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RESUMO

São inúmeros os conflitos e dificuldades enfrentados pelos(as) professores(as) de Educação
Física relacionados às questões de gênero, pois tratam de valores e normas culturais que se
transformam muito lentamente, considerando a prática do futebol e as aulas de Educação
Física nas escolas. Assim, o presente trabalhado foi desenvolvido com o intuito de
compreender as correlações da formação com a atuação profissional de professores(as) que
trabalham com as relações de gênero e futebol nas aulas de Educação Física escolar. Para
obter os resultados acerca da problematização apresentada neste trabalho, a pesquisa foi
direcionada para o contexto de metodologia qualitativa. Foi realizada uma entrevista
semiestruturada de forma online com cincos professores e professoras de Educação Física e
como recurso de interpretação dos dados utilizamos a Análise de Conteúdo, preconizada pela
Bardin (1977). Como resultados, percebemos que, tanto a família como as instituições
escolares em que os(as) entrevistados(as) estiveram, contribuíram para a naturalização do
enaltecimento do sexo masculino sobre o feminino. Entretanto, a formação inicial e a
universidade foram determinantes para a desnaturalização, desconstrução e reflexão acerca
das questões de gênero. Os(as) professores(as) entrevistados se apropriam e percebem os
conteúdos de futebol como meio de ensino para as discussões de gênero e, por fim, grande
parte das dificuldades que os professores(as) encontraram para trabalhar as questões de
gênero em suas aulas foi a estrutura escolar, a gestão da escola e os(as) próprios(as)
alunos(as). Assim, concluímos que é importante considerarmos a formação de professores(as)
de forma ampla e que a escola é um ambiente primordial para que as questões de gênero
sejam discutidas, problematizadas, especialmente, nas aulas de Educação Física.

Palavras-chave: Formação de professores(as), Gênero e Futebol.
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1. INTRODUÇÃO

As relações de gênero, tais quais são entendidas hoje sob uma perspectiva social,

foram construídas e estruturadas culturalmente por meio da sociedade machista e patriarcal, a

qual se manifesta nos modos de comportamento e nos hábitos em que homens e mulheres

“devem” se comportar socialmente de acordo com o seu órgão sexual. Realçando esta ideia,

Altmann e Souza (1999, p. 58) afirmam que “gênero é aqui entendido como a construção

social que uma dada cultura estabelece ou elege em relação a homens e mulheres”.

Assim, Scott (1995, p.75) considera que:
O termo "gênero" também é utilizado para designar as relações sociais entre os
sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações biológicas, como aquelas que
encontram um denominador comum, para diversas formas de subordinação feminina,
nos fatos de que as mulheres têm a capacidade para dar à luz e de que os homens
têm uma força muscular superior. Em vez disso, o termo "gênero" torna-se uma
forma de indicar "construções culturais" - a criação inteiramente social de ideias
sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se
referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de
mulheres.

Quando relacionamos as questões de gênero com o esporte, em especial no início do

século XIX, notamos que a sociedade patriarcal, não aceitava a participação das mulheres em

ambientes esportivos, por compreenderem que elas deveriam exercer única e exclusivamente

o papel de esposas, mães e “donas de casa”. Neste período não haviam práticas esportivas

para as mulheres nas instituições de ensino, as quais foram implementadas mediante a

intervenção de médicos higienistas, que exerciam influências morais e sociais nas famílias

tradicionais, além de determinarem normas de comportamento entre homens e mulheres, e

que estas deveriam se manter saudáveis para cumprir sua função de procriar filhos, também

saudáveis. Ou seja, quando as mulheres tiveram acesso e oportunidade às práticas corporais,

os objetivos circundavam para a preservação e constituição de uma boa maternidade, que era

considerada até aquele momento, a mais importante função da mulher.

Neste contexto de estruturação e acesso às práticas esportivas femininas, as mulheres,

mais uma vez, se encontravam em condições bastante conflituosas e contraditórias, pois, ora

eram forjadas por novas formas de cuidar de si e do seu corpo reprodutor, ora eram

“violentadas” pela exibição do corpo ao universo pagão das impurezas e obscenidades. Ao

mesmo tempo em que as questões relacionadas à saúde eram regidas por médicos higienistas

que defendiam o exercício físico para a preservação de uma boa maternidade, as restrições da

presença feminina em ambientes públicos para evitar possíveis atrevimentos era imposta pela

igreja, que defendia a moral e os bons costumes. A sociedade considerava a prática esportiva
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como um ato subversivo para as mulheres, pois elas poderiam cuidar da sua aparência, mudar

alguns hábitos e atitudes de comportamento, ter acesso a uma nova configuração estética

(tanto para o masculino quanto para o feminino), assim como criar uma representação de

feminilidade “vulgar”.

A representação e discussão mencionada acima refere-se e inclui também uma

manifestação cultural do futebol no Brasil, no qual ele se apresenta intensivamente com a

maior participação de homens, sejam eles como jogadores, torcedores ou trabalhadores

relacionados diretamente à prática. Quando se direciona a espaço das mulheres no meio

esportivo, principalmente no futebol, parece haver uma ambiguidade diante da construção dos

valores estéticos e sociais preestabelecidos, ou seja, por um lado descrevem as mulheres como

“naturalmente” dóceis e frágeis, as quais possuem características essencialmente femininas e

"belas", e por outro questionam a orientação sexual da mulher sob argumentos homofóbicos

relacionados ao machismo e ao preconceito, expondo inclusive sua identidade sexual. Fica

evidente que o futebol não é visto como um esporte a ser praticado por diferentes identidades

de gênero, tendo em vista que a hegemonia masculina vem sendo reproduzida na sociedade de

maneira intensa desde sua criação até os dias atuais.

Deste modo, consideramos que a Educação Física é uma das áreas de conhecimento

relevantes à esta discussão, dada sua especificidade epistemológica estar relacionada com as

diversas manifestações da cultura corporal. O campo da Educação Física escolar nos

possibilita explorar experiências formativas relacionadas às questões de gênero e dos seus

atores sociais ali presentes, seja pelo planejamento didático e pedagógico das professoras e

professores, nas medidas de gestão escolar dos órgãos superiores, ou até numa suposta

organização sexista dos alunos e alunas dentro ou fora da sala aula. Dornelles e Fraga (2009,

p. 144), discutem sobre esta questão quando afirmam que “a ausência de falas, menções ou

referências à separação de meninos e meninas nas aulas de educação física, não corresponde à

inexistência dessa prática nas instituições educacionais brasileiras”, pelo contrário

compreendemos como algo velado e subtraído às discussões.

Essa afirmação se justifica frente a várias concepções relacionadas às possibilidades

do corpo diante do movimento e da cultura, percebidas como distintas para homens e

mulheres, meninos e meninas. Este fato pode ser evidenciado quando se fala da prática do

futebol para os meninos e do voleibol, dança, ginástica para as meninas, “justificando” que o

“futebol não seja esporte para meninas”. Embora uma crescente adesão das mulheres para a

prática futebol vem ocorrendo, inclusive com conquistas importantes nos eventos esportivos,

ainda assim, para a maioria da sociedade a construção simbólica desta prática se concentra na
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suposição da “fragilidade feminina” e da “superioridade masculina”, instaurando medidas

arbitrárias que condicionam e restringem a presença das mulheres no âmbito esportivo.

Por outro lado, Busso e Daolio (2011, apud SILVA, 2017, p. 1397) ressaltam que “[...]

os seres humanos aprendem em família, na comunidade e em outros universos socioculturais

que saberes são construídos para além da escola”. Nesse sentido, é importante ressaltar que a

construção simbólica e cultural relacionada ao futebol não ocorre apenas no espaço escolar,

mas para além dela, analisando a força com que invadem tempos e espaços das vidas das

crianças e suas famílias, uma vez que todas essas formas culturais do futebol se configuram

como saberes-objetos e objetos-saberes1, com os quais os sujeitos estabelecem relações, sendo

estas mediadas pelo contexto em que se inserem (CHARLOT, 2000).

É evidente que a Educação Física escolar tem sofrido várias transformações no

decorrer de sua história, mas a ideia de que meninos e meninas devem estar em espaços

separados ainda permanece em muitas escolas. Nessa perspectiva, “a sociedade brasileira

sempre tentou mascarar questões relativas à sexualidade, principalmente durante a

adolescência, pois o meio escolar há muito tempo, opta por separar corpos, ficando desta

forma em uma posição bastante cômoda, sem precisar enfrentar questionamentos ou situações

consideradas "desconcertantes" (FREIRE, 1994, p. 210). Comumente, a divisão por gênero

reforça a concepção de aulas tecnicistas da Educação Física, favorecendo a organização e o

desenvolvimento das aulas dos(as) professores(as), evitando, assim, possíveis conflitos entre

meninos e meninas na prática dos conteúdos, o que pode representar que a escola e as práticas

corporais mais frequentes durante as aulas foram pensadas em uma concepção de que há

práticas corporais para homens e mulheres no espaço escolar. Quando as mulheres

começaram a frequentar as escolas, essa separação ficou ainda mais evidente, gerando e

reafirmando um processo de hierarquização entre o feminino e o masculino, a partir das

relações de poder que se estabeleciam no ambiente da Educação Física e que, aparentemente,

se mantem até os dias de hoje.

A ideia do processo de enfrentamento no espaço escolar e nas aulas de Educação

Física pode se dar em diferentes momentos das aulas, como por exemplo, na forma de

organização e tratamento dos conteúdos - uma mudança estratégica e pedagógica dos

conteúdos é essencial para garantir uma diversidade de experiências à todos os alunos,

independente da identidade sexual e de gênero, no amplo repertório que a mesma possibilita –

1 “Entende-se objeto-saber como um objeto no qual um saber está incorporado (por exemplo, um livro). E por
Saber-objeto entende-se o próprio saber, enquanto objetivado, isto é, quando se apresenta como um objeto
intelectual, como o referente de um conteúdo de pensamento” (CHARLOT, 2000, p.179).



11

além da possibilidade de conscientizar e esclarecer que na escola e, principalmente, nas aulas

de Educação Física, as relações das variações das identidades de gênero podem se tornar mais

evidentes. Parte-se do princípio de que é durante as aulas de Educação Física que se tem o

maior contato com as práticas corporais e que estas podem trazer aos alunos um processo de

autodescoberta por meio do corpo, do movimento e das relações com o mundo. Além disso,

temos a possibilidade de criar situações problemas que busquem desconstruir as relações de

gênero para que os alunos e as alunas possam realizar e praticar as mesmas atividades, visto

que ainda hoje, muitas escolas, determinam às práticas corporais dada a sexualidade dos

agentes. Para isso, o professor deve estar sempre atento a criar possibilidades que questionam

os estereótipos de gênero predeterminados.

A reafirmação didática e metodológica dos mesmos conteúdos em consonância com o

“desejo” dos alunos às suas práticas, contribuem fortemente para a conservação de uma

cultura escolar sexista, o que não colabora para que se efetivem ações pedagógicas

transformadoras na escola e nem nas aulas de Educação Física. Nesse sentido, professoras e

professores utilizam argumentos relacionados na maioria das vezes, fundamentados nas

características biológicas (força, habilidade) existentes entre gêneros femininos e masculinos

para tentarem explicar os motivos que levam a separação por sexo.

Logo, as relações de gênero revelam uma desigual distribuição de responsabilidades

na construção social evidenciada na sociedade, ou seja, ela cria responsabilidades que são

alheias às vontades das pessoas, sendo que os critérios utilizados desta distribuição são

sexistas. Dessa forma, quando se refere à Educação Física escolar, o que acentua os

estereótipos de gênero nas aulas é a determinação das atividades por sexo, numa perspectiva

biologicista, esquecendo-se das relações sociais e culturais dos agentes.

Assim, é de suma importância que haja discussões, estudos que problematizem as

estruturas sociais dos campos familiares e educacionais que regem e reproduzem as relações

de dominação masculina (BOURDIEU, 2003), em especial na escola e nas aulas de Educação

Física. Neste viés, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de evidenciar as

discussões e as problematizações sobre gênero no espaço escolar, por meio do processo

formativo dos professores e professoras utilizando como meio dessa discussão a prática do

futebol e, assim, ter um aprofundamento sobre esse tema, no qual possibilite aos alunos e

alunas, aulas que abordem diretamente essa temática, visando com isso uma formação que

busque esclarecê-los e humanizá-los, seja na escola ou fora dela.

Partindo desse pressuposto, é importante salientar que essas discussões deveriam

recair também e, prioritariamente, nos cursos de formação inicial de professores e professoras,
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os quais, muitas vezes, não abrangem de forma incisiva as questões de gênero. Nos cursos de

graduação, sejam nas licenciaturas ou não, dificilmente encontra-se disciplinas obrigatórias

específicas sobre as relações de gênero. Essas, quando presentes, são oferecidas como

disciplinas eletivas ou optativas. Aparentemente, o que ocorre nos cursos de graduação é que

muitos(as) professores(as) acabam abordando estas discussões em suas disciplinas de modo

transversal, as quais, geralmente, aparecem num “segundo plano” de discussões, o que pode

gerar pouco aprofundamento teórico e reflexivo por parte dos alunos.

Dessa forma, são inúmeros os conflitos e dificuldades enfrentados pelos (as)

professores (as) de Educação Física escolar no que se refere às questões de gênero, pois

tratam de valores e normas culturais que se transformam muito lentamente, considerando a

prática do futebol nas escolas. Assim, apresenta-se como questão problema deste estudo:

como se constitui o processo formativo dos professores e professoras na construção dos

saberes sobre como trabalhar com as relações de gênero e futebol nas aulas de Educação

Física escolar?

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

- Compreender as correlações da formação com a atuação profissional de professores(as) que

trabalham com as relações de gênero e futebol nas aulas de Educação Física escolar.

2.2. Objetivos específicos

- Compreender o processo de formação dos (as) professores (as) dentro e fora das instituições

escolares relacionadas às questões de gênero;

- Identificar e problematizar as motivações e seus limites em discutir e dialogar com os alunos

e alunas o tema gênero e futebol no espaço escolar;

- Analisar de que maneira os professores (as) percebem e se apropriam dos conteúdos do

futebol como meio de ensino que contribui para as discussões de gênero durante as aulas de

Educação Física;
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- Entender as dificuldades e os enfretamentos que os(as) professores(as) encontram em

problematizar/discutir sobre as ações, as atitudes e comportamentos de desigualdades de

gênero e futebol durante as aulas de Educação Física.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 A formação de professores (as) de Educação Física e as relações de gênero

A importância desta pesquisa advém de uma compreensão ampla de formação.

Professores e professoras se constituem e se formam através de diversos saberes, que os

acompanham antes do início da formação inicial e ao longo do tempo, isto é, que são

construídos durante toda a vida. Assim, os saberes docentes acontecem como uma rede de

conexões que está interligada às dimensões do trabalho dos professores, como “[...] formação,

desenvolvimento profissional, identidade, carreira, condições de trabalho, tensões e questões

socioeducativas que marcam a profissão, características das instituições escolares onde

trabalham os professores, conteúdos dos programas” (TARDIF, 2010, s/p) entre outros.

Tardif (2010)2 argumenta que há alguns pontos importantes referentes a formação

docente, destacando quatro deles: em primeiro lugar, o conhecimento dos professores é

construído por meio do seu trabalho e experiência de vida; em segundo lugar, o conhecimento

é baseado a partir da sua experiência de vida no trabalho; em terceiro, o conhecimento é

caracterizado pelo ambiente de interação com os alunos; em quarto e último lugar, o

conhecimento também depende da formação social e da formação institucional que inseriu em

sua carreira. Logo, o autor esclarece que, com base na pesquisa realizada por ele e seus

colaboradores, o conceito de saber é amplo e reflete na linguagem do objeto de ensino, ou seja,

nos sujeitos docentes. O saber engloba “[...] os conhecimentos, as competências, as

habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes

chamado de saber, de saber-fazer e de saber ser” (TARDIF, 2011, p. 60).

O mesmo autor expõe o saber docente a partir de um aspecto relevante: o saber dos

professores no trabalho e na formação, que para ele é impensável aprender o saber docente

sem vincular o ambiente de inserção do educador. Desse modo, os saberes são adquiridos em

relação com o trabalho do professor. O saber docente é referente ao conhecimento sobre o

trabalho e do contexto que está inserido. Até mesmo os conhecimentos adquiridos antes das

2 Maurice Tardif é filósofo e sociólogo de formação, sendo um pesquisador canadense reconhecido
internacionalmente por suas obras, as quais foram traduzidas e publicadas em diversos países.
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práxis só têm sentido quando se deparam e atendem às necessidades profissionais dos

professores.
O saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos
professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a
identidade deles, com a experiência de vida e com a sua história
profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e
com os outros atores escolares na escola (TARDIF, 2011, p. 11).

Nesse sentido, o autor também corrobora com a ideia de que os saberes docentes são

sociais, isto porque são alcançados no cenário de sociabilização profissional. Ao longo de sua

carreira, o professor vai construindo progressivamente esses saberes, tais como conhecer o

ambiente de trabalho ao passo que nele se insere e o interioriza para a ação docente, podendo

partilhar com professores de outras áreas, pois “[...] um professor nunca define sozinho e em

si mesmo o seu próprio saber profissional” (TARDIF, 2011, p. 12).

Partindo dessa ideia, o professor ao trabalhar com os alunos deve ser um mediador do

conhecimento, não apenas uma pessoa que detém os saberes. Ele deve assumir o papel de um

pesquisador, o que inspira a curiosidade e descobre a partir de seus próprios questionamentos,

o que é importante para ser ensinado aos alunos e alunas. Com isso, Tardif destaca que “[...]

ensinar é agir com outros seres humanos” (TARDIF, 2011, p. 13). É com essa relação que

este professor aprende a sua profissão. É importante salientar que as atividades profissionais

dos professores e professoras são atividades de relações e interações humanas e que são

orientadas por um espaço específico, ou seja, a escola.

Partindo desse pressuposto, o autor destaca ser necessário considerar os saberes já

adquiridos pelos professores, bem como a realidade do espaço escolar no qual irão fazer parte

e também identificar os diálogos com os saberes produzidos nas Universidades com a práxis

escolar. Assim, mostra “[...] como o saber do professor é marcado e influenciado não só por

outros saberes, mas também, por um processo de reformulação, reapropriação da informação

(conhecimento, saberes)” (BORGES, 2004, p.77), que vão além das formas tradicionais de

transmissão e aplicação dos conhecimentos, inclusive na forma que as relações de gênero são

tratadas. Quando se fala em Universidades, lidamos com diversos saberes, dentre eles os

curriculares, que por sua vez, focam em seus próprios interesses, bem como seus objetivos,

conteúdos e métodos. Dessa maneira, pode-se dizer que a escola transmite os valores que

julga necessários à sociedade em geral, de acordo com o planejamento escolar, e de forma que

os professores, ao ingressarem nas escolas, ensinam o que foi aprendido da mesma forma. .

A Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 que define as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação
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continuada de professores, garante uma diversidade de conteúdos que deveriam fazer parte

dos cursos de formação. No capítulo V da Resolução - Formação Inicial do Magistério e

Educação Básica em Nível Superior: Estrutura e Currículo - consta o seguinte parágrafo:

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos
da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e
metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação,
formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e
metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual,
religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação
especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas.

Pensando nisso, Louro (1997, p. 88) destaca que “[...] as instituições têm gênero, isso

significa que, ao mesmo tempo, elas abrigam e fabricam os gêneros”. E, partindo dessa

afirmação, podemos perceber que uma instituição de ensino está repleta de signos,

significados e expressões históricas e culturais. Os gêneros constituem e abrangem a mesma,

porém não são trabalhadas de forma crítica.

A trajetória da formação de professores, desde a sua origem, tem procurado manter a

demarcação e o controle do corpo, dos gestos e dos comportamentos como forma de delimitar

os caminhos de homens e mulheres. Dessa forma, as instituições de formação de

professores(as) de Educação Física parecem também estar imersa nesse pano de fundo

histórico, sendo necessário levar em consideração as experiências, as vivências, as influências,

sentidos que dão às pessoas um senso de identidade, o que colabora (ou não) com a

problematização de questões importantes em sala de aula, como é o caso das relações de

gênero. Por este fato, acredita-se que a escola deve enfatizar o quanto o/a professor(a) pode

contribuir para a formação do ser humano e também frisar que a atuação do docente não se

limita ao ensino do movimento e educação corporal, mas inclui também a forma humana que

pode refletir a vida de cada aluno.

Outra questão relacionada à formação é que as relações estabelecidas com as

experiências escolares e as escolhas acerca dos conhecimentos acadêmicos apreendidos na

formação inicial tem haver com toda trajetória de vida, assim, “[...] para que o aluno perceba

o conhecimento acadêmico curricular mais condizente com sua trajetória e, por sua vez, com

o que mais lhe interessa durante o processo de formação” (FIGUEREDO, 2004b, p.113). Ou

seja, essas vivências nas aulas de Educação Física podem ter um efeito no que diz respeito à

maneira de como os conhecimentos incorporados na formação da sua prática docente serão

transmitidos, em especial, nas relações de gênero. Isto mostra como é relevante que as
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discussões de gênero permeiem as disciplinas que compõem o currículo da formação de

professores/as de Educação Física, pois o que se observa é a sua escassez ou até mesmo a sua

ausência. Se a situação descrita acima fosse diferente, os cursos de formação de professores

apresentassem em seus currículos disciplinas sobre diversidade e gênero, em especial os de

Educação Física, provavelmente teríamos professores(as) com maiores condições de romper

com os discursos e práticas machistas e sexistas instalados nos espaços escolares, e com isso

poderíamos tratar de diversidade, respeito, igualdade e equidade de oportunidades entre

mulheres e homens de forma comprometida e muito mais humana.

Este aspecto é muito relacionado com a forma com que as aulas de Educação Físicas

são ministradas, ou seja, ainda é comum a circulação de discursos e práticas que disseminam e

concretizam a prática dos conteúdos dessa disciplina de modo separado, priorizando os mais

habilidosos, os mais capacitados.

Portanto, a importância da atuação docente dos professores de Educação Física está

relacionada ao modo de pensar como incorporar a temática gênero em sala de aula,

considerando que a discussão do tema está além do âmbito escolar. O papel dos/das

professores/as é construir e mediar conhecimentos sobre esses temas para que os alunos

possam respeitar e valorizar as manifestações da diversidade, principalmente de diversas

identidades de gênero. No entanto, ao tratar da Educação Física na escola observa-se uma

maior preocupação em criar estratégias de vencer em "torneios", obedecer regras arbitrárias,

no aprimoramento e no treinamento de técnicas eficazes e específicas referente aos

movimentos corporais do que na tensão e na discussão problemática das questões de gênero

que permeia e perpassam todos esses fatores.

Por fim, a falta do debate sobre gênero mostra que mesmo inserindo diferentes

conteúdos como o futebol que por si só, já gera preconceitos durante as aulas, não há uma

perspectiva de discussão, impossibilitando a problematização desse tema em sala de aula, o

que provoca o aparecimento da discriminação, rejeição e autoexclusão, o que compromete

diretamente uma prática pedagógica transformadora e inclusiva.

3.2 Gênero e Futebol nas aulas de Educação Física

A sociedade tem apresentado justificativas, na tentativa de explicar de algum modo, a

separação preconceituosa que decorre das relações sociais, porém pouco trabalho tem sido

feito para reduzir essas separações. Os argumentos apresentados pelas pessoas percorrem as

questões da natureza humana, iludidas na teoria da superioridade biologia. Do ponto de vista
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histórico, esses problemas foram retidos e excluídos de forma brutal. Assim, há uma conexão

contínua entre o social e o biológico, ou seja, a sociedade considera naturais as atitudes e os

movimentos do corpo como uma forma “especifica” de ser masculino e feminino. Nesse

sentido, Louro discorre:

todo movimento corporal é distinto para os dois sexos: o andar balançando os
quadris é assumido como feminino, enquanto dos homens espera-se um caminhar
mais firme (palavra que no dicionário vem associada a seguro, ereto, resoluto –
expressões muito mas culinas e positivas), o uso das mãos [...], o posicionamento
das pernas ao sentar, enfim, muitas posturas e movimentos são marcados,
programados, para um e para outro sexo. (LOURO, 1992, pp. 58-59)

Nas aulas de educação física e nas escolas como um todo, observam-se inúmeras vezes

a ocorrência de separação entre os gêneros quando os professores reforçam o modo de

discriminação comportamental em sua fala e atividades docentes, deixando claro as diferenças

entre homens e mulheres. Em geral, as escolas enquanto formadora vem contribuindo para o

desenvolvimento contínuo da discriminação de gênero e permitindo a difusão de valores

preconceituosos.

Altmann (1988) argumenta que a oposição entre os gêneros não é só um reflexo ou

expressão de fatos biológicos, mas também uma construção social, isto é, as identidades

aparentemente fixas e rígidas de mulheres e homens impede que outras possibilidades sejam

propostas. Nesse viés, a autora que considera o gênero como uma classe relacional, argumenta

numa possível conexão de duas classes, isso porque o gênero e a habilidade são circunstancias

favoráveis a exclusão de meninas nas aulas de Educação Física, as quais são punidas

duplamente, primeiro por não terem condições de ocupar os espaços de lazer da cidade e por

consequência, não desenvolverem suas habilidades tanto quanto os meninos. Segundo, as

meninas sendo menos habilidosas do que os meninos, mais uma vez são excluídas dentro das

instituições escolares.

Não se pode concluir que as meninas são excluídas de jogos apenas por questões de
gênero, pois o critério de exclusão não é exatamente o fato de elas serem mulheres,
mas por serem consideradas mais fracas e menos habilidosas que seus colegas [...]
(ALTMANN, 1998, p. 56).

A partir desses pressupostos, o espaço escolar é organizado e interpretado a partir das

relações de poder, porém, é nesse ambiente que são colocados os desejos, expectativas e

necessidades dos educandos que os compartilham (BOURDIEU, 1999). Moreira (2007)

reitera o papel da escola como uma das instâncias do processo de diferenciação, classificação

e exclusão social. Para superar esse tipo de produção e perpetuação, a escola deve
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proporcionar experiências que representem o mundo e a realidade que reflitam as diferenças

humanas nos espaços em que vivem.

Algumas reflexões tornam-se latentes acerca das relações de gênero nas aulas de

Educação Física, principalmente, quando se trata da prática esportiva, como o futebol.

Badinter (1993) afirma que os esportes que abrangem competição, agressão e violência são

considerados as melhores origens da masculinidade, pois nesse espaço os alunos conquistam

sua "identidade masculina", demonstrando publicamente seu “descaso” com a dor, controle

físico, força e vontade de vencer. De acordo com Souza (1994), nos fins de semana, as

quadras esportivas fora da escola costumam ser ocupadas por homens. Da mesma forma, os

espaços existentes dentro das escolas são ocupados por meninos durante o descanso e o tempo

livre, o que em certa medida mostra que eles dominam esse universo.

O futebol praticado dentro e fora da escola, ainda conta com uma maior participação

dos homens. No Brasil, ele é tratado em diferentes áreas do conhecimento, por isso é

apresentado em diversos documentos que abrangem diversos aspectos. No entanto, as

abordagens voltadas para aulas de educação física, principalmente aqueles que discutem

assuntos relacionados ao gênero, ainda são pouco discutidos, principalmente no meio

acadêmico.

Portanto, o futebol é uma forma social de gênero, que se reflete em quase todos os

espaços, onde a participação feminina ainda é inferior ao masculino. Desse modo, uma vez

estabelecido um sistema hierárquico entre homens e mulheres no meio social, no caso

especial do futebol, esse esporte retrata essas relações de gênero para mostrar o papel que

cada um deve ocupar. Assim, como em outras dimensões culturais, homens e mulheres têm

valores diferentes e o domínio masculino no mundo do futebol brasileiro tem raízes históricas.

Essas raízes se fazem presente nas aulas de educação física, o que contribui para a

predominância de uma maior participação dos meninos em relação às meninas. Nessa relação,

o professor passa a ser “refém” da construção histórica e nas estruturas sociais estabelecidas

nas instituições escolares, e as meninas conformam-se com o "campo" masculino na prática

desse esporte, portanto, a maioria delas não questiona essa situação.

Nesse cenário, os(as) professores(as) muitas vezes sustentam a separação de gênero

nas aulas de Educação Física, fortalecendo a exclusão entre o feminino e o masculino. Isso

porque aos homens era (ou ainda é) permitida a prática de qualquer esporte e as meninas a

prática de dança e ginástica. Assim como o conteúdo da Educação Física, esportes e dança ao

longo do tempo adotaram/adotam ferramentas para distinguir e classificar com base nos

gêneros. Completando o trecho acima, a questão da divisão dos conteúdos de acordo com
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gênero nas escolas representa uma grande dificuldade para os(as) educadores(as), pois os

preceitos históricos construídos anteriormente, se modificam de forma muito lenta, o que

colabora para que essa diferença (meninos/meninas) se torna mais forte. E isso fica ainda mais

evidente quando há a participação das meninas nos esportes.

Nesse aspecto, ao relacionar com a prática do futebol nas aulas de Educação Física,

observa-se a discriminação por parte dos meninos quando alegam que as meninas não tem

habilidade. Por esse e outros motivos, professores(as) optam pela aula separada ao invés de

problematizar esse conflito. Neste sentindo, Dornelles (2001) argumenta que a separação de

meninos e meninas nas aulas de educação física é um recurso amplamente usado por

professores(as) e que vem aumentando. Essa separação pode impossibilitar e dificultar às

discussões de gênero nas aulas. Porém, quando a situação se inverte, ou seja, as meninas

demostram habilidade há uma nova configuração, que segundo Goellner (2011.p 82), “quando

meninas apresentam um perfil de habilidade e comportamento mais agressivo para o jogo,

muitas vezes, sua feminilidade é colocada em suspeição”, assim como ainda se refere à autora,

“o menino que não se adapta ao esporte, sobretudo às práticas coletivas, também tem

colocado em dúvida a sua masculinidade” (GOELLNER, 2011.p 82). Isso demonstra a

urgência do trato com as questões que envolvem o tema gênero nas aulas de Educação física.

Desse modo, meninos e meninas quando vão à escola, possuem comportamentos,

formas de agir, pensar discriminatórias que já vem de um conhecimento construído pela

sociedade. Isto é, os papéis que meninos e meninas podem ter na escola já estão definidos

culturalmente. Na maioria dos casos, os meninos apresentam maior habilidade e se saem

melhor, por esse motivo se recusam a participar de atividades com as meninas, que, por sua

vez, não querem participar de atividades mistas porque se sentem excluídas do jogo ou por

medo de se machucarem. Diante dessa situação, o professor possui um papel de extrema

importância ao trabalhar as relações de gênero e futebol nas aulas, de maneira que os(as)

alunos(as) possam aprender a lidar com as diversidades existentes na sociedade, ou seja, o(a)

professor(a) deve criar atividades que possibilite o entendimento entre os gêneros e que

ninguém se sinta excluído e todos possam participar ativamente das práticas.

Dessa forma, observamos que no âmbito escolar e mesmo na Educação Física, as

questões de gênero trata-se de um assunto velado e, por esse motivo, professores e professoras

encontram dificuldades em levar essa discussão para as aulas. Do mesmo modo que existe

dificuldades por partes dos(as) professores(as), a escola também possui sua parcela de culpa,

isso porque o gênero não é trabalhado como uma temática importante, utilizando como
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justificativa que esse assunto é de caráter familiar e não de responsabilidade da instituição

educativa.

Além disso, os(as) docentes ao tentarem discutir as questões de gênero, muitas vezes o

tratam apenas quando surgem conflitos de bullying, piadinhas, apelidos, mas que são

problematizados de maneira superficial. Outro fator é que os professores não tiveram contato

com disciplinas de gênero na formação e acabam por não identificar situações que remetia a

essa temática no contexto escolar. Há também por parte dos(as) professores(as) desinteresse

ou dificuldade de acesso aos materiais de apoio, receio na forma de trabalhar o tema, bem

como relacionar com o conteúdo da área. Sendo assim, pode-se entender o motivo pelo qual

existem essas dificuldades ao abordarem o gênero nas aulas de Educação Física. Nessa

perspectiva, o futebol pode não apenas pautar questões de gênero, mas também ensinar os

jovens a tolerar, aceitar e respeitar as diferenças e as diversidades, corroborando para que as

relações de gênero se tornem iguais. E em relação à prática do futebol nas aulas, pode

possibilitar a compreensão aos alunos de que a jogabilidade de cada aluno não significa que

não são boas ou ruins, mas diferentes.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para obter os resultados acerca da problematização apresentada neste trabalho, a

pesquisa foi direcionada para o contexto qualitativo. A pesquisa qualitativa segundo Minayo

(2008) se ocupa de um nível da realidade que não pode ser compreendido por dados

quantitativos, trabalhando com o universo dos significados dos motivos, das aspirações, das

crenças, dos valores e das atitudes, sendo a produção humana a parte mais importante.

Para atender os objetivos propostos do presente trabalho foi realizada uma pesquisa

composta por duas professoras e três professores de Educação Física, com idade entre 25 a 43

anos, que trabalham com alunos e alunas do ensino fundamental I e II e Ensino Médio. As

escolas de atuação dos entrevistados atendem as diferentes autarquias, entre as municipais,

estaduais e federais. Vale destacar que todos(as) professores e professoras fizeram a sua

graduação na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) no curso de Educação Física

e colaram grau entre os anos de 2007 e 2017. Dois professores têm a titulação de mestre, um

professor e uma professora são especialistas e uma professora tem a graduação. A escolha de

cada professor(a) foi intencional, a partir das intervenções pedagógicas, que a priori,
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trabalhavam com questões de gênero e futebol nas aulas de Educação Física, o que tornou

para o presente estudo um dado fundamental para sua concretização.

A entrevista realizada foi semiestruturada, numa perspectiva de análises acerca das

experiências formativas a partir das características pessoais, culturais, profissionais e

pedagógicas dos professores e professoras. Tivemos como intenção também, por meio da

entrevista compreender os conflitos gerados durante as aulas e como estes professores e

professoras mediavam as situações acerca das atitudes e comportamentos de desigualdades de

gênero, preconceito, machismo, violência sexual, entre outras instâncias que permeiam tal

discussão durante a atuação profissional.

As entrevistas aconteceram de forma online, devido à situação de quarentena causada

pela Covid-19 (OMS, 2020), via Google Meet. Foram 17 questões abertas previamente

estruturadas, as quais possibilitaram direcionar para outras questões de interesse da

pesquisadora. As mesmas foram gravadas e transcritas pela pesquisadora, sendo que cada

entrevista teve duração de duas a três horas e após transcrição obteve-se uma média de 15

páginas cada entrevista. Por uma questão de sigilo, os professores foram identificados por

letras, Professora A, Professor E, Professor O, Professora T e Professor R.

Como recurso de interpretação dos dados foi utilizado a Análise de Conteúdo, que

segundo Bardin (1977, p. 38) designa como “um conjunto de técnicas de análise das

comunicações visando a 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”. Nesta pesquisa os dados foram coletados por meio das entrevistas que foram

agrupadas e demarcadas com diferentes cores de acordo com as unidades de registro. Tais

demarcações foram separadas em quatro tópicos, sendo: processos formativos dentro das

instituições e fora do contexto escolar; motivações, limites e perspectivas em discutir gênero;

futebol e outras práticas pedagógicas como meio de ensino para as discussões e as

dificuldades encontradas pelos(as) professores(as) dentro e fora da sala de aula. Em seguida

foi feito um recorte das entrevistas transcritas e os relatos dos professores e das professoras

foram categorizados de acordo com as unidades de registro. Sendo assim, surgiram

construídas quatro categorias: Processos formativos por meio da família e da escola:

naturalização dos papeis sociais de gênero; O Ensino Superior como espaço de

desnaturalização/desconstrução/reflexão às questões de gênero; Atuação profissional como

lugar de diálogo, formação e ruptura com a reprodução das desigualdades de gênero, é

possível? e, por último, Futebol: protagonista ou coadjuvante nas discussões de gênero dentro
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da escola? Em seguida, os dados foram interpretados e discutidos para que se possa

aprofundar nos fatos e estabelecer as relações entre a realidade vivenciada com referencial

teórico do estudo em questão.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Processos formativos por meio da família e da escola: naturalização dos papeis

sociais de gênero

Durante as entrevistas, foi possível perceber que os(as)as professores(as) tiveram

diferentes vivências em relação às questões de gênero. Assim, um professor e uma professora

afirmaram que não tiveram separação de gênero durante a infância/ adolescência. Por outro

lado, uma professora afirmou ter vivenciado essa separação. Nesse sentido, observa-se que

mesmo que alguns pais e mães tenham se empenhado em não reproduzir a educação a qual

foram submetidos, ainda é comum ter famílias que reproduzem a separação por gênero,

estabelecendo, assim, uma educação diferente entre meninos e meninas.

Em relação aos dados analisados dos(as) professores(as), relataram que:
“a partir dessa criação que minha mãe teve, ela me criou de uma maneira muito...
muito feminina e diferente, se for pensar nos estereótipos, né? Porque desde cedo
minha mãe sempre, sempre me incentivou e me ensinou, por exemplo, tarefas
domésticas, como lavar louça, arrumar a minha própria cama, dobrar as minhas
roupas ajudar, a limpar a casa [...]”. (Professor E).

Então, assim, com relação a minha infância, meu pai nunca teve essa diferenciação
de brincadeiras de meninos para meninas, né?. (Professora A).

[...] o que eu vivi foi uma coisa mais de separação de gênero mesmo, de vivenciar as
coisas... de as coisas serem de menino, as coisas serem de menina. (Professora T).

Embora alguns pais, mães e/ou responsáveis tendam a reproduzir as questões de

gênero do modo conservador, outros(as) se esforçam e tentam romper com a educação no qual

foi recebida de sua família, a fim de não reproduzir as mesmas falhas percebidas de sua

própria educação (WAGNER, PREDEBON, & FALCKE, 2005).

Assim, podemos observar que no espaço familiar as primeiras representações de

identidade são percebidas e incorporadas por um ser que acaba de chegar ao mundo. Ali, os

papéis, mais ou menos estabelecidos, transmitem o lugar de cada um dos membros da família3,

por meio das ações, das condutas, das funções, dos costumes, dos hábitos e das hierarquias.

3 De acordo com a Jurisprudência a família é uma união associativa de pessoas, sendo uma instituição da qual se
vale à sociedade para regular a procriação e educação dos filhos. Ainda, pode ser definida como uma instituição
permanente integrada por pessoas cujos vínculos derivam da união de pessoas de sexos diversos.
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De acordo com o que é construído no decorrer da vida, aliado ao conhecimento e às

práticas cotidianas, cada pessoa, de forma singular e extremamente individualizada, tende a

transferir seus interesses, seus gostos, seus valores, entre outros, para os filhos. Neste sentido,

podemos afirmar que as experiências vividas por um indivíduo, primeiramente no âmbito

familiar, se constituem sob um reflexo aparentemente “natural”. Essa naturalização do que é

"ser menina ou ser menino, ser mulher ou ser homem", representa, muitas vezes, uma

construção limitante e binária das identidades humanas, o que consequentemente gera a

conservação de estruturas dominantes e dominados.

Nesse aspecto, quando os pais ou responsáveis expressam seus valores morais e éticos

em relação às questões de gênero, os filhos tendem a conservar ou subverter as estruturas em

torno desses valores. Patcher (2009) destaca o papel que a família tem nos primeiros estágios

da criança e no desenvolvimento da compreensão que eles/elas têm do que homens e

mulheres fazem e como essas atividades mudam de acordo com o gênero. Desta maneira, as

crianças estão expostas a valores e padrões de comportamentos que os nortearão por um longo

tempo, visto que, as relações dentro da família demonstram as diversas ideologias de gênero

implícitas, que permitem aos membros da família partilharem o entendimento dos discursos

de gênero predominante na sociedade (STREY, 2007). Estas afirmativas nos mostram que as

transmissões referentes aos valores e crenças familiares são parte da estrutura do núcleo

familiar, sendo os pais, as mães e/ou os responsáveis modelos de espelhamento e identificação

para seus(as) filhos(as).

Paechter (2009) tem como foco o conhecimento da masculinidade e da feminilidade e

define os bebês como modelos nos primeiros meses de vida, cujo conhecimento é orientado e

interpretado por outras pessoas. À medida que crescem e a complexidade do processo

cognitivo aumenta, alguns modos de ser e se comportar são incentivados, deixando claro para

a criança o que significa ser homem e ser mulher, e quais comportamentos são aceitáveis para

cada gênero e, consequentemente, sobre ter uma relação de poder no círculo familiar que se

estende à sua forma de entender o mundo.

Considerando, então, a existência de homens e mulheres na atualidade, e os valores

sociais que são atribuídos a essas diferenças, é previsível que pais e mães imprimam modelos

de gênero de forma patriarcal nas crianças. Narvaz e Koller (2006a) confirmam que mesmo

no período pós-moderno e depois de tantas lutas e vitórias feministas, o ideal do patriarcado

se reflete na família, o que mostra que a desigualdade entre homens e mulheres ainda existe.

Assim, Castañeda (2006) ressalta que meninos e meninas começam a captar inúmeros
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discursos em relação ao gênero e suas desigualdades desde o nascimento, no qual contribui na

construção da própria imagem, sendo esses discursos comuns no seio familiar.

Nesse panorama, as crianças passam a entender e a construir o significado e a

representação do que é ser homem e ser mulher, mediante o reforço das atitudes e

comportamentos que supostamente seriam específicos para cada sexo e, também, aqueles que

são transmitidos pelos pais e pelas mães (NEGREIROS e FÉRES-CARNEIRO, 2004;

RIBEIRO, 2006). Os princípios incorporados dentro da família acerca dos papéis de gênero

ainda persistem, dado que meninos e meninas tendem a reproduzir os seus iguais do que os do

outro sexo, a partir da observação direta e do entendimento daquilo que é esperado para cada

gênero. (NEGREIROS e FÉRES-CARNEIRO, 2004).

Portanto, compreende-se que muitos padrões de comportamento estereotipados que

versam sobre o que seriam "atitudes e comportamentos de homem" e "atitudes e

comportamentos de mulher" são transmitidos de geração a geração. Como resultado, as

diferenças entre homens e mulheres passam a ser estereótipos universalizados, o que pode os

impedir de pensar e adotar novas formas de vivenciar a masculinidade e a feminilidade. Dessa

forma, muitas famílias continuam reproduzindo os padrões tradicionais de sexualidade, aos

quais reforçam uma sociedade conservadora e machista.

Como resultado, os(as) filhos(as), no decorrer dos anos, passam a atribuir papéis e

expectativas de acordo com as representações sexistas. Assim como a família, outros espaços

formativos também cruciais e determinantes na formação dos indivíduos, são atravessados

pelas questões de gênero, como é o caso da instituição escolar. Partindo desse entendimento, é

valido destacar que a escola é um espaço obstinado na produção, reprodução e atualização dos

parâmetros da heteronormatividade – um conjunto de disposições (discursos, valores, práticas)

por meio das quais a heterossexualidade é instituída e vivenciada como única possibilidade

natural e legítima de expressão (JUNQUEIRA, 2012).

Um arsenal que regula não apenas a sexualidade, mas também o gênero. As
disposições heteronormativas voltam-se a naturalizar, impor, sancionar e legitimar
uma única sequência sexo-gênero-sexualidade: a centrada na heterossexualidade e
rigorosamente regulada pelas normas de gênero, as quais, fundamentadas na
ideologia do “dimorfismo sexual”, agem como estruturadoras de relações sociais e
produtoras de subjetividades” (JUNQUEIRA, 2011, p. 1-2).

Quando analisamos as questões de gênero no espaço escolar, percebemos a exclusão

das meninas nas aulas de Educação Física, por uma questão de habilidade, como relatada pela

professora A no trecho a seguir.
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Então, foi chegando na adolescência a gente começou a criar algumas coisas na rua,
jogava bets, jogava peteca, jogava vôlei era tudo de forma mista, quem fosse
chegando ia sendo incluído nos times, mas existia separação, assim não era de
gênero, era de quem era melhor [...] mas não era relacionada à gênero, não chegava
a ser gênero (Professora A).

Desse modo, ao trazer as questões de gênero para as aulas de Educação Física,

percebe-se que a superioridade dos homens frente às mulheres continua até os dias de hoje.

Esse fato passa a ser manifestado quando os(as) professores(as) adotam práticas que reforçam

os estereótipos e os preconceitos de gênero ao exigir atitudes distintas de meninos e meninas,

o que colabora para que os(as) alunos(as) assumam determinadas posturas frente à sociedade

(CRUZ; PALMEIRA, 2009).

Assim, Helena Altmann discorre que:
Em muitos casos a escola mantém a simbologia da mulher como um ser dotado de
fragilidade e emoções e do homem como um ser de força e razão, por meio das
normas, dos objetos, do espaço físico e das técnicas do corpo e dos conteúdos de
ensino, sejam eles a ginástica, os jogos e, sobretudo, os esportes (ALTMANN, 1999,
p. 57).

Assim, nas aulas de Educação Física as diferenças entre meninos e meninas é

reforçada a cada dia através de práticas que são consideradas permitidas e recomendadas para

cada gênero. Pode-se citar como exemplo as influências exercidas sobre meninas, quanto ao

fato de serem “educadas” para as atividades domésticas, tendo assim de retratar um

comportamento servil, com bons modos e gentil. Em contraponto, os meninos têm seu

processo de masculinização incentivada pelos pais em um comportamento voltado a defender

seu lar, apostando em uma demonstração de virilidade, força e coragem, de que, por exemplo,

homens não choram. Frente a estes e outros posicionamentos far-se-ão necessárias

ponderações a respeito da separação por gênero nas aulas de Educação Física. Esse tipo de

influência só amplia as desigualdades e naturalização dos papéis sociais de gênero. Em

virtude disso, a Educação Física fundamentou e ainda fundamenta suas aulas a partir da

separação por gênero feminino e masculino.

Tal explicação para essa separação nos dias de hoje, deve-se geralmente as

diferenciações de habilidade motoras 4entre meninos e meninas. Segundo Abreu (1990, p. 54)

a inclusão e a exclusão estão mais relacionadas à habilidade e não ao sexo “[...] o fator

preponderante da incompatibilidade dos sexos em aulas mistas é o desnível das habilidades”.

A autora constatou também que uma vez que as meninas mostram suas habilidades elas são

aceitas pelos meninos, levando em conta que os mesmos possuem uma resistência para aceitar

4 Habilidade motora pode ser entendida com ato ou tarefa, onde, quase todo ato motor ou movimento, pode ser
considerado uma habilidade. São movimentos que devem ser aprendidos a fim de serem executados
corretamente (MAGILL, 1984, pag. 48).
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atividades práticas mistas ou em conjunto. Do mesmo modo, quando os níveis de habilidade

dos meninos são mais limitados, eles são rejeitados como as meninas e, às vezes, recebem

menos passes no jogo do que elas. No entanto, a intolerância dos meninos para erros é maior

do que a intolerância das meninas.

Dessa forma, observa-se que o maior problema está justificado à habilidade. A razão

para essa diferença não é somente inerente ao sexo (biológico), mas uma espécie de costumes,

valores culturais que sempre excluíram as meninas da oportunidade de praticarem alguma

prática supostamente masculina.

Para intervir nessa realidade, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998) da

Educação Física, no que diz respeito às questões de gênero, reconhece a relevância de aulas

mistas, visto que podem contribuir para que meninos e meninas possam aprender a respeitar

as diferenças existentes.
[...] lá na escola eu tenho mais facilidade de trabalhar o gênero e aí se torna tão
natural nas aulas eles terem esse respeito de ter as aulas mistas, de trabalhar em
conjunto para ajudar um ao outro. (Professor A)

[...] como eu falei o que eu procuro fazer sempre... sempre as aulas mistas, não tem
essa coisa de meninos e meninas, faz todo mundo, faz a mesma coisa, brinca na
mesma coisa. (Professor O)

As falas acima demostram que ambos(as) professores(as) defendem as aulas mistas e,

com isso, sustentam também a ideia de que ao oportunizar essas aulas estariam contribuindo

com as discussões sobre gênero no espaço formativo da escola. Porém, é valido destacar que,

em nossa concepção, somente o uso de aulas mistas não é o suficiente para reduzir ou romper

com as diferenças entre os sexos. Portanto, cabe aos docentes ainda a opção de realizar:

“aulas mistas pautadas em regime de co-educação mais do que buscar a
compreensão da construção cultural evidenciada ao sexo masculino e ao sexo
feminino, nos permite minimizar as posições ocupadas pelos sexos, onde muitas
vezes observamos uma superioridade equivocada do sexo masculino, e que também
estão imbricadas nas relações de poder” (MATTOS, 2014, p.22).

É preciso mencionar, como destaca Louro (2004, p. 57):
[...] desde seus inícios a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. Ela se
incumbiu de separar os sujeitos – tornando aqueles que nela entravam distinto dos
outros, os que a ela não tinham acesso. Ela dividiu também internamente, os que lá
estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento,
hierarquização. A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna
começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela também se
fez diferentes para os ricos e para os pobres e ela imediatamente separou os meninos
das meninas.

Louro também ressalta que, em alguns componentes curriculares, a constituição da

identidade de gênero parece, muitas vezes, ser feita por meio de discursos implícitos, já:
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[...] nas aulas de educação física esse processo é, geralmente, mais explícito e
evidente. Ainda que várias escolas e professores/as venham trabalhando em regime
de coeducação, a educação física parece ser a área onde as resistências ao trabalho
integrado persistem, ou melhor, onde as resistências provavelmente se renovam, a
partir de outras argumentações ou de novas teorizações (LOURO, 2004, p. 72).

Embora as meninas se disponham a praticar as diferentes modalidades existentes nas

aulas, ainda há um longo caminho para percorrer e obter as mesmas condições e espaços que

os meninos. Nesse aspecto, as aulas de Educação Física desempenham um papel fundamental

no processo de empoderamento das meninas. Ao discutir que a escola e a disciplina de

Educação Física legitimam e reproduzem formas de “ser menino e ser menina”, entendemos

que este processo de significação legitima uma classificação de poder e desigualdades. Desse

modo, a separação entre meninos e meninas figura como mais uma peça engendrada

culturalmente que ordena homens e mulheres de acordo com seus “distintos” destinos.

Sendo assim, compreende-se que a Educação Física, dada a sua especificidade,

enquanto objeto da cultura corporal, pode ser uma disciplina capaz de questionar e refletir os

padrões de estereótipos que não só inibem, mas também alimenta o machismo estrutural, o

que compromete inclusive, a boa convivência entre meninos e meninas de forma coletiva.

5.2 - O Ensino Superior como espaço de desnaturalização/desconstrução/reflexão às
questões de gênero

Desde muito tempo, as pessoas foram introduzidas em certos modelos sexistas entre

homens e mulheres, que são baseados na construção histórica, na cultura, nos costumes e nas

crenças de uma determinada sociedade. Todos podem identificar ou rejeitar esses modelos,

bem como descobrir e inventar novas possibilidades de identidade neste campo (CONNELL,

1995).

Vivemos numa realidade social em que a desigualdade de gênero é “naturalizada”, e

indivíduos que não seguem os padrões de gênero impostos pela sociedade tornam-se alvos de

preconceito e exclusão, em função dos estereótipos que são associados a homens e mulheres e

que com isso formam diversas características específicas de cada sexo, ignorando, assim, a

existência das múltiplas masculinidades, feminilidades e várias outras identidades. Nesse

sentido, cabe discutir o papel dos espaços educativos na perpetuação/conservação ou

transformação/subversão desses padrões. Assim, a escola tem sido foco da atenção de estudos

que problematizam seu papel normativo e regulador no que concerne às questões de gênero

(LOURO, 1997, 2011; GUIZZO, 2007). No entanto, é preciso avançar no estudo e analisar
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também de que forma a Universidade enquanto espaço educativo tem influenciado na

desconstrução, na reflexão e na desnaturalização acerca das desigualdades de gênero.

A Universidade, para além de todas as suas atribuições, é responsável pelo ensino e

formação dos estudantes por meio da relação crítica e reflexiva da vida social. Portanto, o

papel das Universidades não se resume em oferecer aos estudantes de um conhecimento

técnico e prepará-los para o mercado de trabalho, mas inclui também propiciar condições que

lhes deem atributos e habilidades sociais e transformadoras que são regidos ao encontro do

pensamento crítico e autônomo, que os preparem consequentemente para se adaptarem a uma

sociedade em transformação.

A ação do ser professor na Universidade, quando estabelecida numa relação de ensino-

aprendizagem, contribui de forma significativa para a formação e o desenvolvimento dos

estudantes enquanto indivíduos e membros da sociedade, pois proporciona experiências que

vão além do âmbito intelectual e da sala de aula. Portanto, o professor intencionalmente ou

não, exerce, em sua forma de ser, influência direta na formação, na desconstrução e

(re)construção dos estudantes a partir de uma ação que transcende o espaço da sala de aula.

A relação ensino-aprendizagem estabelecida entre professor-aluno vai além de apenas

“transmitir” conteúdos, conhecimentos e saberes. Consiste em uma relação mediada pelo

contexto social, cultural, político e psicológico do(a) docente e do(a) estudante. É complexa

também porque inclui os aspectos inerentes a qualquer interação social, visto que o ato de

lecionar é, além de educacional, uma relação de aprendizagem em ações culturais. O aspecto

emocional que se sobrepõe a essas relações é muito importante para a construção do

conhecimento, e muito relevante tanto para alunos em formação quanto para professores. São

relações de confiança, de agregação de valores e, principalmente, no que tange a Universidade,

de espaço de discussões para além do campo profissional, da humanização e emancipação dos

agentes sociais.

Assim, os estudos sobre o tema gênero perpassam pela forma que se dá as relações

entre homens e mulheres. Relações estas que causam desigualdades de gênero e fere um dos

princípios básicos dos direitos humanos: a igualdade. O enfrentamento a tais assimetrias de

gênero não deve ser tomado como uma meta tecnocrática, mas como um processo político que

requer mudanças efetivas. Nesse cenário, as instituições educacionais têm um papel

significativo e devem atuar face seu grande compromisso com a sociedade, particularmente,

por ser nela onde se formam os professores de todos os níveis da educação formal. Nesse

sentido, a Universidade, berço de novos conhecimentos, não pode apenas refletir a sociedade,
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sua missão é tornar-se indutora das mudanças necessárias para o avanço no sentido de uma

sociedade equitativa (CULLEN, 2009).

Com base no que foi exposto até o momento, a Universidade e cada curso ofertado

provém de uma matriz curricular que deve contemplar a pesquisa, o ensino e a extensão, por

meio de disciplinas, de projetos, cursos e eventos de formação complementares, entre outras

atividades. É valido destacar que o Estágio Supervisionado, nos cursos de licenciatura, é um

componente curricular com características diferenciadas, pois se desenvolve em dois espaços,

o da universidade e o da escola/campo de estágio. Essa característica permite além do trânsito

entre espaços físicos distintos, a circulação de ideias, situações, experiências diferenciadas,

que favorecem a construção de saberes tanto pelos(as) alunos(as) estagiários(as), como

pelos(as) professores(as) orientadores(as) da Universidade e os(as) supervisores(as) da

escola/campo. Os alunos concordam que o estágio contribui para formação docente, na

medida em que oportuniza essa mobilidade e o conhecimento do cotidiano escolar

(FAGUNDES et al, 2013).

Conviver com os professores e os alunos na sala de aula propicia o conhecimento das

questões sociais e estruturais que permeiam a prática docente tais como as imposições dos

programas oficiais, os valores culturais e morais e, principalmente, em relação às questões de

gênero nas aulas de Educação Física. Referente a isso, os(as) professores(as) entrevistados(as)

consideram o Estágio como um divisor de águas para a discussão e tentativa de ruptura das

desigualdades de gênero existentes nas aulas de Educação Física.

Nesse cenário, uma professora afirmou a importância que o estágio teve durante o seu

processo de formação quanto às questões de gênero:
[...] foi até a Amanda que era nossa professora de estágio, né? Ela falou a respeito de
como poderia fazer os estágios abrangendo a questão de gênero. Então no estágio do
fundamental I trabalhou gênero e foi bem interessante porque a gente trabalhou
gênero das profissões. A gente fez algumas brincadeiras lúdicas com os meninos, eu
não lembro se era o terceiro ou quarto ano, então a gente discutiu a questão [...] Os
estágios me proporcionaram a enxergar dessa forma [...] antes da gente chegar nos
estágios os meninos jogavam bola na metade da quadra e as meninas jogavam
queimada na outra metade, então a gente trabalhava com as questões de gênero que
era a coisa que a gente observava que tinha mais. (Professora A).

Outro aspecto que merece destaque na fala das(os) professoras(es) refere-se à

oportunidade de participar do Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à

Docência), de poder se aproximar da realidade escolar, das questões que permeiam o campo

escolar e compreender como se dão as relações entre os alunos.
Quando a gente falava, falava sobre as práticas que exemplificava a gente via isso
forte e também no pibid...o pibid contribuiu muito, com o pibid eu pude trabalhar
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com esse tema um pouco do jeito mais profundo que em determinado projeto nosso
a gente trabalhou com dança e aí a gente aproveitou, a gente fala um pouco sobre
essa questão de gênero (Professora T)

Para, além disso, essas questões surgiram muito fortemente no pibid, né? Aí eu já
estava no processo mais avançado de graduação, estava no quarto período e já
pensando em prática pedagógica [...] o pibid foi um divisor de águas por conta disso,
eu acho que se eu não tivesse feito Pibid, eu não teria essa facilidade que eu tenho
hoje para poder pensar essas questões. (Professor E)

A fala acima nos faz perceber que durante o processo de formação na Universidade, a

mesma precisa providenciar momentos em que a discussão e a problematização de

preconceitos se façam presentes, que seja real e consistente para que, minimamente,

futuros(as) docentes não reforcem estereótipos e atitudes discriminatórias e, mais que isso,

avancem para a reflexão e a transformação da realidade em conjunto com a comunidade

escolar.

Perante o exposto, os(as) professores(as) relataram a mesma situação no decorrer da

sua formação. Assim, considerando que os professores e as professoras lidam com várias

entraves associadas à insegurança, a imprevisibilidade, e a falta de conhecimento para

trabalharem com as questões gênero em suas aulas, isto demostra que as dificuldades

encontradas durante o ensino podem, por vezes, levar os(as) estudantes a desistir de se

exporem e intervirem em discussões nas quais um posicionamento mais humano, igualitário é

necessário. No entanto, após as análises das entrevistas foi possível observar que mesmo sem

ter uma disciplina específica sobre gênero, o curso de graduação em Educação Física da

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) se configurou como um lugar em que o

entendimento, a importância das questões gênero se fez presente, mesmo que por outros

meios não disciplinares, como a reflexão, a desconstrução e a desnaturalização do tema.

Assim, eu não consigo recordar de algo muito específico, a fim de discutir o
conceito de gênero, né? São as práticas pedagógicas, é naquela sua disciplina eletiva
de dança corpo e linguagem, né? Nós tivemos uma aula lá daquela oficina de dança,
que você mostrou uma matéria de jornal de bailarinos brasileiros. Foi quando nós
começamos a pensar isso de forma bem específica. Mas uma disciplina aqui que
tratasse disso, né? De forma mais profunda eu... eu não recordo, posso estar até
sendo injusto no momento, mas eu não lembro (Professor R).

Específica não, mas eu lembro bem no comecinho a matéria da Joana de
metodologia uma das primeiras aulas que ela... que ela lecionou, ela convidou uma
ex aluna para apresentar um TCC... um TCC para gente ver como era e tudo, e o
tema era gênero, algo relacionado a gênero. E eu lembro desse primeiro contato com
gênero na faculdade ser ali nessa aula de metodologia (Professora T).

Eu lembro dos momentos, mas eu não sei te falar qual disciplina que era, entendeu?!
Eu lembro sim de estudar isso, de ver alguns textos, eu não sei se foi com didática
com Júlio, foi uma dessas disciplinas, entendeu? [...] Então foi a partir desse
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momento que a gente começou a olhar mais para essa questão dentro da
Universidade, discutir mais isso. (Professor O).

Cara tenho quase certeza que não. Não teve uma disciplina específica com relação
ao gênero, a única coisa que eu lembro diretamente de gênero foi uma disciplina do
Júlio ele pediu para gente... era para iniciar uma escrita de um texto sobre um tema
que você tivesse curiosidade e eu escrevi um texto que o título, inclusive, era
homens são de Marte mulheres são de Vênus e alguma coisa com relação a prática
pedagógica em Educação Física, não me lembro disso direitinho, mas quando
entreguei o texto quando depois... quando eu for entregar pra gente, o Marcos até
pensando nessa discussão um pouco na sala de aula, né? (Professor E).

As falas dos(as) professores(as) sobre as experiências referentes a questão de gênero

no currículo do curso de formação inicial, mostra que mesmo sendo poucas as oportunidades

de debate, levando em consideração a extensão da grade curricular do curso, estas mostraram

significativas para as (os) entrevistadas(os). Deste modo, pode-se entender que “as vivências

da graduação geraram algum impacto sobre a prática pedagógica das(os) professoras(es), fato

confirmado por ações educativas e exposições dos relatos” (FREITAS e JUNIOR, 2013, p.

229).

Por fim, ao considerar a experiência de estágio, do Pibid dos(as) professores(as)

entrevistados, nota-se que ambos possibilitaram uma contribuição ímpar ao processo

formativo, pelo fato de ter propiciado uma práxis educativa em que a relação entre teoria e

prática é refletida continuamente e impossibilitada de dicotomização. Além disso, podemos

perceber com nitidez que o período referente não só ao estágio, mas também ao Pibid

contribuiu imensamente para que eles/elas pudessem adquirir uma visão única e diferenciada

do meio escolar e do exercício docente, principalmente, para o processo de desnaturalização e

desconstrução sobre as questões de gênero.

5.3-Atuação profissional como lugar de diálogo, formação e ruptura com a reprodução
das desigualdades de gênero, é possível?

Comunicar-se é uma das necessidades primeiras dos seres humanos, essencial à sua

sobrevivência, e o diálogo é um dos modos de comunicação. Para Paulo Freire (1980b), o

diálogo é o ponto central das relações de ensino-aprendizagem, professores(as) e alunos(as)

são atuantes e importantes nesse processo. A conscientização dos(as) alunos(as) é provocada

por meio do diálogo, é assim que o professor(a) respeita o conhecimento que o aluno(a) traz

para a escola e sem qual o ensino-aprendizagem não é possível. Freire propõe-se que a

educação seja conduzida por meio do diálogo, em que professores e alunos são os sujeitos da
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aprendizagem, portanto, o conhecimento que o aluno já possui é tão significativo quanto o

conhecimento que o professor traz consigo, o que possibilita a construção conjunta de saberes.

Nesse sentido, é necessário enfatizar que o aluno também traz conhecimentos

importantes e sem esse conhecimento ele não conseguirá desenvolver novos conhecimentos.

Por isso, é preciso dialogar, é preciso entender o educando, saber o que ele sabe para lhe

apresentar novas perspectivas. O diálogo entre professor(a) e aluno(a) é fundamental, caso

contrário o professor poderá não ser capaz de entender como acontece o processo de ensino-

aprendizagem do aluno.

Em acordo com esse entendimento da escola como espaço de formação da identidade

profissional, nossos dados indicaram a importância do diálogo para as discussões de gênero

nas aulas de Educação Física.
Eu sempre fiquei insistindo nessa, os times estarem sempre mistos, conversava
muito com eles e sempre que eu via menino utilizando muito da força, às vezes
numa queimada, pra atingir com força uma menina, parava ali na hora e já
conversava, tirava do jogo e conversava. [...] Nesse primeiro momento que eu tive
com elas, que elas ficavam mais sentadas, enquanto os meninos estavam as vezes
jogando, eu... eu sentava com elas, sentava perto delas e perguntava: mas por quê
que você não participa? O que te incomoda? O que você acha que eu poderia fazer
pra participar, pra vocês poderem participar? Eu conversava muito com elas. [...]
elas não sentiam vontade de participar, então eu tentava conversar bastante com elas
e com os meninos também direto antes da aula. (Professora T).

Tanto que, na primeira aula que eu tenho com todas as turmas... a gente tem uma
conversa com o primeiro ano que entra na escola, né? Eu sempre tenho essa
conversa, eu pergunto pra eles: se menina joga futebol... pra entender a cabeça dele.
Muitas dizem sim e outros não jogam ou algumas meninas já falam: não, não joga e
aí eu já começo a conversar, entendeu? Porque eles vão ter que ser preparados para
isso, porque eles vão ter aulas com as meninas de futebol, seja o que for, vão ser
aulas mistas, entendeu? (Professor O)

Estes dois relatos corroboram com a ideia de Freire (1980b, p.69) ao dizer que “a

educação é uma situação de conhecimento e de comunicação, por isso, o diálogo é

fundamental no processo educacional. Ele faz parte da comunicação entre os sujeitos que

conhecem mediatizados pelo mundo. A educação é comunicação, é diálogo, na medida em

que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a

significação dos significados”.

Dada à relevância que o diálogo assume no ensino-aprendizagem, destaca-se o papel

da escola como um espaço em que a ocorrência de diálogos entre professores e alunos estão

presentes. Nesse aspecto, vale destacar a importância do diálogo como meio para as

discussões, embates sobre gênero que ocorrem nas aulas de Educação Física, local

privilegiado de exercício de discursos verbais e corporais, pautados por vezes na separação

entre meninos e meninas e na reprodução de desigualdades de gênero. Daí a importância do
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diálogo como um processo reflexivo e compreensivo para tornar efetivo o combate às

desigualdades.
Certamente há diferentes espaços e estratégias voltados para a formação profissional.
No caso da formação de professores, pode-se considerar desde as primeiras
vivências escolares aos cursos de magistério, faculdades presenciais, cursos à
distância, cursos de formação continuada, assim como experiências familiares e a
própria vida pessoal. (CAMARGO e PAULA, 2013, p. 7727).

Entretanto, um dos espaços relevantes para a formação de professores é seu campo de

atuação. No caso da educação básica, a escola representa a materialização da ação docente, é

ali que o professor compreende o que é ser professor na sua práxis. A escola, assim, é também

lugar de formação do(a) professor(a), espaço de constituição de sua identidade profissional.

Portanto, corroboramos com Vago (2009) quando ele defende que juntamente com outras

circunstâncias da vida do sujeito, a sua própria experiência no ofício de ensinar o(a) forma

um(a) professor(a).

A fim de entender esse movimento de ensino-aprendizagem, é preciso tratar a escola

como um espaço de relações sociais e das construções culturais vigentes. Ou seja, todo

indivíduo pertencente ao âmbito escolar carrega consigo uma história que se estabelece no

ambiente familiar e social. E a escola como lugar de representações históricas e culturais

corrobora com Vago (2009, p. 27), quando aponta que “a escola como lugar de culturas

porque seus protagonistas os adultos, os jovens, os adolescentes e as crianças são produtores

de culturas: cultura infantil, cultura juvenil, cultura adulta [...]”. As relações entre estes

indivíduos produtores de cultura, no espaço escolar, vão paulatinamente construindo as

características desse espaço, vão dando vida as condições específicas daquela realidade. Desta

maneira, Forquin (1993, p. 167), aponta o espaço escolar como um “mundo social”, pois,

segundo o autor, a escola tem “características de vida própria, seus ritmos e seus ritos, sua

linguagem [...]”.

Desta maneira, no ambiente escolar é possível defender que não raros são os

momentos em que os alunos ensinam seus professores, não rara são as vezes que um professor

mais jovem acaba ensinando o mais velho numa conversa na sala dos professores, ou vice-

versa. Por vezes o recreio se torna um aprendizado para aquele professor que está de longe

observando. Dessa maneira, a escola, como espaço formativo, contribui para a construção de

diferentes saberes. Sob este entendimento, Tardif (2002, p. 39) introduziu o conceito de

saberes experienciais, que “são os saberes que surgem da própria ação pedagógica dos

professores. Esses saberes são formados por meio de situações específicas do cotidiano
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relacionadas à escola e estabelecidas com colegas de profissão e alunos, esses saberes brotam

da experiência e são por ela validados”.

Tardif e Lessard (2012) explicitam que a noção de experiência relacionada ao trabalho

docente adquire maneiras diferentes de serem percebidas dependendo do modo como o

trabalhador, vivencia e significa o trabalho. Assim, “pode-se compreender a experiência não

como um processo fundado nas repetições e sobre o controle progressivo dos fatos, mas sobre

a intensidade e a significação de uma situação vivida por um indivíduo” (TARDIF e

LESSARD, 2012, p. 51). Os saberes experienciais são oriundos da prática que, articulados

com os demais saberes constitutivos dos professores, são produzidos e legitimados na

efetivação da prática profissional, estabelecendo uma relação de interioridade com os

elementos da ação docente.

Desse modo, os saberes experienciais são constituídos por ações em que o(a) professor

utiliza para as diferentes situações de sala de aula, apresentando-se de forma distinta dos

demais saberes, visto que eles não resultam das instituições de ensino superior. Eles são

adquiridos e construídos pelos(as) professores(as) em sua prática profissional diária.

Nesse sentido, Nadolny (2010, p. 14) aponta que, “o desenvolvimento profissional

docente é um processo individual e coletivo que se consolida nas diversas experiências e

aprendizagens que envolvem o ato de ensinar”. Nesse processo coletivo, gradativamente foi

se construindo a tomada de consciência sobre o papel fundamental que a escola tem quando se

trata da formação dos professores(as). Assim, cada professor e professora ao compartilhar a

sua experiência na escola com o(a) aluno, acaba desempenhando o papel formativo, e através

da reflexão sobre sua fala, torna-se formador de si próprio, como numa via de mão dupla.

Os dados permitiram identificar a escola como um espaço de formação, juntamente

com as demais instâncias da vida do docente, num movimento de ensinar e aprender

permeado de relações, de sentidos e significados. Abaixo podemos ler um trecho das

entrevistas que exemplifica essa reflexão:
[...] assim, querendo ou não essas questões vão esbarrar na formação acadêmica,
formação humana, formação cultural e a visão de mundo do professor ou da
professora de tá ligado nos movimentos, de tá ligado no movimento social e como as
coisas estão acontecendo, do que tá surgindo agora, das reflexões que têm sido feitas
e no próprio policiamento que você faz da tua vida, né? eu como homem, hoje,
logicamente eu tenho atitudes, falas e comportamentos muito menos machistas que
eu tinha antes, mas em alguns momentos eu me pego sendo machista e o que é
interessante é quando eu me pega sendo machista isso me machuca, me fere e eu
venho para casa pensando nisso, pensando em como eu posso agir diferente, como
eu posso ser diferente, é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa muito complicada,
mas que tenha clareza de que eu preciso continuar tentando sempre, então eu acho
que esse arcabolso que forma esse professor e essa professora para poder lidar com
as questões da escola sobretudo nas questões de gênero. (Professor E)
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A fala do professor “E” é enfatizada pela autora quando afirma que “é indispensável

questionar não apenas o que ensinamos, mas o modo como ensinamos e que sentidos

nossos/as alunos/as dão ao que aprendem” (LOURO, 1999, p. 64).

Desta maneira, a frase citada aponta para os fatores que reconhecem a importância da

reflexão para se repensar os saberes construídos no processo formativo dos(as) professores(as)

e da prática cotidiana, que, por sua vez, estão inseridos na prática social. Assim, a prática

reflexiva representa uma possibilidade de colocar o processo formativo em favor do(a)

professor(a), na medida em permite um direcionamento, uma ressignificação do trabalho

docente, do cotidiano da sala de aula e da escola.

Contudo, ao entendermos que a formação se dá em diversos contextos, é possível

afirmar que o próprio trabalho na escola leva ao amadurecimento de determinadas posturas

profissionais, este amadurecimento pode permitir a tomada de consciência da necessidade de

discussões e rupturas das desigualdades de gênero.

Prosseguiremos fazendo a reflexão a partir das falas dos(as) entrevistados(as) em

relação as suas contribuições na escola como professores e professoras atuantes na rede de

ensino para tentar romper com as desigualdades vigentes no âmbito escolar.
Os meninos tem mais dificuldade em aceitar a questão do gênero e da questão das
atividades, de propor atividades mistas, mas ao longo do período a gente vai
trabalhando como que pode ser feito (Professora A).

O recreio é junto, mas quem predomina a quadra são os meninos [...] eu já fiz um
trabalho com eles de questões de organizar os recreios de forma que fossem mistas
já fiz algumas vezes (Professora A).

Tanto que na primeira aula que eu tenho com todas as turmas a gente tem uma
conversa com o primeiro ano que entra na escola, né? Eu sempre tenho essa
conversa, eu pergunto pra eles: se menina joga futebol pra entender a cabeça deles,
muitas dizem sim e outros não joga ou algumas meninas já fala: não, não joga e aí
eu já começo a conversar, entendeu? porque eles vão ter que ser preparado pra isso,
porque eles vão ter aulas com as meninas de futebol seja o que for, vão ser aulas
mistas, entendeu? (Professor O).

A partir das falas mencionadas, nota-se que a participação do(a) professor(a) é

necessária para que a sala de aula não seja um espaço gerador e reprodutor de uma educação

discriminatória, e sim um espaço de construção de igualdades, pois sabemos que

a escola contribui de forma significativa para a manutenção dos padrões estabelecidos na

sociedade.

Levando-se em conta o que foi observado, surge o papel do educando como um ser

reflexivo em relação a sua ação pessoal e profissional. Dessa maneira, a reflexão, como

capacidade de foco em si mesmo, de construção social, de intenções, ideias e estratégias de
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intervenção, pressupõe a necessidade de utilizar o conhecimento gerado para enriquecer e

transformar a realidade, bem como sua própria intenção e o próprio processo de conhecimento.

Libâneo (2005) compreende que a reflexividade do professor requer consciência

teórica e crítica de sua realidade, a apropriação de teorias que forneçam subsídios para a

prática (a fim de compreender as próprias ideias e metodologias de desenvolvimento da ação)

e, ainda, a diferentes situações educacionais, sociais e políticas em que acontecem as práticas

escolares. Portanto, se a reflexão sobre a ação pode ser vista como uma estratégia significativa

para o ensino, uma vez que permite que as pessoas encontrem maneiras de melhorar a prática,

descobrir sucessos e fracassos no trabalho educativo funciona como mecanismo para

desenvolver novas ações de atuação considerando sua importância na docência como recurso

que permite que os professores repensem e não reproduzam atitudes machistas e de

desigualdade de gênero nas aulas. Com base nisso, foi possível perceber na fala seguinte o uso

da autorreflexão como forma de romper com a reprodução de determinadas situações sobre o

gênero nas aulas de Educação Física.
Eu tinha que estudar, procurar alguns textos sobre gênero, futebol e gênero pra
também não chegar na escola no ensino médio e ficar reproduzindo determinadas
coisas que, né? e a gente acha que tá fazendo muito bem, mas tá fazendo uma
tremenda de uma bobagem, então eu tive que fazer essa busca, né? e a nossa área
tem algumas coisas, né? tem algumas autoras e alguns autores e aí eu tive que
buscando, né? assumir a minha ignorância, fui buscar, deixando minhas aulas pra ter
muito cuidado com as falas pra não piorar, sabe, a situação (Professor R).

Assim, ao tratar da importância da autorreflexão do professor, Alarcão (2003) define o

que seria em sua concepção o professor reflexivo,

[...] a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano criativo e não como mero
reprodutor de idéias e práticas que lhe são exteriores. É central, nesta
conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações
profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, actua de forma inteligente e
flexível, situada a reactiva. (ALARCÃO, 2003, p. 41)

Outro aspecto bastante relevante foi identificado na fala do professor “E” ao ser

chamado de machista durante a sua aula.

Então precisei estudar muito, precisei ler muito. Essas questões também geram
problemas por conta do que da falta de maturidade de você tá tão fervilhante,
borbulhante politicamente de compreensão de mundo que muita das vezes você é
chamado na tua aula de machista, já aconteceu comigo... já aconteceu comigo por
conta de falta de atenção que você fala alguma coisa que não deve, que você dá um
espaço que você não costuma dar. Mais nada que depois você respira, chama
estudante, conversa, dialoga e apresenta a tua versão e, assim, será se esse papel
cabe a mim (Professor E).
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As falas dos professores corroboram com a ideia de Ferreira (1996, p. 100) quando ele

sugere que a intervenção docente ao agir no sentido de trazer para situações de confronto os

preconceitos, tabus e diferenças, terá, a partir disto, possibilidades de “trabalhar as diferenças

entre as crianças, evidentemente na perspectiva da busca da participação de meninas e

meninos em qualquer atividade”. Assim, a contribuição levantada pelos professores e pelas

professoras se faz muito importante à medida que propõe ações pontuais para a prática escolar.

Concordamos que ações como as citadas, devam ser introduzidas massivamente em nosso

cotidiano docente ou não, para que se realize uma contra somatização dos hábitos sexistas

inculcados em nossas vidas.

Urruzola citado por Costa e Silva (2002, p. 47) propõe algumas sugestões para romper

com a discriminação que as meninas sofrem nas escolas, dentre elas:
a) não falar ou escrever no masculino ou neutro quando a referencia for do sexo
feminino; b) considerar a importância das opiniões femininas; c) incentivar e
reforçar a participação as meninas para o aumento da auto-estima; d) levantar
polêmica na oportunidade na qual os meninos ridicularizam as meninas e e)
valorizar nos meninos qualidades “ditas” femininas.

Nessa perspectiva, a sociedade apresenta uma variedade de razões na tentativa de

explicar de forma coerente às divisões de gênero que permeiam a sociedade como um todo,

porém, ela não age para interromper ou desnaturalizar essas divisões heteronormativas. Tal

explicação está diretamente relacionada à forma como as pessoas concebem os diferentes

papéis sociais e comportamentais relacionados aos homens e às mulheres, estabelecendo

padrões fixos daquilo que é “próprio” para o feminino e para o masculino, de forma a

reproduzir regras como se fosse um comportamento “natural” do ser humano, originando

condutas e modos únicos de se viver.

Se ainda possuímos uma sociedade de exclusão deve-se levar em conta que a escola

não se trata de um mecanismo neutro na construção dos(as) indivíduos(as). “Seus códigos,

símbolos, arranjos arquitetônicos constroem e são construídas a partir de discursos dizíveis e

visíveis, que demarcam lugares e modelos de ser para cada indivíduo” (LEAL e OLIVEIRA,

2000, [s.p]). Porém, não podemos pensar que apenas a escola atue nessa naturalização da

formação do que é ser “homem” e ser “mulher”, ela também está emaranhada ao que envolve

a sociedade em relação às questões de gênero. Portanto, a escola deve ser um espaço de

reconstrução, de desconstrução e, principalmente, um lugar coletivo para que se possam

superar os valores excludentes, como o sexismo. Todavia, na escola e na Educação Física

presenciamos várias vezes as separações entre meninos e meninas de forma clara, bem como
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quando os professores reforçam padrões discriminatórios de comportamento em seus

discursos.

Neste panorama, a Educação Física, inserida neste ambiente, também é constituída por

práticas discriminatórias. Desta forma, o gênero no espaço escolar se faz sentir nas aulas de

Educação Física quando o professor preceitua atividades ditas masculinas ou femininas.

Portanto, a análise aprofundada dessas questões é vital e de grande relevância para que

possamos experenciar a escola com base nos valores de respeito, justiça e igualdade entre as

pessoas e, assim, superar o preconceito, a desigualdade existente no âmbito escolar. Dessa

forma, é nesse ambiente em que a atuação dos professores e das professoras se torna

extremamente importante para a ruptura dessas injustiças, das desigualdades de gênero, a

começar pelas aulas de Educação Física que é um ambiente propício para que estas questões

ocorram.

Conforme evidenciado na literatura, pode-se afirmar que a Educação Física contribui

para a reprodução das diferenças sociais e colabora com a construção do gênero masculino e

feminino. Entende-se que a Educação Física deve propiciar discussões sobre essas diferenças

a fim de refletir e reconhecer o seu papel reprodutivo na perspectiva histórica das construções

de gênero, e oportunizando a ruptura desse papel e dessa realidade desigual.

A intervenção da Educação Física na escola desempenha um papel importante no

processo formativo e é nessa intervenção que os(as) professores|(as) devem, através das suas

aulas, romper com as desigualdades de gênero. Kunz (1993, p. 148) afirma que a

desmistificação de estereótipos sexuais, mesmo estes tendo sua base na educação da família e

uma história cultural, deve então, passar pela Escola e pela Educação Física, pois se constitui

no campo onde, por excelência, acentuam-se as diferenças entre homem e mulher.

A escola como instituição formadora deve reconhecer a importância do debate sobre

gênero e propicia-la no seu interior, com professores, alunos e a comunidade. É fundamental

quebrar certos hábitos para romper com as desigualdades de gênero. Mesmo em um contexto

escolar isolado, a Educação Física demonstra uma capacidade em causar grandes mudanças

no processo educacional, se trabalhadas as questões de gênero, visto que nessa disciplina as

desigualdades se mostram mais evidentes.

5.4 - Futebol: protagonista ou coadjuvante nas discussões de gênero dentro da escola?
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Para entender o futebol é necessário enxergá-lo como parte integrante da cultura

corporal. É um esporte que está inserido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,

1998) da Educação Física, portanto, faz parte do currículo escolar. Em certas circunstâncias, o

futebol tornou-se um esporte importante nas escolas devido ao seu protagonismo na cultura

brasileira e entusiasmo que meninos e meninas inspiram desde a infância.

De acordo com a teoria defendida por Pergher (2008), ao observarmos o futebol no

âmbito escolar, buscamos implicações e significados que esse fenômeno social pode

ocasionar na escola a partir da prática docente. Infelizmente, percebemos que o futebol, como

conteúdo da educação física escolar, é tratado de forma simplificada na maioria das escolas

brasileiras, ou seja, não se contempla uma intencionalidade pedagógica no processo de ensino

do professor. Por meio de experiências empíricas percebemos que nas aulas de Educação

Física o futebol se concretiza muito no nível prático (fazer por fazer), sem uma reflexão

crítica sobre o saber fazer corporal, muitas vezes vivenciada de forma sexista, como atividade

exclusivamente masculina. Esta maneira de ensinar, em que o educador não se interessa pela

transformação dos seus educandos, mas pela reprodução das verdades prontas, é de certa

forma criticada por Paulo Freire quando afirma que "transformar a experiência educativa em

puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício

educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos

conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente

formar" (FREIRE, 2000, p. 36-37).

Raramente o futebol é ensinado sob a ótica da cultura corporal, ou seja, como um

conteúdo materialista histórico-crítico, que deve ser ensinado por meio de experiências

práticas, bem como ser refletido e contextualizado histórico e culturalmente. Tal afirmação

corrobora com a ideia de Souza Júnior e Darido (2010, p. 924) ao dizer que “o futebol é o

conteúdo que está mais presente nas aulas de Educação Física em nosso país, contudo, o

futebol “ensinado” nestas aulas raramente ultrapassa os aspectos técnicos e o jogar livremente.

É comum vermos quadras de futebol no âmbito escolar ocupadas pelos meninos,

enquanto às meninas é destinado um espaço periférico para jogar queimada, vôlei etc.

Meninos que não querem jogar futebol e meninas que desejam aprender a jogar futebol não

recebem atenção. Ambos são frequentemente estereotipados pelo grupo escolar. No que tange

a Educação Física, o futebol é um mundo rodeado de valores excludentes e desiguais

referentes ao gênero, que se relacionam com as características que são vinculadas ao corpo

masculino. A pouca participação das meninas no futebol sempre foi associada à perda de

saúde, danos maternos, estética e por ser considerado um sexo frágil (FARIA JUNIOR, 1995).
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É evidente que o futebol é considerado como um espaço masculino desde a sua origem.

Este espaço não é só desportivo, mas também cultural. Os valores que lhe são atribuídos

estabelecem limites que, apesar de nem sempre serem tão claros, demostram a "ordem" ou a

"lógica" que é atribuída ao jogo. As mulheres que entram neste espaço subverteriam essa

ordem, e a resposta resultante expressa bem as relações de gênero existentes na sociedade

(FRANZINI, 2005). Portanto, em nossa cultura reconhecemos o padrão de comportamento

dominado pelos homens no futebol.

Na história do esporte percebe-se que essa atividade é um símbolo imaginário de força,

e que se enquadra como característica masculina, logo, se presume que as mulheres devem

evitar esse processo masculino, ao invés de terem o mesmo direito de usufruir dos mesmos

espaços e esportes como os homens. Nesse sentido, Faria Júnior (1995) acredita que a prática

do futebol como esporte coletivo pode ser uma forma eficaz de ensinar aos(as) alunos(as) a

tolerar e aceitar as diferenças individuais. Portanto, o futebol ao ser utilizado como uma

prática pedagógica crítica, baseada nos valores de igualdade, consegue trabalhar de maneira

que possa refletir e superar preconceitos e desigualdades de gênero que existem em nossa

sociedade.

Oliveira (1996) acredita que o(a) professor(a) de Educação Física seja a chave

principal para que diversas questões venham ser debatidas nas aulas, pois dependendo da sua

postura, da sua visão e opinião, poderá influenciar na formação dos alunos, criando condições

justas e iguais visando aproximar-se de uma prática pedagógica de forma crítica para

amenizar e superar as desigualdades de gênero. Neste cenário, é preciso descobrir se o papel

que o futebol tem nas aulas de Educação Física para considera-lo como protagonista ou

coadjuvante para as discussões de gênero.

Em nosso estudo, encontramos nas falas dos professores e professoras que foram

entrevistados(as) diferentes menções a intervenções pedagógicas utilizando o futebol e que

auxiliaram na discussão sobre gênero nas aulas de Educação Física. Constatamos nas falas de

quatro (4) dos cinco (5) professores(as) o uso do futebol como estratégia para tematização das

questões de gênero na escola, conforme destacado abaixo:

E aí eu recordo que tava tendo a Copa e era um terceiro ano muito legal. Assim,
muito legal mesmo. Eu dei aula para eles no segundo ano também e aí a gente
começou a discutir porquê da Seleção Brasileira Feminina usar aquele símbolo da
CBF com 5 estrelas. Aí nós chegamos numa reflexão que foi assim: se o Brasil
vencer, será que na próxima Copa a seleção masculina vai usar seis estrelas?! [...] E
assim, foi bacana porque algumas pessoas falaram que tinha que ter, outras que não.
E ai eles foram expressar o porquê de achar isso. E assim, isso de estudar o conceito
de gênero, [...], fui estudar quantas edições de copa do mundo feminino existem.
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Começou em 91. A dos homens, em 1930. Então será que isso tudo, todos os
contextos influenciam? E aí eu tenho que passar a bola para eles, pra eles irem
estudar isso, né? Vê o que aconteceu com esse histórico do futebol feminino, né?
Teve a questão de igreja, né? Teve decreto de presidente, questões de explorar a
imagem da mulher. (Professor R)

[...] um projeto que eu criei lá na escola [...] chamava ‘futebol e arte no muro: a
história de onde eu vim’. Então nós trabalhamos essa questão demais. Eu trabalhei
do sexto ao nono ano a questão do gênero no futebol, né? Falava a questão da mídia,
dá ênfase maior de futebol masculino, falava quem são as jogadoras, falava da Marta,
os títulos e tudo. Isso sempre tinha questões, as meninas levantavam questões do
preconceito, do por que que as meninas ganham menos que os homens no futebol,
por que não apresentava futebol na Globo, feminino e o futebol masculino, né? Era
todo, praticamente todo dia. Então, assim, isso tudo eu sempre trabalhei com eles.
(Professor O)

[...] a gente fez um júri com um texto de uma menina que jogava futebol e ela não
podia estar incluída no time porque o time era masculino, né? então foi pra Júri, aí
eu separei as turmas, né? e a gente tinha um texto falando da vida da menina que ela
era uma excelente jogadora de futebol e o que ela queria participar da competição,
só que ela não poderia participar dessa competição porque ela era menina, né? e a
competição era de menino e aí a gente... a gente sorteava os meninos, né? quem ia
ser o advogado de defesa e quem ia ser o advogado, né? para poder julgar. E aí foi
bem interessante porque teve gente que eles tiveram que criar argumentos durante a
repercussão que tava tendo. Por que que a menina não podia jogar junto com os
meninos, né? Os da defesa tinha que fazer. Então, assim, foi um trabalho bem
interessante que a gente fez na área futebol [...] E que a gente trabalhou gênero.
(Professora A)

Então quando você pega a temática futebol, os meninos ficam malucos [gesto com
as mãos para cima]. Aí na primeira aula você simplesmente da à bola e fala:
dividam-se em três equipes do jeito que vocês quiserem. E aí eu deixo ... o que na
Perspectiva cultural chama de mapeamento. Eu quero fazer o meu mapeamento da
turma, então eu dou a bola, eles dividem as três equipes e eu vou anotando [...]
Durante a partida, as meninas pegaram na bola, os meninos tentaram orientar as
meninas, os meninos tiveram paciência com as meninas, entendeu? Eu tô dizendo
assim, porque majoritariamente é assim, entendeu? Eu poderia falar: será que as
meninas olharam os meninos? mas a gente sabe que não é assim, infelizmente. Eu
vou anotando para poder perceber essas questões e essas questões querendo ou não
elas vão surgir e elas surgem independente da temática que você tá trabalhando.
(Professor E)

As falas dos(as) professores(as) chamam a atenção pelo fato de usarem o futebol de

diferentes formas, de forma articulada à problematização do gênero, não restringido a

observação e a orientação desse esporte somente ao que é intrínseco ao jogo, como estamos

acostumados a presenciar nas aulas de Educação Física. Sendo assim, Daolio afirma que a

“prática do futebol na Educação Física não se limita ao ensino das regras. É preciso,

sobretudo, situar essa prática na realidade social e cultural em que ela ocorre". Logo, o futebol

dispõe condições pedagógica para as aulas de Educação Física escolar, uma vez que não seja

tratado de forma descontextualizada.
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De acordo com Bracht (1999b, p. 33), ele precisa ser “interrogado sob a ótica do

pedagógico”. “No entanto, é necessário que se garanta que, pelo ensino do futebol, alunas e

alunos no seu “se-movimentar”, possam se conhecer, conhecer o outro e o mundo que os

cerca, se construindo, sobretudo nas relações de alteridade, cooperação e solidariedade”

(CARDOSO, 2003, p. 35). Nesse sentido, se torna de vital importância redimensionar o

sentido da educação, repensando o seu significado.

Na fala a seguir, temos uma configuração diferente, em que o futebol já era desejado

pelas meninas e a partilha desse conteúdo com os meninos não era motivo de questionamento

ou resistência por parte daqueles estudantes:

[...] lá na escola, eu tive uma surpresa muito grata, porque quando eu fui para escola
eu vi que as meninas, elas já gostavam de futebol, entendeu? Então, assim, eu só
aproveitei né? nesse estimulo que elas já tinham. [...] elas queriam aprender, queriam
participar das aulas, fazer futebol junto com os meninos. Eles nunca relutaram essa
questão, entendeu? ‘Não, as meninas não jogam futebol, as meninas não vão jogar
com a gente’. Jamais! Eles sempre queriam. E a gente fazia... dividia os times
sempre colocava as meninas que escolhiam, entendeu? As meninas elas que
escolhiam os times, então, por exemplo, tinha três times, três meninas que escolhiam
era sempre assim. (Professor O)

No referido trecho, vale ressaltar que só utilizar aulas mistas não é suficiente para que

as desigualdades de gênero deixem de existir. Nesse panorama, tem se falado cada vez mais

em aulas coeducativas, no qual Saraiva e Fiamoncini (1999, p.97) esclarecem que percebe

diferenças entre a concepção teórica de aula coeducativa e aula mista na Educação Física.

Entende-se por aulas mistas a não separação dos alunos por identidade sexual, não se

atendendo à diferenciação que os gêneros apresentam, colocando-os a participarem das

mesmas atividades. Desse modo, professores(as) têm apresentado um significativo interesse

pelas aulas mistas com o intuito de discutir e superar os estereótipos sexistas e ainda, outros

problemas relacionados a gênero nas aulas de Educação Física. Porém para refletir sobre as

questões de gênero identificadas no processo formativo de meninos e meninas não basta unir

eles e elas em uma aula de Educação Física, é preciso ensinar a partir de um modelo

coeducativo.

Assim,
[...] a co-educação como uma prática conjunta de meninas e meninos, que propicia
as mesmas vivências de movimento para ambos na aula de Educação Física. Essa
prática está fundamentada, entre outras razões, na compreensão de que os
movimentos não têm sexo, e de que a discriminação tradicional de movimentos para
homens e mulheres é construída no processo de socialização das pessoas, sendo,
portanto atrelada a visões/valores culturais. (SARAIVA e FIAMONCINI, 2009,
p.97).
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A coeducação baseia-se na Pedagogia de Esporte, abordando, além das perspectivas

culturais da construção de papéis sociais e de gênero, de forma mais estreita, uma concepção

de educação. Para a autora, na Educação Física, é comum nos depararmos com professores e

professoras que adotam aulas mistas, aproximando-se certos aspectos da coeducação e

excluindo-se de discussões conceituais mais profundas em sala de aula.

No ensino do futebol coeducativo, não basta, contudo, a instrumentalização da

professora e do professor a partir de um referencial mecanicista, a finalidade mais importante

da aula coeducativa não é um futebol que se feche em si. Trata-se, portanto, muito mais de um

meio do que de um fim, sendo de importância capital o processo de construção, justificação e

viabilização do aspecto coeducativo, do que de seu produto propriamente dito (CARDOSO,

2003, p. 56). Assim, perceber o que diferencia uma aula coeducativa de uma aula mista é de

importância vital para o sucesso de uma Educação Física crítica.

Todavia, no decorrer das entrevistas e da análise da mesma, notou- se que o ensino do

futebol para as discussões de gênero não é unanime. Isto significa que apesar do futebol ser

muito presente nas aulas de Educação Física, professores e professoras estão utilizando outros

conteúdos e práticas pedagógicas que favorecem a discussão sobre as questões de gênero:

A minha proposta primeira foi de trabalhar o corfebol 5que é uma modalidade de
invasão, que os times eles obrigatoriamente são mistos. [...] Eles trabalham meninos
e meninas juntos. [...] as atividades pontuais sobre o corfebol que ajudavam dentro,
às vezes do jogo, quando elas participavam, pediam as vezes só pra menina pontuar.
Então, pra poder favorecer a presença daquela menina, naquele time, porque senão
os meninos... esses meninos eles iam ser superiores nesse jogo, eles não iam tocar,
fazer um lançamento, fazer o arremesso pra menina... Então foi mais nesses
detalhes e na conversa mesmo com as meninas, eu conversava bastante com elas.
(Professora T)

[...] e a intenção é de propor trabalhos, de propor discussões e lá tem simulado, né?
simulado do Enem todo bimestre, então sempre e todos os simulados tem uma
questão que tenha relação com gênero, não só da educação física. Então é como eu
tinha falado do filme Menina de Ouro tem uma questão do Enem do filme na parte
de linguagens eu sempre uso no terceiro ano e eu fui criando algumas questões
minhas, né? e eu ia tratando da questão. (Professor R)

[...] tem um artigo que a gente trabalha com os estudantes e com as estudantes [...]
que chama na Periferia da Quadra do Daolio [...] então esse artigo ele busca
compreender como é que se forma aquele cantinho da quadra, né? que são os piores
espaços da quadra, aquele cantinho que é onde fica as pessoas, os estudantes e as
estudantes que não participam das aulas, que ficam relegados, que os professores
simplesmente não pergunta, ficam excluídos e nesse artigo ele analisa alguns perfis,
né? e mais o grande, a principal... o principal grupo que fica a margem das aulas nas

5 O Corfebol é um esporte jogado com as mãos, em uma quadra de 40 X por 20 metros de largura, dividida em
ataque e defesa, dois postes de corfebol com altura de 3,5 metros, duas cestas, colocadas a 6 m. da linha de fundo
com um diâmetro de 40 cm, colocadas no alto dos postes, uma bola (de futebol) e dois times com 8 jogadores
para cada lado, sendo 4 homens e 4 mulheres cada equipe. O jogo em si é bem simples. O objetivo principal é
lançar a bola dentro de uma cesta, marcando pontos toda vez que acertar a bola na cesta do time adversário
(LAZZARI, 2012, [s.d]).
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escolas que eles verificaram são as meninas, né? então, assim, é o artigo que é muito
legal, que é muito esclarecedor que inclusive pode ser trabalhado com os estudantes
e com as estudantes que eu acho que dá uma visão de realidade muito interessante
pra eles e pra gente como professor e professora também. (Professor E)

[...] A aula é dança, o tema é Forró bota uma música e dança e aí eu fico observando,
tratando meu olhar, eu vou anotando várias coisas, então a partir disso eu começo a
pensar na minha prática pedagógica e é nesse olhar fino que você vai percebendo
diferentes questões, inclusive, as questões de gênero, sobretudo em práticas
historicamente masculinas como futebol, por exemplo. (Professor E)

Em relação às falas acima, observamos que um dos professores utilizou a dança como

meio para as discussões sobre gênero. Assim, considero pertinente afirmar que quando um (a)

professor (a) utiliza o conteúdo de dança nas suas aulas, há a possibilidade de observar e

reconhecer nas entrelinhas as experiências e ações que demostram a presença do machismo, o

que provoca os professores a criarem propostas pedagógicas que questionam e refletem sobre

tais comportamentos dos alunos e da sociedade de modo geral.

Neste aspecto, para o aprendizado dos conteúdos de dança é extremamente importante

à percepção de preconceitos próprios por parte do (a) educador (a), do que culturalmente foi

ensinado, ao longo da história, acerca dos repertórios de dança, colocando por muitas vezes

homens e mulheres em situações distintas, bem como estabelecendo movimentos e expressões

distintas para cada sexo, pois, esses preconceitos surgem facilmente e são, na maioria das

vezes, aceitos como manifestação biologicamente natural do ser humano (MACENA, 2016, p.

16). Por isso a importância de se ter várias possibilidades de trabalhar a dança num processo

educativo que exige reflexões ao conhecer, criar, praticar ou apreciar a dança, para que não

haja uma diferenciação do que meninas e meninos devem ou não fazer, principalmente, pelo

fato da dança ainda está atualmente atrelado, por uma construção sociocultural, ao universo

imaginário do feminino.

Neste tópico percebemos que o futebol pode ser um importante aliado para a

tematização das discriminações de gênero no campo educativo e esportivo e que os

professores entrevistados lançam mão deste conteúdo para tal, embora não se restrinjam a ele.

Logo, trabalhar com as diferentes possibilidades críticas sobre o futebol, assim como a gama

de conhecimentos construídos socialmente através dele, permitindo, assim, abordar a

discussão sobre gênero. Neste cenário, o apelo pedagógico do ensino do futebol nas aulas de

Educação Física é de obviedade inegável. É de vital importância que nas aulas de Educação

Física se tematize o futebol, travando-se um embate pedagógico que desvele estas questões.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A partir de uma abordagem de gênero, este estudo almejou compreender as

correlações da formação com a atuação profissional de professores(as) que trabalham com as

relações de gênero e futebol nas aulas de Educação Física escolar. As argumentações aqui

tecidas visaram apontar para o fato de que as relações entre a formação e a atuação

profissional contribuem para entendimento acerca da problematização sobre gênero nas aulas

de Educação Física.

Desse modo, professores e professoras se constituem e se formam através de diversos

saberes, que os acompanham antes do início da formação inicial e ao longo do tempo, isto é,

que são construídos durante toda a vida. Portanto, a prática profissional de um professor é

decorrente da interação entre seus diversos saberes, que não são obtidos apenas no processo

de formação profissional. Os saberes dos docentes são, do mesmo modo, resultantes de seus

conhecimentos e aprendizados adquiridos em sua vida familiar e em sociedade, no trajeto

escolar como aluno, no seu próprio local de trabalho e por meio de vínculos entre alunos e

colegas de profissão. Por essa razão, considerar os saberes já adquiridos pelos professores,

bem como a realidade do espaço escolar no qual irão fazer parte é também uma forma de

identificar como dialogar e discutir as questões de gênero com os saberes produzidos nas

Universidades e durante a prática em sala de aula.

Compreende-se, então, que é na família que muitos comportamentos entre o que é “ser

menino” e “ser menina” são naturalizados. Não obstante disso, a escola e, especialmente, a

Educação Física também possui sua contribuição ao reforçar os estereótipos entre os gêneros,

fundamentando suas aulas a partir da separação entre feminino e masculino. Tal situação

colabora para que meninos e meninas comecem a captar inúmeros discursos em relação ao

gênero e suas desigualdades. Assim, foi percebido através dos relatos que dois professores(as)

não perceberam diferenciação por gênero no ambiente familiar. Apenas uma professora teve a

separação entre o que é de menino e o que é de menina. No contexto escolar, uma professora

evidenciou que as exclusões nas aulas de Educação Física enquanto aluna ocorria por ser

considerada menos habilidosa.

Nesse sentido, notamos que mesmo a família sendo reprodutora de alguns estereótipos

vigentes na sociedade, percebe-se que quando os pais ensinam uma formação diferente da

apresentada os(as) seus(as) filhos(as), esses apresentam uma capacidade maior de entender

como se dá as relações de gênero. Outra questão importante que foi discutida é que a

Educação Física ainda naturaliza os papeis sociais.

Pensando de maneira reflexiva sobre os estudos abordados no decorrer desta pesquisa,

a experiência do Ensino Superior contribuiu de maneira significativa para os(as)
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professores(as) entrevistados(as), isso porque foi a partir de disciplinas (não especificas de

gênero), estágios e Pibid que os professores e professoras tiveram o entendimento, a

importância das questões gênero, bem como a reflexão, a desconstrução e a desnaturalização

do tema.

Assim, pôde ser percebido no decorrer do presente estudo que a questão das relações

de gênero apresenta-se como uma das tarefas importantes para que a Educação Física escolar

possa romper com essas diferenciações entre o masculino e o feminino. Nesse cenário,

professores(as) na sua atuação profissional demostraram diferentes estratégias com o objetivo

de romper com as desigualdades de gênero nas aulas. Tal afirmação pode ser percebida a

partir das falas dos(as) entrevistados(as), na medida em que foi identificada a utilização do

diálogo e de aulas mistas como um meio para as discussões sobre gênero. O diálogo se propõe

como uma ferramenta para as discussões, embates sobre gênero que ocorrem nas aulas de

Educação Física, uma vez que esse local é privilegiado de exercício de discursos verbais e

corporais, pautados por vezes na separação entre meninos e meninas e na reprodução de

desigualdades de gênero. As aulas mistas, por sua vez, possuem também a sua contribuição

desde que sejam trabalhadas com uma intencionalidade, pois como mostrada neste trabalho

juntar meninos e meninas não basta. Além disso, os resultados e discussões apresentados

demostraram a relevância de entender que a formação se dá em diversos contextos, portanto o

próprio trabalho na escola leva ao amadurecimento de determinadas posturas profissionais,

este amadurecimento pode permitir a tomada de consciência da necessidade de discussões e

rupturas das desigualdades de gênero.

Ainda na atuação profissional, o uso do futebol como meio de ensino para as

discussões não foi unanime, isso porque foi apresentado pelos(as) professores(as) outras

práticas como a dança, o forró. No entanto, é valido ressaltar a importância que este esporte

tem. Dessa forma, a pesquisa nos mostrou as diferentes maneiras que os educadores fizeram o

uso do futebol para a problematização do gênero, não restringido a observação e a orientação

desse esporte somente ao que é intrínseco ao jogo, como estamos acostumados a presenciar

nas aulas de Educação Física.

Portanto é, preciso mudar, então, as desigualdades construídas atualmente. Enquanto

houver diferenças entre o que é ser homem/menino e ser mulher/menina e, ainda, determinar

padrões comportamentais, atitudinais de cada sexo continuará havendo várias formas de

discriminação, preconceitos vigentes na sociedade. Dessa maneira, entende-se que a escola

seja um ambiente primordial para que as questões de gênero sejam discutidas,

problematizadas, especialmente, nas aulas de Educação Física. É preciso também que
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busquemos uma educação não sexista e mais igualitária, para que, assim, construímos uma

sociedade com equidade entre as diferentes identidades sexuais existentes e nos afastar de

estereótipos e modelos de gênero padronizados que limitam a vivência de todos(a).

Enfim, esta pesquisa não termina aqui, ela é o início do desafio que visa buscar e

alcançar uma educação em que as ações de cada sexo não sejam previamente determinadas e

que as pessoas possam viver sem que haja qualquer discriminação. Portanto, este tema foi de

grande importância, pois buscou referencias para entender o papel dos(as) professores(as) e da

escola frente à educação de meninos e meninas. Não só por isso, mas porque pode contribuir

para o desenvolvimento cada vez maior de estudos mais profundos a respeito das questões de

gênero.
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