  quais  caminhos  seguir,  visto  que  o  docente  precisa

compreender as questões de gênero (SARAIVA, 2002), para devidamente conscientizar seus

discentes, munido das ferramentas necessárias para solucionar os conflitos recorrentes.

Isso  não acontece  apenas  com a  Co-educação,  mas  também com outras  propostas

pedagógicas e metodologias de ensino na área de Educação Física escolar, que trazem à tona a

temática (ou temáticas) que precisa ser abordada na escola, tais como religião, classe social,

culturas  juvenis  heterogêneas,  habilidade  motora,  entre  outros  fatores;  porém;  não  têm

instrumentalizado os futuros docentes em como aplica-las concretamente (DARIDO, 2005).

No entanto, Gomes, Silva e Queirós, (2004), apresentam exemplos de modelos já testados e
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adaptados à cultura local, que podem criar climas co-educativos, como o modelo curricular

“desporto para a paz”  (ENNIS, 1999 apud GOMES; SILVA; QUEIRÓS, 2004) que:

(...) prêve que os(as) mais aptos(as) tomem o lugar de treinadores, se empenhem
com  os  ‘seus(suas)  atletas’,  resolvam  problemas  relacionais  e  de  organização,
trabalhando  numa  base  de  cooperação,  de  respeito  relativamente  a  questões  de
gênero,  de  responsabilidade  social  e  pessoal,  apercebendo-se  das  dificuldades  e
entendendo as razões por que certas situações são conflituosas e pouco produtivas,
em termos de aprendizagem. (p. 183)

Dessa forma,  as pesquisas e a discussão acadêmica a respeito da implementação da

metodologia da Co-educação precisam avançar, para que essa seja efetivamente inserida na

formação  superior  em  Educação  Física  e  por  fim,  seja  implementada  nas  escolas  pelos

docentes  formados  na  perspectiva  de  oportunizar  aos  meninos  e  meninas  as  mesmas

vivências,  combatendo  preconceitos  e  estereótipos  já  cristalizados,  p.  ex.,  quanto  aos

conteúdos de ensino deste componente curricular,  que não somente, com vistas a evitar a

exclusão das meninas;  mas também atentando sobre como a Educação Física escolar tem

legitimado, com seus conteúdos, um modelo de masculinidade hegemônico que exclui alguns

meninos.  Apenas  como  alternativa  para  sensibilização  discente  às  questões  de  gênero,

sugerimos como estratégia o trabalho com filmes, vídeos (em anexo), reportagens e imagens.

Categoria 4. Cruzando fronteiras de Gênero

Um aspecto que denota mudanças na participação de meninas e meninos nas aulas de

Educação Física escolar  presente na fala dos informantes foi o fato de comentarem que hoje

as meninas jogam e gostam do futebol. Tal fato foi comentado, principalmente, quando os

docentes  foram  questionados  sobre  o  tratamento  de  conteúdos  generificados

(futebol/masculino e dança/feminino) nas aulas de Educação Física, como a informante 4:

“Olha, eu acho que a sociedade já fez uma passagem com relação ao futebol. Já é
muito  mais  fácil  eu  trabalhar  o  futebol  com meninas  do  que  a  dança  com os
meninos.” (I4, grifos nossos)

O excerto acima expilicita,  a partir  de uma situação de aula de Educação Física,  como a

sociedade modificou,  ainda não de maneira satisfatória,  a sua representação a respeito da

inserção das mulheres no esporte, devido a conquistas de mulheres e equipes femininas que

tornaram-se ícones do esporte brasileiro desde o final dos anos 50 até os dias de hoje, como,

por exemplo,  a tenista campeã de Wimbledon Maria Esther Bueno (1959, 1960 1965, na

categoria individual; 1958, 1960, 1963, 1965 e 1966, na categoria de duplas), Aida dos Santos

(única mulher da delegação brasileira a ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio e que bravamente
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conquista  o  4º  lugar  no salto  em altura),  Piedade Coutinho (4º  lugar  nos  400m livre,  na

natação,  em  1936,  nos  Jogos  Olímpicos  de  Berlim)  (DEVIDE,  2005)  e  as  equipes  de

basquetebol  (campeã mundial em 1971), voleibol de praia (ouro nos Jogos Olímpicos de

1996) (GOELLNER, 2006) e as equipes de voleibol de quadra (ouro nos Jogos Olímpicos de

Londres em 2012 e Pequim 2008)13.

Segundo Goellner (2006), o número de mulheres que praticam o futebol aumentou,

porém os preconceitos e estereótipos sobre a sua prática ainda perpetuam, como a associação

da prática a homossexualidade e a perigos do choque  da bola para sua saúde reprodutiva; os

campeonatos reoginais são poucos, inexiste um evento de porte nacional, e as mulheres não

compõem número considerável nas comissões técnicas dos clubes femininos, nem no nível

administrativo das entidades que regem este esporte. Na segunda parte da fala, a informante

traça um comparativo entre  os  dois  casos,  demonstrando  que os  docentes compreendem

(conscientemente  ou  não)  que  os  estereótipos  de  gênero  são  históricos  e  culturalmente

construídos, sendo possível de serem transformados. Contudo, demarca um aspecto relevante:

é mais oneroso aos meninos cruzarem a fronteira de gênero em direção à prática da dança do

que as meninas irem participar de um jogo de futebol. Assim, segundo Bourdieu (2012, p.

64):

O privilégio masculino é também uma cilada e encontra sua contrapartida na tensão
e contensão permanentes, levadas por vezes ao absurdo, que impõe a todo homem o
dever de afirmar, em toda e qualquer circunstância, sua virilidade.[...] A virilidade,
entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como aptidão
ao combate e ao exercício da violência (sobretudo em caso de vingança), é, acima de
tudo, uma carga.

Dessa forma,  Saraiva (2002) comenta  que no caso da dança é considerado que os

arranjos  de  gênero  existentes  custam mais  aos  homens,  pois  os  privam de  vivências  que

liberariam sua expressividade emocional e de movimentos, bem como seus relacionamentos e

criatividade; e ressalta a necessidade de interpretar o desporto numa perspectiva de gênero

mais  relacional,  combatendo  o  sexismo,  libertando  homens  e  mulheres  das  amarras  que

determinam o que cada sexo pode vivenciar como prática corporal.

Na  fala  a  seguir  identificamos  os  estereótipos  atribuídos  às  meninas  ao  cruzarem

fronteiras de gênero, conforme relata o I1: 

13 Dentre outros títulos,  temos:  com a seleção brasileira de futebol feminino, a medalha de ouro nos jogos
panamericanos de 2007, medalhas de prata nas olímpiadas de 2008 e 2004; medalha de ouro com a judoca Sarah
Menezes em 2012; e com a atleta Iris Sing, a medalha de prata no Ucrânia Open  de Taekwondo em 2014.
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“nós tínhamos um tabu anteriormente que menina não poderia jogar futebol  em
função do rótulo que ia ganhar perante a sociedade, entendeu? O rótulo, desculpa o
termo, sapatão. (...) esse tabu foi quebrado. O que tem de menina ai praticando o
futebol hoje em dia, entendeu?.” (I1, grifos nossos)

A inserção das mulheres no futebol já foi problema maior, tendo a sua prática (assim

como as lutas, o polo aquático, o rugby e outros) proibida às mulheres em 1965, durante a

ditadura  militar,  pelo  Conselho  Nacional  de  Desporto  (CND)  (FARIA  JÚNIOR,  1995).

Porém, sabemos que houve avanços no campo do esporte feminino no Brasil (RODRIGUES;

DEVIDE, 2009), apesar, como explicita a fala do informante, dos estereótipos e metáforas

discriminatórias  permanecerem  circulantes  nas  aulas,  como  “sapatão”  para  as  meninas

(SILVA, DEVIDE, 2009) e o “gay” ou “veadinho” para os meninos. 

Já  o  caso da  dança  ainda  é  extremamente  difícil  na  escola,  primeiramente  porque

percebemos que ela é, muitas vezes, “esquecida” pelos docentes, e também porque ainda é um

conteúdo  estereotipado como feminino, contribuindo para afastar  os meninos da sua prática

deste conteúdo, em virtude da forma,  por vezes,  como é ministrado às turmas  (DEVIDE;

PELLUSO; VOTRE, 2014). O recorte a seguir ilustra a realidade do conteúdo da dança nas

aulas de Educação Física:

“Não, com certeza,  principalmente partindo do lado masculino. Porque, querendo
ou não, a sociedade é machista... então trabalhar isso na cabeça deles, é um trabalho
a longo prazo, tá? (...) em relação à parte masculina,  esse tabu ainda existe. Se o
menino vai fazer um teatro, vai fazer uma aula de dança, fica estereotipado como,
antigamente, o gay.” (I1, grifos nossos)

Conforme  já  foi  dito,  o  padrão  de  masculinidade  hegemônico  se  constrói  em

contraponto ao que a sociedade considera feminino, de forma oposta e binária (CONNELL,

1995).  Caso  isto  não  aconteça,  o  menino  (homem)  comumente,  ao  se  afastar  do  padrão

hegemônico, tem sua identidade sexual e  sua identidade de gênero  questionadas no âmbito

da turma e da escola, em termos mais amplos. Ou seja, da mesma forma que meninas que

jogavam futebol eram (e ainda são, muitas vezes) consideradas homossexuais; meninos que

dançam são, na maioria das vezes, também considerados assim, de forma mais contundente.

Segundo pesquisa  de  Andreoli  (2011),  a  inserção  de  homens  na  dança  encontra  diversas

“barreiras”, ligadas ao meio social, como a família, os amigos ou cônjuges, sendo recorrente

“a  preocupação  em  regular  a  sexualidade  dos  sujeitos,  em  corrigir  o  possível
‘desvio’  da homossexualidade,  dentro de uma lógica cultural  homofóbica.  Nesse
sentido,  o  pai,  por  ser  uma  figura  representativa  da  masculinidade  hegemônica,
dentro  de  um  modelo  de  família  heterossexual,  foi  apontado  como  muito
significativo.” (ANDREOLI, p. 166)
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Porém, sabemos que identidade sexual e identidade de gênero são conceitos distintos e

não  assumem  uma  relação  linear  nem  tampouco  causal.  Dessa  forma,  a  construção  de

“homens”  não  se  aplica  exclusivamente  a  corpos  masculinos  e  “mulheres”  a  corpos

femininos, já que o gênero não é o resultado causal do sexo e nem fixo a ele (BUTLER,

2003), e assim também não determina a identidade sexual.

A  maioria  dos  entrevistados  comentou,  apesar  dos  preconceitos  já  relatados,  que

alguns  meninos  dançam  e  gostam  de  dançar.  Porém,  isto  acontece  ainda  de  forma

invisivelmente vigiada a partir do nível de internalização do padrão masculino hegemônico

pelo grupo, conforme ilustrado a seguir:

“Então isso hoje eu acho que  já está bastante bem diminuído. A gente trabalha...
quando a gente trabalha dança, eles  gostam de fazer,  às  vezes são chamados a
formar  grupos  de  apresentação.  Então  caem  no  funk direto,  tem os  outros  que
gostam do samba, então não tem mais aquela dança...  agora se chamar pra fazer
balé, é claro que alguns meninos vão rejeitar, isso aí não tenho dúvida.” (I2, grifos
nossos)

No excerto da fala acima, o docente informa que os alunos gostam de dançar o funk e

o samba, por exemplo; mas rejeitam o balé, que segumdo Andreoli (2011), sua associação é

muito mais forte a homossexualidade masculina no estilo clássico. Tal fato se dá por uma

transformação no padrão de masculinidade (BATISTA; DEVIDE, 2010; BAUBERÓT, 2013),

que hoje  já  permite  que  o menino dance,  mas sem jamais  se  apropriar  de  características

consideradas hegemonicamente  femininas (como acontece no balé, que, no senso comum,

ainda é representado como uma dança de movimentos delicados e sutis,  algo diretamente

ligado ao universo feminino). 

Os docentes compreendem a generificação dos conteúdos, e percebem  que o caminho

para  a  transformação  da  aula  de  Educação  Física  em  um  espaço  de  superação  das

desigualdades de gênero é paulatino, mas possível. Muitos docentes já buscam, por exemplo,

alternativas  para  ministrarem o  conteúdo dança  em suas  aulas  de  forma  desgenefiricada,

como os excertos das falas das informantes 4 e 5 mostraram:

“E aí eu acho que é uma estratégia que o professor deve usar, trabalhar a música e o
movimento, sem tentar botar pra rebolar, botar pra fazer isso, que são movimentos
que são... estigmatizados.” (I4, grifos nossos)

“Então isso na turma, eu procuro fazer isso de uma forma tranquila, em que eles
vejam que não é só de menina.  Então nas minhas aulas,  eu canto,  eu danço, eu
trabalho isso, eu... o lúdico, as brincadeiras de roda, as... e os meninos fazendo sim
movimentos que as meninas fazem.” (I5, grifos nossos)
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 Porém,  percebemos  a  partir  das  duas  falas,  que  os/as  docentes  ainda,  apesar  de

identificarem  o  problema  de  generificação  de  um  conteúdo,  não  possuem  ferramentas

didáticas que satisfaçam sua boa vontade em trabalhar a dança também com a participação

dos meninos, apesar de alguns/mas docentes não utilizarem apenas a estratégia da conversa,

conforme  apresentado  na  categoria  3.  Mas,  como  no  caso  da  informante  4,  ao  evitar  o

movimento  “rebolar”,  considerado estereotipado como feminino,  afasta  a possibilidade de

problematização sobre gênero, os corpos e a liberdade de movimentos. 

Já no caso da informante 5, esta não deixa claro como viabiliza a participação dos

alunos nas atividades de dança apenas através de brincadeiras de roda. Em ambos os casos

não  encontramos  intencionalidade  na  desconstrução  da  representação  feminina  da  dança,

como é o caso do movimento “rebolar”, ou utilizar brincadeiras cantadas para integrar os

meninos na dança. Neste caso, pode haver integração, mas não problematização das questões

de gênero, conforme prevê a Co-educação. 
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Capítulo V

Considerações Finais

A partir da interpretação dos dados da pesquisa, foi possível perceber, em um primeiro

momento, que os/as docentes não reconheciam a exclusão ou autoexclusão dos meninos nas

aulas de Educação Física, fazendo menção a sua existência após o reoforço a esta questão.

Então, pudemos identificar alguns dos mecanismos geradores de exclusão e discriminação de

alunos das aulas de Educação Física escolar, justificados, de acordo com o discurso docente,

devido à desvios do padrão de masculinidade hegemônico (como, por exemplo, a falta de

habilidade motora para os esportes e jogos coleitvos, a preferência por jogar com as meninas e

não demonstrar competitividade e agressivade dos jogos e esportes). Tais mecanismos, no

entanto,  no  caso  dos  meninos,  funcionam de  forma  invisibilizada  nas  aulas  de  Educação

Física,  devido  a  naturalização  dos  padrões  de  gênero,  que  masculinizam  o  desporto  e

feminilizam as atividades rítmico expressivas, por exemplo.

Conforme  discutido  ao  longo  do  texto,  compreendemos  como  opera,  em  nossa

sociedade, a contrução da masculinidade hegemônica, não sendo algo dado a priori ao sexo

masculino. Ainda assim, percebemos, a partir dos dados analisados, que a aula de Educação

Física ainda é um ambiente que atende a este padrão. De maneira geral, este padrão, em sua

lógica  fundante,  marginaliza  meninos  que  distoem de  sua  norma,  funcionando como um

importante fator dos processos de exclusão e autoexclusão de meninos das aulas de Educação

Física escolar.

Assim, uma prática docente alienada às questões de gênero, torna-se prejudicial aos

discentes,  visto  que  a  sociedade  e  seu  modus  operandi,  de  uma  maneira  geral,  além de

opressora, também busca, através de diversas instituições, inclusive a escola, a reprodução

deste padrão. Dessa forma, o docente que, conscientemente ou não, naturaliza tais questões,

além de, possivelmente, cercear, em suas aulas, a vivência plena  e o desenvolvimento diverso

de  habilidades  motoras  e  competências  cognitivas  de  seus  discentes,  contribui  para  a

manutenção do status quo de uma sociedade opressora, desigual e injusta, que sileciosamente

oprime os  meninos,  sofredores  do “ônus patriarcal”  na  mesma medida em que tendem a

usufruir dos “dividendos patriarcais”.

Apesar do pequeno progesso no discurso docente em relação ao caso da inserção  das

meninas  nas  aulas  de  Educação  Física,  compreendemos  que  ainda  não  foi  alcançado  a
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criticidade  em  relação  ao  caso,  visto  que  é  perceptível  que  passamos  de  um  discurso

reprodutor de desigualdades, ancorado na categoria de gênero, no qual pregava-se a separação

dos sexos; para um discurso também reprodutor, ou seja esvaziado de porquês, no qual prega-

se  a  inclusão  das  meninas  (consideradas  naturalmente  débeis  para  a  prática  de  atividade

física), a partir de aulas mistas. 

Compreendemos, então, que o modelo de aula mista precisa ser revisto, pois não busca

promover a criticidade e a consciência acerca da construção das desigualdades ancoradas na

categoria  de  gênero,  além de  contribuir  para  a  naturalização  das  mesmas. Dessa  forma,

ressaltamos a necessidade de incentivo à inserção da perspectiva Co-educativa nas escolas,

onde as questões de gênero são debatidas, tendo sido previamente compreendidas e planejadas

pelo/a docente, de maneira que, gradativamente, seja possível ressignificar as representações

de conceitos como gênero, sexo, identidade de gênero e identidade sexual, afim de estabelecer

novas  relações  entre  as/os  discentes  baseadas  no  compreensão,  respeito  e  apreço  pela

diversidade.

Relacionamos este fato à falta de programas de formação continuada que priorizem a

discussão das questões de gênero, e também a escassez do tema na formação superior. Porém,

conforme já foi verificado na literatura dos Estudos de Gênero na Educação Física, a exclusão

não acontece devido ao sexo, e sim àquilo que se construiu social e culturalmente a respeito

dele, ou seja: ao gênero. Dessa forma, as exclusões e discriminações não atingem somente as

meninas, (tendo suas razões justificadas em diversos estudos) mas também aos meninos.

Os mecanismos de exclusão e discriminação dos meninos, operam, muitas vezes, de

forma  similiar  ao  das  meninas;  porém,  causando-lhes  mais  ônus,  visto  que  podemos

considerar a Educação Física como um área de reserva masculina. Operam de forma similiar,

porque são excluídos e/ou discriminados nas aulas os alunos que, por exemplo, não possuem

habilidades  motoras  e/ou  valências  físicas  equivalentes  aos/às  demais  discentes  para  as

atividades propostas; e os prejudicam mais justamente porque na Educação Física espera-se

mais dos meninos (mais interesse e habilidades para atividades reconhecidas como conteúdos

da  educação  física  escolar,  e  maior  demonstração  de  características  associadas  a  estes

contéudos – agressividade, competitividade, tolerância a dor -, por exemplo). 

Ou seja, do ponto de vista positivo no caso das meninas, que hoje já se inserem nas

atividades da aula de Educação Física (incluindo as mais generificadas enquanto masculinas,
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como o futebol, rugby e as lutas, por exemplo) sem serem tão discriminadas como em décadas

anteriores; para os meninos esta questão é algo duplamente árduo: a sua não inserção ou mal

desempenho  na  aula  leva  ao  questionamento  de  sua  identidade  masculina  (identidade  de

gênero  e,  por  vezes,  sua  identidade  sexual),  e  também,  justifica,  a  sua  discriminação  e

exclusão. 

A  partir  da  reflexão  desencadeada  pela  interpretação  dos  dados  desta  pesquisa,

entendemos que a Educação Física precisa de imenso fomento em relação a discussão de

gênero, e da busca pela conscientização a respeito de sua influência direta no cotidiano das

aulas.  Dessa  forma,  entendemos  que  as  pesquisas  devam continuar  buscando  alternativas

didáticas para tratar desses conteúdos nas aulas, para que os docentes sintam-se ainda mais

capacitados para trabalhá-los. O assunto precisa continuar a ser aprofundado nas licenciaturas

e também nos programas de pós-graduação das universidades no Brasil.

Por  fim,  gostaríamos  de  ressaltar  que  tais  resultados  são  provisórios,  oriundos  de

realidades não acabadas, que se constroem e resignificam ao longo do tempo, e singulares ao

universo pesquisado (os  colégios  Geraldo Reis  e  Aurelino Leal).  Assim,  incentivamos  as

pesquisas sobre as masculinidades na Educação Física escolar em outras escolas e contextos.

73

73



Anexo I

Roteiro de entrevista

1. Como você organiza os alunos e alunas nas suas aulas: de forma mista, separada ou

co-educativa? Por quê?

2. Quais os conteúdos de ensino você ministra em suas aulas?

3. Quais desses os meninos gostam mais e solicitam que você ensine? Por que você acha

que isto ocorre?

4.  Você identifica exclusão e/ou autoexclusão de meninos nas aulas de Educação Física?

5.  [Em caso afirmativo] A qual[is] fatores você relaciona essa  (auto)exclusão ?

6. O que costuma ocorrer  na aula  quando um menino demonstra nenhuma ou pouca

habilidade para esportes coletivos?

7. Por  que  alunos  menos  habilidosos  tendem  a  ser  excluídos  das  atividades  e

discriminados pelos demais?

8. Quais as estratégias usadas por você para solucionar estes conflitos?

9. Na sua  opinião,  como o docente  de  Educação Física  deve  tratar  conteúdos  que  a

sociedade generifica como masculinos ou femininos em suas aulas? [Caso não entenda

a questão, fornecer o exemplo da dança para os meninos e futebol para meninas.]
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Anexo II

Sugestão de atividades14

Aos seus lugares -  O(a) professor(a) apresentará aos(às) alunos(as) imagens (impressas ou

desenhadas  no  quadro)  de  atividades  que  são  culturalmente  generificados  e  colocará  no

quadro. Exemplos: atividades como futebol, ginástica (rítmica e artística), handebol, dança,

lavar louça, arrumar a casa, brincar na rua, brincadeiras de construção; e profissões como

engenharia, medicina, enfermagem, magistério etc.. Os(as) alunos(as) deverão escolher duas

atividades que estarão representadas nas imagens e desenhar um menino ou uma menina ao

lado delas, de acordo com sua vontade. Após esse momento, o(a) professor(a) iniciará uma

conversa com a turma, problematizando o que foi apresentado na brincadeira. Por exemplo,

por que os(as) discentes escolheram aqueles lugares para colocar as meninas e os meninos,

perguntar  se  existem atividades  específicas  para  meninos  e  meninas  e,  se  a  resposta  for

positiva, perguntar por que isso acontece etc.. A partir dos desenhos dos(as) discentes, o(a)

professor(a) poderá problematizar também os estereótipos de gênero (e de sexo) que poderão

aparecer, como vestido para as meninas e short ou calça para os meninos, laços, tipos de

cabelo, cor com que o desenho foi feito etc..

Observando as desigualdades...  elaborando soluções  – Pedir aos discentes que realizem

uma pesquisa  imagética  em jornais  e  revistas  sobre  personalidades  do esporte,  homens  e

mulheres e suas conquistas. Após a realização da pesquisa, iniciar uma discussão acerca da

importância dada aos veículos de comunicação a essas conquistas. Enfatizando a desigualdade

de  divulgação  e  a  desvalorização  das  conquistas  de  mulheres  em  detrimento  da

supervalorização  das  realizações  de  homens  no  esporte.  Para  isso,  pedir  que  observem

detalhes como: o número e o tamanho das fotos divulgadas; o local na página, onde a foto

aparece (centro, canto, rodapé, etc), o tamanho e a qualidade da legenda, entre outros.

Após o debate sobre as desigualdades de gênero e sua influência na sociedade, pedir  aos

discentes que modifiquem uma atividade, um jogo, por exemplo o futebol, para que meninos e

meninas participem igualitariamente e possam aproveitá-lo da melhor maneira possível.

14 Atividades enviadas ao projeto de monitoria “Co-Educação e Educação Física Escolar: A Construção de um
Inventário de Atividades”,  orientado pelo professor  Fabiano Devide,  vinculado a disciplina “Introdução aos
estudos de gênero na Educação Fìsica Brasileira,  oferecida aos/as discentes do curso de Educação Física da
Universidade Federal Fluminense.
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Anexo III

Filmes e vídeos

AS  DAMAS  de  Ferro.  Direção:  Yonkyooth  Thongkonthun.

Tailândia: Tai Entertainment, 2000, 1 DVD.

BILLY  ELLIOT.  Direção:  Stephen  Daldry,  Produção:  Greg

Brenman. Reino Unido: Working Title Films, 2000, 1 DVD.

TRANSAMÉRICA.
Direção:  Duncan  Tucker,
Produção:  Sebastian
Dungan.   EUA:  Content
Film  International,  2005,
1DVD.
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ELVIS  E  MADONA.  Direção:  Marcelo  Laffitte,

Produção: Tuinho  Schwartz,  Marcelo  Laffitte.   Brasil:

Pipa Filmes, 2010, 1 DVD.

TOMBOY. Direção: Céline Sciamma, Produção: Hold Up

Films.  França: Film Distribution, 2011, 1 DVD.

 

MENINA  DE  OURO.  Direção:  Clint  Eastwood,

Produção: Clint  Eastwood,  Paul Haggis,  Robert  Lorenz.

EUA: EUROPA FILMES, 2005, 1 DVD.
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Vídeo do Programa Segundo Tempo

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=bI-Qr5leFPk

Vídeo “Era uma vez outra Maria”

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6MEHlLL1EZg

Vídeo “Minha vida de João”

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=LESrHIGGon8
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