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Resumo 
 
Este trabalho tem objetivos de estudar as categorias de gênero e sexo dentro das aulas de educação 
física escolar brasileira, proporcionando melhor entendimento de algumas atitudes no contexto 
educacional, assim como na sociedade durante a sua evolução. Apontaremos aspectos socioculturais 
na formação da população brasileira, desde o tempo  que sucedeu o chamado “descobrimento” do 
Brasil até os dias atuais, relacionando essa historicidade aos fatos de uma realidade social.  

Introdução 

Não podemos deixar de comentar a formação do povo brasileiro como uma busca do 
entendimento, e como a predominância do patriarcado. 

O que mais nos chamou a atenção para desenvolver esta pesquisa foi o grande número de 
exclusões nas aulas de educação física escolar em relação ao universo feminino. Esses dados foram 
obtidos por intermédio das observações realizadas nos estágios obrigatórios (exigidos pela instituição 
de ensino superior UNICSUL), de educação básica, realizado no ensino fundamental e médio das 
escolas públicas estaduais, localizadas na cidade de São Paulo. As aulas de educação física são 
mistas, ou seja, homens e mulheres convivem sobre um mesmo espaço e tempo para a realização da 
aula, embora haja uma pretensão de alguns professores realizarem as atividades em grupo sem 
distinção de sexo. Entretanto, isso não é o que acontece em grande parte das escolas existentes.  

Essa visão machista da sociedade e tecnicista aos olhos da educação física estão propensas 
à exclusão feminina, tornando-se maior a herança de uma sociedade funcionalista, ou seja, uma 
sociedade que determinou papéis específicos para homens e mulheres executarem, faz com que 
essa predominância sexista permita uma mediação com essas categorias, podendo acarretar 
contradições, numa visão de educação mais progressista, que é a não separação por sexo e a 
redução do preconceito.  

Será que a sociedade realmente deseja conquistar essa liberdade e igualdade entre as 
categorias de sexo, gênero e corpo, a fim de romper com todas as heranças obtidas durante a sua 
evolução? A seguir, apontaremos alguns caminhos que levarão a reflexões sobre essa temática 
pertinente à realidade social atual. 

As contribuições históricas para a visão tradicional masculinizada no Brasil. 

Na sociedade brasileira atual, ainda são muito visíveis as atividades específicas para homens 
e mulheres, no que se refere ao campo de trabalho, esporte, educação escolar, familiar e lazer 
(SAFFIOTI, 1989). Compreender como essas contribuições exerceram e ainda exercem em nosso 
cotidiano uma relação de poder e domínio sobre uma determinada camada social, é extremamente 
relevante considerar e resgatar alguns principais fatos históricos nos períodos em que o Brasil 
participou de grandes transformações como a invasão dos Europeus, na chamada Ilha Brasil que 
ocasionaram uma herança de outras culturas vigentes e existentes em outros países como Portugal e 
África que, por sua vez, tornara-se uma das responsáveis pela vinda de negros para a Ilha, sendo 
assim, contribuindo para um novo plano étnico-cultural, ou seja, uma etnia nova com as diferenças de 
línguas e costumes: é o surgimento do brasileiro. 

A visão crítica voltada para a nossa sociedade é fundamental para que possamos perceber 
as relações históricas nos primórdios da evolução da sociedade brasileira. Considerando a cultura e 
heranças que estão muito presentes nos dias atuais, desde aos mencionados atos e transformações 
pertinentes a uma nova formação étnico-cultural, devem ser consideradas para a obtenção de uma 
compreensão muito mais significativa para a possibilidade de uma intervenção no âmbito escolar. 
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A origem dos nossos costumes que levam a um modelo tradicional caracterizado pela 
submissão ao poder que, para muitos são considerados imutáveis, é extremamente importante 
ressaltarmos a invasão dos europeus no que se refere à “descoberta” do Brasil.  

Quando houve a invasão dos portugueses no litoral da costa atlântica, havia vários grupos 
indígenas que foram encontrados como habitantes nativos da região. Essas tribos ou grupos 
indígenas eram principalmente de tronco Tupi que vivia na escala de evolução cultural dando os 
primeiros passos na revolução agrícola. (RIBEIRO, 1995) 

Presume-se que os nativos da costa atlântica obedeciam a uma religião própria com 
fundamentos ideológicos caracterizados por um deus e...  

 ...os índios perceberam a chegada dos europeus como um acontecimento 
espantoso, só assimilável a uma visão mítica do mundo. Seriam gente de 
seu deus sol - Maíra -, que vinha milagrosamente sobre as ondas do mar 
grosso. (...) tanto podiam ser ferozes ou pacíficos, espoliadores ou dadores. 
(RIBEIRO, 1995, p. 42). 

Os indígenas, que foram povos antigos do Brasil, antes mesmo da sua descoberta, foram os 
protagonistas de toda a população existente até então. Por isso, com a chegada dos europeus 
tiveram por sua vez uma mudança na sua base de vida social.  

Havia entre os índios nativos da Ilha Brasil1[1] e os europeus opostas, visões de mundo. “Para 
os índios, a vida era uma tranqüila fruição da existência, em um mundo dadivoso e numa sociedade 
solidária. Obviamente, que tinham suas lutas, e suas guerras.”, contudo, todas suas batalhas eram 
encadeadas, como marcas de territórios ou glorificação em forma solene de comunhão. Já para os 
imigrantes carregava a imagem de uma civilização em busca de novas terras e conquistas, busca de 
ouro e riquezas. Eles viam os nativos como um povo sem escrita e com um estilo de vida selvagem. 
(RIBEIRO, 1995) 

Na grande maioria dos povos e civilizações, quase sempre foi reservado ao homem o papel 
principal, preponderando como chefe da tribo, do clã, da família, como cabeça do casal e responsável 
pela palavra final. (OLIVEIRA, 1996), e essa característica estendeu-se por longa data na formação 
histórica e social de todos os brasileiros. 

Foi observado que existia uma relação quando o filho era do sexo masculino que o pai lhe 
daria de presente um tacape, um arco e flechas de penas de papagaio com o intuito de que o mesmo 
se tornaria um grande guerreiro. 

As representações2[2] sociais consolidadas através das categorias de sexo fazem com que 
homens e mulheres representem papéis distintos em nossa sociedade tornando um hábito 
culturalmente adquirido às atividades tidas para homem executar e outra para a mulher executar. 

Sobre a idéia de representação social, Gioffman (1985) afirma que, quando o indivíduo 
desempenha um papel ele espera que os seus observadores acreditem no seu desempenho. Será 
conveniente começar o estudo das representações invertendo a questão e examinando a própria 
crença do indivíduo na impressão de realidade que tenta dar aqueles entre os quais se encontra. 
(p.25) 

 De acordo com esta explanação, podemos entender que as representações pelos homens 
demonstrando sua dominação sobre a mulher têm a intenção de convencimento de suas crenças e 
costumes já adquiridos culturalmente e socialmente. 

 

 

Gênero e corpo: analisando essas categorias. 

                                                 
1[1] Termo utilizado por Darcy Ribeiro (1995) em sua discrição na formação do povo brasileiro. 
2[2] Para Gioffman,(1985) o termo representação é usado para referir a toda atividade de um indivíduo que se 
passa num período caracterizado por sua presença continua diante de um grupo particular de observadores e 
que tem sobre estes alguma influencia. P.29 
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É muito importante para nós professores da área da educação, sabermos a relevância que o 
conhecimento sobre a sexualidade existente em nossa cultura pode acarretar no desenvolvimento 
das aulas objetivando a transformação social e cultural dos seres humanos. 

 O primeiro estudioso a mencionar e a conceituar a gênero foi Robert Stoller (1968), pois 
embora não utilizasse a palavra gênero, em uma de suas frases famosas, entre elas, “ninguém nasce 
mulher, mas se torna mulher”, estão claros os fundamentos do gênero. Mas não foi nesta época em 
que os conceitos sobre gêneros prosperaram, mas somente em 1975, Gayle Rubin, que é uma 
mulher, os estudos sobre gêneros começaram a frutificar-se, dando ênfase pleonástica em seu 
caráter relacional e a uma nova postura adjetiva, ou seja, a perspectiva de gênero. (STOLLER apud 
SAFFIOTI, 2004, p.107) 
 O exemplo de como a cultura atua diretamente na representação dos papéis desempenhados 
pelos homens e mulheres, podemos citar o avanço da medicina em conseguir verificar o sexo do 
bebê antes mesmo do seu nascimento. Os pais instintivamente e simultaneamente adotam a idéia da 
heterossexualidade obrigatória. Se o bebê for menino (macho) os pais penduram uma chuteira na 
porta do quarto do seu futuro filho ou atribuem roupas azuis, compram carrinhos e bola de futebol, já 
se for garotinha (fêmea), são adquiridos pelos pais variedades de cor-de-rosa no quarto ou bonecas 
enfeitando o berço.  Papéis de gênero remetendo ao patriarcado, que se refere ao estado social, na 
qual exista um poder do homem sobre a mulher, a dominação do homem dentro da constituição 
familiar e a exploração da mulher. Esses interesses ainda refletem nossa sociedade machista. 

Ainda que a sociedade atual remete os papéis para os indivíduos, podendo assim ser 
considerada sexista, delimitando com bastante precisão o que as mulheres podem operar e 
escolhendo os terrenos que pode atuar o homem. Essas diferenças entre os indivíduos existem 
desde os inícios dos tempos e dentro deste contexto histórico podemos analisar as características e 
individualidades dos alunos de educação física de forma relacional. 

 Para abordarmos questões sobre o corpo, é importante reconhecer o papel da igreja como 
normatizadora dos corpos. O corpo feminino sofreu uma grande influência da igreja como o objetivo 
da família E o eixo da moral cristã, faz-se necessário e presente ao adestramento da sexualidade no 
matrimônio; a castidade, a virgindade e o casamento monogâmico. 

Neste contexto, existe um modelo de corpo feminino dentro dos moldes da obediência e 
recato, pois segundo o discurso religioso é necessário conservar uma pureza física e mental das 
mulheres. Para Del Priori (1992) nas igrejas, nas festas religiosas onde o “controle sobre o corpo 
feminino avançar e, em nome do amor conjugal tão caro à igreja, deitava-se nos leitos e redes com 
as mulheres casadas”. 

O adestramento moral e sexual é imposto pela igreja para ostentar sempre uma mulher 
fechada, e sendo transformada em primeiro criado pelo homem e os conselhos relacionados às 
mulheres estão diretamente ligados com a idéia de submissão a seu marido. A igreja reforça o 
conceito de família monogâmica para que permaneça o domínio do homem cuja finalidade é a prole. 

Os papéis e comportamentos sexuais são ampliados no caso do homem, já a mulher tem seu 
comportamento mais restrito, visto como existe uma herança cultural, onde a família determina quais 
atitudes são adequadas a seus filhos de acordo com o sexo. Dessa forma, as crianças adquirem 
valores de papéis sexuais, tornando-se psicologicamente masculinas ou femininas pela socialização 
e a variável classe social influi na escolha desse papel. Segundo Romero (1995), os modelos mais 
estereotipados são encontrados entre os pais de classe social baixa, já na classe média como a mãe 
não exerce ocupações exclusivamente femininas, a tendência é de menor estereotipada.  

Nos conceitos apresentados sobre corpo com um olhar para além da categoria de gênero, 
DAÓLIO (1997) diz que: 

O corpo é uma síntese da cultura, porque expressa elementos específicos 
da sociedade da qual faz parte. O homem por meio do seu corpo vai 
assimilando e se apropriando de valores, normas e costumes sociais, num 
processo de incorporação mais do que um aprendizado intelectual... 
(DAÓLIO, 1997, p .51).  

 Por meio desta apropriação, que é exercida por diversos fatores da sociedade, podemos dizer 
que o corpo é moldado de acordo com a influência da sociedade, de seu momento histórico e a 
experiência acumulada. Temos o corpo que se vê, o que os outros vêem e o corpo que “EU” também 
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vejo. Mas há também o corpo que se sente e muitas vezes é negado e a falta de uma consciência 
corporal faz com que isso ocorra sem análise ou reflexão sobre o fato ocorrido. Esse mesmo corpo, 
muitas vezes, é incentivado a estar na mídia, onde os pais expõem suas filhas a se apresentarem em 
micro roupas e depois são alvos de discursos moralistas para honrar o nome da família, ou seja, 
reforçar o padrão social de uma família harmônica e única. E o corpo que se sente quando será 
libertado de suas inibições e bloqueio que na maioria das vezes se é imposto socialmente, pois 
perceber o corpo implica também em ter contato comigo e com outras pessoas. (MAUSS, 1974) 

Nas aulas de educação física, existe um mito de atividade que são destinadas aos homens e 
outra para as mulheres. Essa concepção só é bem entendida se analisarmos o histórico do homem e 
da mulher, observando detalhadamente o papel dessas diferentes categorias de sexo e como a 
sociedade os vê, desde suas origens. Como relatado anteriormente, desde os nativos indígenas 
quando o pai presenteava seu filho com arco e flechas com o intuito dele se tornar um grande 
guerreiro, podemos observar hoje que na porta do quarto da maternidade o pai pendura uma chuteira 
quando o sexo é masculino. 

 

Considerações finais. 

Constatamos que os fatos históricos propiciaram o conceito de que existe uma dominação do 
homem sobre a mulher, fatos que confirmaram a existência do patriarcado e, portanto percebemos 
que ao longo do tempo a sociedade reforça alguns desses comportamentos. Para a educação física, 
as imagens dessa dominação eram visíveis nas separações das aulas por meninos e meninas e as 
diferentes atividades destinadas para cada grupo. É comum atualmente, observarmos o tamanho das 
desigualdades entre homens e mulheres em nossa sociedade. Nós, professores educadores 
acreditamos que é a educação que pode colaborar para as transformações sociais que se fazem 
indispensáveis na construção de relações igualitárias no nosso país.  

Ao mencionar a palavra “educação física” é automático associar o conteúdo esporte, como 
sendo a única base de uma educação física escolar sólida e transformadora. Para isso é necessária 
uma série de reflexões sobre o que vem a ser o fenômeno esportivo dentro de uma sociedade que 
apresenta como pano de fundo, a competição a qualquer preço e somente a vitória interessa como 
produto final. 

 O esporte assume em nossas aulas de educação física escolar uma idéia otimista ingênua 
sobre a realidade contextual considerando, portanto, o salvador de todos os problemas existentes em 
nossa sociedade, contribuindo para que o governo não se preocupe com os fatos existentes em 
nossa bagagem cultural histórica e tradicional, caracterizando assim uma “acomodação” de uma 
consciência critica atendendo aos ideais capitalistas herdados desde então. No entanto, as aulas de 
educação física que lida diretamente com os estereótipos do feminino e masculino devem promover 
um entendimento da visão patriarcal realizando projetos pedagógicos que explorem essas relações 
desiguais existente em nossa sociedade, conscientizando assim, seu surgimento até a nossa 
sociedade atual.  

O apontamento das diferenças biológicas que foram comprovadas e mostradas em nosso 
estudo nos permitiu concluir que muito além dessas diferenças biológicas, as desigualdades estão 
presentes no cotidiano das categorias de sexo e gênero, ou seja, masculino e feminino confirmando 
suas contradições que são passíveis a partir de uma reflexão e um apreendimento desses dois 
universos.   
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