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Resumo

Esse estudo teve o objetivo de 
relatar uma experiência, desen-
volvida no segundo semestre de 
2013, sobre a tematização das re-
lações de gênero existentes no fu-
tebol e no voleibol nas aulas de 
Educação Física, em uma escola 
pública do município de São Pau-
lo, com alunos do 7°ano. A esco-
lha dessa temática perpassa pelos 
recorrentes atos de discriminação 
que ocorrem nas aulas e porque 

Projeto Especial de Ação - da es-
cola trataria das manifestações 
da cultura. Durante esse projeto, 

experimentar e compreender a 
manifestação do futebol e voleibol 
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em nossa sociedade, contribuindo 
para a construção de novos sig-

de futebol e aos homens pratican-
tes de voleibol.

Palavras-Chave: Educação 
Física Escolar; Cultura Corpo-
ral; Gênero. 

Introdução

Há algum tempo o proces-
so educacional é entendido 
como uma forma do ser huma-
no se apropriar do mundo exte-
rior através do uso da razão, e, 
consequentemente, é também 
por esse processo que ele procu-
ra manter distância dos impulsos 
mais primitivos. Podemos dizer, 
que nesse contexto, implica em 
duas visões: libertação e repres-
são, ou seja, libertar a mente e 
o humano e reprimir o corpo e o 
animal; segundo Pineau (2008), 
a educação é o caminho onde o 
homem se torna homem.

O modelo de escola que co-
nhecemos atualmente é oriun-
do da Modernidade e nesse mo-
mento de caracterizando como 
uma instituição importante na 
ascensão social dos indivíduos. 
Para dar sustentação aos ideais 
modernos - ordem, racionalida-
de e progresso - a escola se tor-
nou fundamental na tentativa de 
universalizar determinados va-
lores e princípios para suprimir 
qualquer maneira de ameaçar 

FUTEBOL E VOLEIBOL NA EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR: quem pode jogar? 
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a ordem nacional, nessa lógica, 
tinha a função de normatizar e 
normalizar a sociedade (SANTA-
NA, FELDENS; BORGES, 2010). 
Corroborando com essas ideias 
Silva (2000, p. 214) diz que:

A educação escolarizada e públi-
ca sintetiza, de certa forma, as 
ideias e os ideais da modernida-

as ideias de progresso constantes 
através da razão e da ciência, de 
crença nas potencialidades e de-
senvolvimento de um sujeito au-
tônomo e livre, de universalismo, 
de emancipação e de libertação 
política e social, de autonomia e 
de liberdade, de ampliação do es-
paço público através da cidadania, 
de nivelamento dos privilégios he-
reditários, de mobilidade social. A 
escola está no centro dos ideais 
de justiça, igualdade e distributi-
vidade do projeto moderno de so-
ciedade e política. Ela não apenas 
resume estes princípios, propó-
sitos e impulsos: ela é a institui-
ção encarregada de transmiti-los, 
de torná-los generalizados [...]. A 
escola pública se confunde, assim 
com o próprio projeto da moder-
nidade. Ela é a instituição moder-
na por excelência.

Quando analisamos o projeto 

o seu caráter segregador, mono-
cultural e antidemocrático, pois, 
como vimos a pouco, se uma de 
suas funções é garantir a aplica-
ção de uma determinada norma 
e também assegurar um padrão 
de normalidade, não nos resta 
pensar em algumas perguntas: 
De qual norma estamos falando? 
Quem criou essa norma? O que 
é estar fora da norma? Quais os 

critérios para determinar a nor-
malidade? O que é ser anormal?

A partir dessa prerrogativa a 
escolarização favorecia a indivi-
dualização e a produção de uma 
razão cartesiana através de um 
pensamento dividido em diver-
sas categorias, que eram carac-
terizados pelos indivíduos que 
não se adequavam as normas e 
a normalidade previamente esta-
belecida. Aranha (2006, p. 128) 
destaca que essas exclusões 
aconteciam além dos “pobres e 
das mulheres, as sociedades ex-
cluem aqueles considerados ‘in-

-
sicos e mentais) e imigrantes; 
sobretudo, os segmentos com-
postos de indivíduos de outras 
etnias como negros e índios”.

Fundamental destacar que 
nesse contexto as aulas de edu-
cação física contribuiam para 
atingir tal expectativa moderna, 
portanto, as práticas pedagógi-
cas alicerçavam em pressupos-
tos biológicos, psicobiológicos 
e motores, valorizando o corpo 
saudável e perfeito e o aperfei-
çoamente de habilidades técni-
cas. Logo, aqueles com qualquer 

-
-

os sem muita destreza motora 
eram considerados incapazes e 
eram excluídos (BRACHT, 1999; 
FALCÃO, 2007; NEIRA, 2008).

A história da educação come-
ça a ganhar novas linhas em me-
ados da metade do século XX, 
quando diversos estudiosos co-
meçam a tecer severas críticas 
ao modelo escolar, apontavam 
que por meio de suas práticas de 



90

ensino a escola favorecia a re-
produção cultural, ou seja, como 
trazia apenas uma forma de ver 

-
dem e o progresso, se pautavam 
na visão dominante.

Na intenção de trazer novas 
possibilidades educacionais en-
tra em cena a Nova Sociologia 
da Educação (NSE), movimento 
que pretendia olhar e pensar a 
escola de uma maneira mais plu-
ral, tendo como foco o sujeito da 
aprendizagem. Dessa maneira, 
buscava um rompimento com o 
padrão escolar estabelecido. 

Também nessa época surge, 
na Inglaterra, a Teoria dos Estu-
dos Culturais, com a intenção de 
contribuir para um aspecto mais 
crítico e democrático, o interesse 
em dicurtir essa questão surge 
a partir de diversos movimentos 
sociais, como o movimento estu-
dantil, movimento negro, movi-
mento feminista e de liberação 
sexual que lutavam pelo seu re-
conhecimento e valorização na 
sociedade. De acordo com Cos-
ta, Silveira e Sommer (2003) e 
Neira e Nunes (2011) essa teoria 
visa trazer a construção de no-

-
ra mais democráticos, assim, 
tem por objetivo possibilitar uma 
educação onde os grupos que 
sempre estiveram em desvanta-
gens possam ter seus conheci-
mentos contemplados.

pautada numa lógica mais huma-
na e social a educação física, pas-
sa a integrar a área da linguagem 
e passa a entender que as mani-
festações da cultura corporal são 

formas de transmitir intenções, 
sentimentos e desejos, e, por-
tanto, seu objetivo supera a visão 
acrítica de uma prática focada na 
saúde e no aperfeiçoamento téc-
nico e assumi a concepção de pro-
porcionar aos educandos chances 
de reconhecer, socializar, ressig-

-
ras através da linguagem corpo-
ral (SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, 2007).

Em nossa experiência como 
docentes da rede municipal de 
ensino de São Paulo, presencia-
mos com grande frequência di-
versos colegas trazendo para o 
contexto escolar uma prática 
alienada e descontextualizada 
da educação física, inicialmente, 
compreendemos que esses pro-
fessores não possuem qualquer 
proposição pedagógica e, conse-
quentemente, nenhum vínculo 
com o projeto político pedagógi-
co da escola. Sem fundamenta-
ção as aulas são compreendidas 
por muitos como um tempo li-
vre, de brincadeira e para rela-
xar, já que os alunos passam a 
maior parte do tempo na esco-
la trancados nas salas de aulas.

Quando, raramente, ocorre al-
guma proposta pedagógica por 

o caráter exclusivamente práti-
co da aula, e o objetivo se resu-
me a um treinamento motor de 
determinada modalidade. Fren-
te a essa realidade, várias pes-
quisas Oliveira (2006), Rangel 
et al. (2006), Cruz e Palmeira 
(2009), Teixeira (2009), Oliveira 
e Daólio (2010), Prado e Ribeiro 
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(2010), Santos (2010), Devide 
et al. (2011) e Bocchini (2012) 
mostram por meio de diferentes 
instrumentos, observações siste-
máticas de aulas, questionários e 
entrevistas, que as aulas de edu-
cação física favoreciam a exclu-
são, auto-exclusão, desigualda-
de, sexismo e preconceito, devido 
a atividades extremamente com-
petitivas, pelo simples fato de ser 
mulher, ser gordinha, ser menino 
com gestos e comportamento do 
gênero feminino, ser negro, ser 
“grosso”, divisão de turmas e etc.

Esse quadro retrata que, em-
bora tenham passado alguns 
anos, e com isso também o apa-
recimento de diversas concep-
ções pedagógicas, ainda esta-
mos vivendo uma racionalidade 
moderna, ou seja, nos dias de 
hoje a educação física, e a esco-
la de uma maneira geral, é domi-
nada por uma lógica tradicional 
e, consequentemente, dominan-
te, como observamos nos exem-
plos dos estudos citados acima.

Conscientizado dessa ques-
tão, talvez, possamos compre-
ender tamanha a resistência e 

-
sores encontram na tentativa 
de promover projetos nas au-
las de educação física, que fo-
jem dessa lógica dominante. A 
partir do momento que assumi-
mos essa posição política luta-
mos contra uma cultura forte-
mente enraizada na escola, com 
isso, são criados diversos emba-
tes contra tudo e contra todos. 
Inicialmente, a batalha é inter-
na, pois, na medida em que ado-
tamos tal postura é necessário 

deixar de lado todos os precon-
ceitos que muitas vezes possu-
ímos, entendendo que a visão 
do professor é mais uma exis-
tente dentre as várias possíveis. 
Com isso, também enfrentamos 
nossos próprios colegas de área 
que nos criticam dizendo que es-
tamos fugindo da tradição da 
área, que é exclusivamente prá-
tica. Consequentemente enfren-
tamos nossos alunos, que acos-
tumados com um tipo de aula, 
acabam sendo resistentes a ou-
tras formas de relação pedagógi-

-
pe gestora que cobra uma aula 
mais dinâmica, isto é, prática, 

e quando tem a chance de nos-
sas aulas sair da sala, propomos 
outros tipos de aula que não ne-
cessariamente é prática.

Sabemos que lutar contra tal 
racionalidade extrapola a própria 
compreensão escolar, nessa dis-
puta o saber não hegemônico é 
considerado inferior, logo, a natu-
ralização e exclusão das diferen-
ças tornan-se quase inevitáveis. 
Na tentativa de explicar essas 
questões Anibal Quijano (2005) 
nos mostra que antes de procu-
rar descolonizar as estruturas de-
vemos descolonizar as mentes.

cotidianamente nos deparamos, 
ainda buscamos forças e cami-

maneira de pensar as aulas de 
educação física no ambiente es-
colar, há algum tempo temos re-
alizado diversos projetos em nos-
sas escolas que organizamos em 
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formato de artigos e relatos de 
experiências, que entendemos 
ser importante compartilhar com 
nossos colegas professores. Per-
corremos inúmeros simpósios, 
congressos, seminários e encon-
tro de professores com o intuito 
de apresentar tais ideias e parti-

Acreditamos que é nesse diálogo 
e troca de experiências que po-
demos nos fortalecer na tentativa 
de construir uma educação física 
mais combativa e democrática.

Para tanto, sempre pautamos 
nossas aulas no projeto políti-
co pedagógico da escola, enten-
demos que esse documento é 
de suma importância, pois retra-
ta a identidade da escola, onde 

e metas que necessitam atin-
gir para uma educação de qua-
lidade. Para a seleção do conte-
údo nos respaldamos em quatro 
critérios: relevância social e cul-
tural; relevância para a formação 
crítica; conexões interdisciplina-
res e adequação aos interesses 
da faixa etária (SECRETARIA MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2007).

Como discutido anteriormen-
te, a partir dos Estudos Culturais, 
procuramos selecionar temas da 
cultura corporal que socialmen-
te e culturalmente tendem a ser 
desvalorizados, ou seja, assun-
tos proeminentes de uma cultura 
marginalizada. Com esse foco, as 
aulas não se restrigem somente 
a realização da prática, entram 
também para a pauta diferentes 
formas de análise dos mais va-
riados discursos que se encon-
tram disponíveis na sociedade, 

sempre visando o combate a dis-
criminação e o preconceito que 
determinadas práticas carregam 
culturalmente e historicamente.

Dentre as temáticas desen-
volvidas abordamos, por exem-
plo, o funk, esportes com rodas 
(bicicleta, skate, patins e patine-
te), a pipa e etc. Partindo sem-
pre de um mapeamento inicial 
procuramos dignosticar quais 
os conhecimentos e represen-
tações os alunos e alunas pos-
suem sobre o tema escolhido, a 
partir dessas informações cole-
tadas desenvolvemos, por meio 
de uma diversidade de estraté-
gias, as ações didáticas que pos-
suem o objetivo de trazer novos 

seus praticantes, assim, discuti-
mos reportagens de jornais, ar-

-
bates, pesquisas, apresentação 
de trabalhos, realização de rela-
tórios, passeios, participação da 
comunidade escolar, elaboração 
de charges e aulas práticas.

Desse modo, partindo des-
se referencial inicial, o presente 
artigo tem o objetivo de relatar 
uma experiência de um projeto 
onde tematizamos o futebol e o 

-

os alunos tais manifestação da 
cultura corporal. 

Caminho metodológico

Relatar uma experiência so-
bre a tematização das relações 
de gênero existentes no futebol 
e no voleibol nas aulas de Edu-
cação Física em uma escola do 
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município de São Paulo, localiza-
da na zona norte, no bairro Fre-
guesia do Ó, com os alunos do 
7º Ano. As aulas foram minis-
tradas durante o 2º semestre do 
ano de 2013. Utilizamos como 
instrumento o diário de campo, 

Relatos de práticas docentes são 
registros de atividades realizadas 
com os alunos, com o objetivo de 
construir conhecimentos. Neles 
deve transparecer a intenção do 
professor em cada atividade pla-

-
vações ao longo do desenvolvi-
mento da experiência. O caminho 
para alcançar cada objetivo pre-
cisa estar claramente expresso, 
para que os leitores, provavel-
mente outros professores, pos-
sam compreender o trabalho por 
inteiro. Os resultados alcança-
dos e o modo como cada proce-
dimento foi avaliado, retomado, 
revisto, refeito também precisam 
estar explícitos, de modo a pro-
piciar elementos de análise para 

-
minhos, na perspectiva da me-
lhoria contínua da educação ofe-
recida na escola (DELMANTO; 
FAUSTINONI, 2009, p. 9). 

Relato de experiência

Apesar do futebol e voleibol 
serem oriundos da Europa e, 
portanto, representam manifes-
tações da cultura hegemônica, 
o intuito desse relato é abordar 
esses esportes a partir da pers-
pectiva dos grupos que acabam 
sendo excluídos. Essa exclusão 
de determinados grupos, quando 
estudam esses esportes, é muito 

comum, porque, muitas vezes o 
professor foca suas ações didá-
ticas exclusivamente na práti-
ca, no aprendizado da habilida-

alunos que possuem alguma fa-
cilidade ou experiência anterior 
acabam se tornando referência 
e os alunos que apresentam di-

excluídos, sendo que em alguns 
casos preferem nem participar 
da aula ou são os últimos a ser 
escolhidos para os times, poden-
do também, serem rotulados de 
prego3, burro, perna de pau, bi-
cha, veado, maria-sapatão, ma-
ria-homem e etc.

Nesse sentido, a escolha des-
sas manifestações da cultura 
perpassa por dois motivos, o pri-
meiro, por ser muito recorren-
te nas aulas de educação físi-
ca a prática desses esportes, no 
entanto, ocorrendo de manei-
ra distorcida e ocasionando um 
ambiente discriminatório e pre-
conceituoso. O segundo motivo 
se dá através do Projeto Espe-
cial de Ação (PEA) que na uni-
dade escolar, numa reunião re-
alizada no início do ano entre os 
professores e a equipe gestora, 

manifestações da cultura.
Inicialmente, realizamos um 

quais os conhecimentos os alunos 
possuiam em relação ao futebol e 
voleibol, elaboramos um questio-
nário que continham perguntas 
referentes às experiências ante-
riores com essas modalidades, 

3 Gíria que representam pessoas com dificuldades em 
determinados procedimentos. 
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diferentes formas de manifesta-
ção desses esportes, quem po-
deria jogar ou não jogar, onde 
aprenderam, quem ensinou e a 
questão do preconceito a deter-
minados praticantes.

Com a utilização de um diá-
rio de campo procuramos ano-
tar todas as falas dos alunos, 
quando respondiam as nossas 
perguntas. Achamos importante 
esse momento, pois, é a partir 

possíveis representações distor-
cidas e elaboramos os procedi-
mentos didáticos. Nessa conver-
sa, que durou aproximadamente 
dois encontros, conseguimos ve-

-
ninos eram acostumados a pra-
ticar o futebol frequentemente, 
fazendo escolinhas de futebol ou 
brincando na rua, também pelos 
comentários, os meninos apon-
tavam possuir preconceito pelo 
fato de meninas jogarem fute-
bol, por mais que alguns achas-
sem legítima a prática feminina, 
diziam que o jogo era chato, que 
elas não têm força e poderiam 
se machucar. Em contrapartida, 
apenas três meninas diziam que 
jogava futebol, somente na rua, 
mais relatavam que sofriam vá-
rios preconceitos por parte dos 
meninos, sendo alvo de constan-
tes xingamentos que colocavam 
em xeque a sexualidade. Quando 
passamos a discutir o voleibol, a 

mais igual, pois, poucas pesso-
as assumiam que possuiam al-
guma experiência fora da escola, 
embora pratiquem com frequên-
cia na rua, de uma maneira bem 

sútil no ambiente escolar essa 
relação não se apresenta dessa 
forma, na medida em que mui-
tas vezes o voleibol é visto como 
uma atividade menos agressiva, 
quando comparado ao futebol, 
logo, grande parte das meni-
nas praticam. Somam-se a es-
sas praticantes os meninos que 
porventura não gostam de jogar 
futebol, consequentemente, es-
ses acabam tendo também a sua 
sexualidade questionada. Outra 

restrita noção dos tipos de ma-
nifestações do futebol e voleibol 
que os alunos possuiam. No caso 
do futebol, era associado somen-
te o futebol de campo e o futsal, 
e, no voleibol, apenas o pratica-
do na quadra.

-
são, propomos aos alunos duas 
aulas onde eles teriam a disposi-
ção uma bola de futebol e outra 
de voleibol, onde eles poderiam se 
organizar no espaço livremente. 
Nessas aulas, constatamos algo 
que já era esperado, o futebol do-
minava toda a quadra sendo jo-
gado por grande parte dos meni-
nos e uma ou outra menina que 

num cantinho da quadra, era jo-
gado pelas meninas e por alguns 
meninos que já possuiam cer-
ta fama na turma por duvidarem 
de sua sexualidade. Aproveitamos 
esse cenário e com o uso da câ-

-
las, tinhamos o objetivo de poste-
riormente realizar um debate com 
os alunos trazendo essas imagens 
associando com as falas deles no 
momento do mapeamento. 
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Com essas informações a dis-
posição, começamos a pensar 
nas estratégias que iriamos uti-

as representações que os alunos 
tinham sobre essas duas mani-
festações da cultura corporal.

Para iniciar, realizamos uma 
seleção de vídeos que mostraram 
para os alunos as diferentes for-
mas de se jogar futebol e volei-
bol. Então, puderam conhecer, por 
exemplo, futebol de praia, futebol 
de tampinha, futebol de botão, fu-
tebol de prego, futebol de 7, en-
tre outros, em relação ao voleibol, 
viram o voleibol de praia, voleibol 
sentado, voleibol de piscina etc. 

Essa ampliação permitiu de-
senvolver um trabalho em grupo, 
onde cada variação deveria ser 
pesquisada e apresentada para a 
sala. Solicitamos que cada grupo 
pesquisasse a história de cada 
modalidade, as principais regras 
e os principais atletas. Na data 
previamente estipulada todos os 
grupos apresentaram seus tra-
balhos, foi interessante notar a 
participação e dedicação na ela-
boração da pesquisa.

Após essa etapa, sugerimos 
realizar algumas vivências des-
sas modalidades estudadas pe-
los alunos, como eles haviam 
pesquisado as principais regras, 

explicar a regra no dia da aula 
prática do seu tema. Entendemos 

a forma de participação maior é 
a chance de em algum momen-
to ter outros alunos como iden-
tidade na aula. Como exemplo, 
podemos citar o caso do futebol, 
quando jogamos na quadra de-
terminadas pessoas foram refe-
rência devido a sua maior habi-
lidade, no futebol de botão, que 
exije outra habilidade, diferente 
do praticado na quadra, possibi-
litamos que outros alunos pos-
sam se tornar referência.

Imagem 1 – Trabalhos apresentados pelos alunos
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Na próxima fase do proje-
to, resolvemos aprofundar na 
discussão do preconceito a de-
terminados praticantes de fu-
tebol e voleibol, para nos em-
basar apresentamos aos alunos 
alguns vídeos que traziam o 
depoimento de mulheres que 
sofriam discriminação por gos-
tarem de jogar futebol, outro, 
que mostrava o relato de um jo-
gador de futebol que se assumiu 
homossexual e contava os inú-
meros preconceitos que ele so-
fria dentro do campo, e também, 
um caso famoso de um jogador 
de voleibol chamado Michael que 
durante um jogo foi xingado de 
gay e viado. Dentre os vários de-
bates que surgiram a partir dos 
vídeos procuramos em nossa 
fala deixar claro duas questões, 
uma coisa é questionar a qua-
lidade técnica de um jogador e 
outra é questionar a sexualidade 
de cada um. Também utilizamos 
algumas reportagens de jornais 
e revistas que contribuiram para 
enriquecer a discussão.

Imagem 3 – Apresentação 
dos vídeos

-
mos os alunos a um passeio no 
Museu do Futebol, localizado na 
cidade de São Paulo, no Estádio 
do Pacaembu. Nesse dia, os alu-
nos puderam ver toda a história 
do futebol, através de imagens e 
vídeos, observaram como a evo-
lução da tecnologia no futebol, e, 
também tiveram a oportunidade 
de conhecer um estádio de fute-

Imagem 2 – Vivências práticas
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Imagem 4 – Alunos no 
passeio ao Museu do Futebol

De uma maneira geral, atra-
vés desse breve relato procu-
ramos compartilhar com nos-

e possíveis caminhos que en-
frentamos diariamente na ten-
tativa de construir uma educa-
ção física crítica pautada numa 
racionalidade contra-hegemôni-
ca, pensamos que é a partir de 
tais pressupostos que é possível 
combater uma cultura escolar 
que privilegia uma pequena mi-
noria e marginaliza grande par-
te dos alunos. 

Através de nossas ações di-
dáticas procuramos trazer ou-
tras representações para os 
alunos dos praticantes de fu-
tebol e voleibol, visto que ini-
cialmente constatamos que 
possuiam uma ideia deturpa-
da. Também, traçamos como 
um dos objetivos discutir com 
os alunos as manifestações de 
preconceito e discriminação 
que determinados grupos cul-
turais sofrem por gostarem de 
praticar futebol e voleibol.

Apesar dos grandes obstácu-
los vemos que ainda é possível 
pensar numa aula de educação 
física que vislumbre a partir de 
um espaço democrático a cons-
trução de um cidadão crítico.    

Referências

BOCCHINI, D. Indentidade e alte-
ridade na prática pedagógica na 
educação física escolar. Disser-
tação (mestrado) – Universidade 
São Judas Tadeu, São Paulo, 2012.

educação. 3. ed. Ver. Ampl. São 
Paulo: Moderna, 2006.

BRACHT, V. A constituição das 
teorias pedagógicas da educação 
física. Cadernos Cedes, ano XIX, 
nº 48, Agosto, 1999.

COSTA, M. V.; SILVEIRA, R. H.; 
SOMMER, L. H. Estudos cultu-
rais, educação e pedagogia. Re-
vista Brasileira de Educação, Nº 
23, Maio/Jun/Jul/Ago 2003. 

CRUZ, M. M. S.; PALMEIRA, 
F.C.C. Construção de identidade 
de gênero na Educação Física Es-
colar. Motriz, Rio Claro, v.15 n.1 
p.116-131, jan./mar. 2009.

DELMANTO, D.; FAUSTINONI, L. 
E. Os relatos de prática e sua im-
portância no processo de produ-
ção e socialização do conheci-
mento. In: GOIÁS. Secretaria de 
Estado da Educação. Reorienta-
ção curricular do 6º ao 9º ano:
currículo em debate – Relatos de 
Práticas Pedagógicas. Goiânia: 
SEE/GO, 2009.



98

DEVIDE et al. Estudos de gêne-
ro na Educação Física Brasileira. 
Motriz, Rio Claro, v.17 n.1 p.93-
103, jan./mar. 2011.

FALCÃO, J. L. C. A produção do 
conhecimento na Educação Físi-
ca e a necessidade de diálogos 
com os movimentos da cultu-
ra corporal. Revista Brasileira de 
Ciências do Esportes, Campinas, 
v.29. n.1, p.143-161, 2007.

QUIJANO, A. Colonialidade do 
poder, eurocentrismo e América 
Latina. IN: LANDER, E (org.). A
colonialidade do saber, eurocen-
trismo e ciências sociais. Pers-
pectivas latino-americanas. Bue-
nos Aires, CLASCO, 2005.

 NEIRA, M. G. A. Educação Físi-
ca em contextos multiculturais: 
concepções docentes acerca da 
própria prática pedagógica. Cur-
rículo sem Fronteiras, v.8, n.2, 
pp.39-54, Jul/Dez 2008.

NEIRA, M.; NUNES, M. L. F.; 
Contribuições dos estudos cultu-
rais para o currículo da educação 
física. Rev. Bras. Ciênc. Esporte,
Florianópolis, v. 33, n. 3, p. 671-
685, jul./set. 2011. 

OLIVEIRA, R. C. O futebol nas au-
las de Educação Física: entre “dri-
bles”, preconceitos e desigualda-
des. Motriz, Rio Claro, v.12 n.3 
p.301-306, set./dez. 2006. 

OLIVEIRA, R. C.; DAOLIO, J. 
Educação Física, cultura e esco-
la: da diferença como desigual-
dade à alteridade como possibi-
lidade. Movimento. Porto Alegre, 
v. 16, n. 01, p. 149-167, janeiro/
março de 2010.

PINEAU, P. Como a noite engen-
dra o dia e o dia engendra a noite 
Revisando o vínculo da produção 
mútua entre escola e Modernida-
de. Pro-Posições, v. 19, n. 3 (57) 
- set./dez. 2008.

PRADO, V. M.; RIBEIRO, A.I.M. 
Gêneros, sexualidades e Educa-
ção Física escolar: um início de 
Conversa. Motriz, Rio Claro, v.16 
n.2 p.402-413, abr./jun. 2010.

RANGEL, I. C. A. Racismo, pre-
conceito e exclusão: um olhar a 
partir da Educação Física escolar. 
Motriz, Rio Claro, v.12 n.1 p.73-
76, jan./abr. 2006.

SANTOS, V. C. Indícios de senti-

e de masculinidade em aulas de 
Educação Física. Motriz, Rio Cla-
ro, v.16 n.4 p.841-852, out./dez. 
2010. SILVA, T.T. O projeto edu-
cacional moderno: identidade ter-
minal? In: VEIGA-NETO. A. Críti-
ca pós-estruturalista e educação.
Porto Alegre: SULINAS, 2000.

SANTANA, A. F. T.; FELDENS, D. 
G.; BORGES, D. D. A. Institui-
ção escolar, poder e super mo-
dernidade: linhas e trajetórias 
da escola desfalecida. IV Coló-
quio Internacional Educação e 
Contemporaneidade, Laranjei-
ras/SE, 2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. Orientações curri-
culares e proposição de expec-
tativas de aprendizagem para 
o Ensino Fundamental: ciclo 
II: Educação Física. São Paulo: 
SME/DOT, 2007.


