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Introdução

.
Partindo do pressuposto de que é na instituição 

normativa, escola,que se consolida a desigualdade entre 
os sexos,previamente iniciados no âmbito 
doméstico,pretendemos analisar e discutir como e 
quanto as/os professores/as contribuem através  de seus 
discursos e suas práticas pedagógicas para a 
internalização  da identidade de gênero nas crianças.
Na teoria Wallonina, a escola surge como agente 
mediador da sociabilidade propiciando à criança o 
contato com outras, e assim, diminuindo aos poucos a 
influência da família BASTOS [1]. Então, como será 
que o/a professor/a influência seus/suas alunos/as a 
construírem suas concepções do que é próprio (ou 
historicamente construído) de cada sexo? Não 
desconsideramos que é no seio da família que acontece 
a primeira noção de como deve ser menina ou menino, 
porém acreditamos que essa dicotomia entre os seres se 
concretiza na escola.

Nosso olhar volta-se para a Educação Física, por 
essa apresentar nitidamente a divisão entre o sexo, e o 
reforço nos padrões de comportamento e discurso 
docente. Segundo Kunz [2] na Educação Física 
tradicional é o corpo biológico do indivíduo que tem 
marcado seu ‘grupo cultural’, separando, portanto, 
homens e mulheres.

A própria historicidade da Ed. Física, nos mostra que 
sempre existiu essa divisão de papéis sexuais, ao 
atribuir, tarefas e comportamentos femininos e 
masculinos aos indivíduos. Na Educação Física, até o 
final da década de 70 e início da década de 80, alguns 
estudos sugeriram a separação dos sexos, como 
também a distribuição desses em função dos esportes e
das brincadeiras foi sempre discriminatória mantendo 
os papéis sexuais distintos e determinados, 
caracterizando os comportamentos tipicamente 
masculinos e femininos, a serviço de uma ideologia 
sexista .

Para trabalharmos com o conceito de gênero como 
categoria de análise, faz-se necessária uma 
conceituação de tais termos a priori. Gênero é 
compreendido como a construção social da diferença 
entre sexos. Esse termo integra-se numa terminologia 
científica e dissocia-se da política do feminismo 
embora as feministas  sejam as pioneiras em tais 
questões, soando assim mais neutro que o uso da 
palavra mulheres LOURO[3]. Os estudos sobre gênero 
têm sua gênese no movimento feminista com destaque 
para as décadas de 1960 e 1970, esse conceito surgiu 
para pensar-se a partir de uma perspectiva teórica.
Trabalhar com gênero não requer especificamente o 
estudo das mulheres, embora estas estejam sendo 
incluídas. Uma criança pode ser do sexo feminino 
(fator biológico) e não reconhecer-se nesse gênero 
(social). Já que as vestes , o comportamento e o 
discurso é que são levados em conta na hora de tratar 
das relações de gênero MACHADO[4].

O conceito de gênero tem sido usado de maneira 
equivocada ou banalizada, sendo visto em nossa 
sociedade como simples papéis sexuais, estereótipos 
sexuais ou identidades sexuais. Precisamos voltar 
nossas atenções aos efeitos que a cultura popular 
promove na construção da auto-imagem e visão de 
mundo das crianças, uma vez que vivemos em um 
mundo marcado pela diversidade, não devemos, nem 
podemos promover nem reproduzir da forma 
preconceituosa a desigualdade.

Material e métodos

Para a realização  deste estudo utilizamos 
observações diretas anotadas em diário de campo de 
duas aulas, numa Escola Estadual de Pernambuco, 
localizada na cidade do Recife, no bairro de Tejipió, na 
turma da 5ª série, onde as categorias de análises eram: a 
relação entre meninos e meninas; as atividades 
realizadas nas aulas; o comportamento social de ambos 
os gêneros e a postura do professor nas aulas.



No primeiro dia observamos  a aula dos meninos, 
que estavam tendo treino de futsal, o professor 
desenvolvia uma atividade de aplicação de técnicas de 
passe no Futsal, alguns meninos faziam parte do time 
de futsal da escola.

No segundo dia, observamos à aula das meninas, que 
era ministrada por outro professor (pois existe·um 
professor para os meninos e outro para as meninas) a 
atividade que estava sendo desenvolvida era o jogo de 
queimado 

  Durante as conversas informais com os alunos 
podemos colher dados que achamos interessante e de 
bastante  relevância para pesquisa,pois nosso intuito foi 
de não chegar com um planejamento de aula pronto 
para aplicar,mas sim tentar deixar o 
pesquisado(alunos/as e professores) com o 
comportamento,mas natural possível para daí fazermos 
as observações das nossas categorias de análises .         

Resultados e Discussão

Retrataremos nos resultados fatos que nos dão 
subsídios claros de como as crianças são moldadas 
pelas concepções de gênero através dos discursos, e das 
ações dos professores.

  Uma das primeiras constatações clara da divisão 
sexista que não só os professores “cumprem a risca”, 
mas a própria estrutura escolar impõe,é a aula de 
Educação Física não mista, os dias de aulas são 
diferentes, na segunda-feira são os meninos e nas 
quartas as meninas. É importante ressaltar que o 
professor não se mostrava crítico diante dessa situação, 
esquecendo-se de todo o processo de socialização que é 
muito interessante para a aprendizagem e 
desenvolvimento dos/as alunos/as.

   Durante a observação das aulas, verificou-se que os 
meninos tinham o domínio da quadra, jogando futebol, 
e as meninas jogavam queimadas no pátio da escola, 
retratando o domínio masculino do espaço escolar, 
relegando as mulheres as zonas periféricas da escola.

   É percebida a divisão de esportes (jogo) pelo sexo 
para dividir as crianças? Louro[3] posiciona-se 
criticamente a respeito dessa  “naturalização” da 
divisão por sexo, quando enfatiza que essa pratica 
reforça uma educação segregadora.

   A construção da desigualdade entre meninos e 
meninas é internalizada nos meios de comunicação, são 
passados valores e atributos que cada sexo deve possuir 
para  encaixar-se no padrão “normal” de nossa 
sociedade. Porém é nessa instituição normativa que as 
desigualdades se consolidam,devido as moldagens 
diárias e condicionamento comportamentais aos quais 
essas crianças são submetidas no ambiente escolar. 

   O que foi observado durante as aulas é que os 
meninos não gostam de jogar o futebol com as 
meninas,por elas não saberem jogar, serem fracas e não
terem habilidades para tal esporte.As meninas ,por sua 

vez,responderam  que eles não as convidam para 
jogar,deixando-as excluídas do jogo.

   Esses pontos são crucias nas discussões de gênero, 
pois,como afirma claramente Machado[4] ,são as 
relações sociais e não os genes ou a biologia que 
determinam como devemos ser e nos comportar ,quais 
são nossas possibilidades e limites. As relações de 
gênero pautam-se na discussão das alegorias culturais 
que devem ser desempenhadas por cada sexo,e não 
num determinismo biológico que relega ao sexo 
feminino a condição de pessoas dotadas 
fragilidade,falta de habilidade em esportes 
culturalmente são relegados ao sexo masculino.

    Ora, meninas não podem ter os atributos masculinos 
às características femininas?Por isso, temos que 
desconstruir essa ordem vigente, que segrega a 
sociedade através das características sexuais. Praticas 
que forjam o antagonismo binário entre os sexos, como 
as descritas nos resultados, são as responsáveis pela 
perpetuação do discurso absurdo de que meninas são 
frágeis, graciosas e meninos, fortes e habilidosos.            
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