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O  processo  de  formação  inicial  em  Educação  Física:  desafios  e  contribuições  da

Atividade Interativa de formação em gênero e diversidade sexual
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Resumo

A matriz curricular do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo

oferta  disciplinas  optativas  que  nos  proporcionam  experiências  com  práticas  docentes,  dentre  elas  as

denominadas Atividade Interativa de Formação (ATIF´s). Pretende-se nesse trabalho, por meio de uma narrativa

autobiográfica,  analisar as contribuições e os desafios de participação na ATIF – Educação Física e Cultura

Escola I: gênero e diversidade sexual, no processo de formação docente. A análise foca-se nas colaborações das

vivências que tive, enquanto professora em formação, com uma turma de 8º ano em uma escola municipal de

Vitória para o debate de desigualdade de gênero no esporte. O conteúdo trabalhado nas aulas foi o basquetebol,

proposto pela própria professora de Educação Física da turma e, de forma articulada e transversal, foi abordada a

temática da ATIF. A unidade didática e os planos de aula foram planejados a partir do debate da desigualdade de

gênero  no esporte. A desigualdade  de gênero é  um problema histórico  que deve ser  debatido nas  aulas  de

educação física, nas escolas e na sociedade em geral para que se garanta o direitos e a dignidade das mulheres.

Palavras-chave: Educação Física; Formação docente; Gênero e diversidade.

1 Introdução

O  esporte,  como  proposto  por  Kunz  (1998),  é  invenção  cultural  da  sociedade

ocidental,  e  não  um  fenômeno  natural.  Assim  sendo,  como  construção  humana,  está

encharcado pelas maneiras humanas de tratar a vida e seus fenômenos, com suas ideologias,

seus modos de organização, seus estereótipos, seus conceitos e preconceitos. Dito de outra

maneira, os esportes podem ser meio de reprodução de naturalizações;3 é capaz de reproduzir

ideologias e modelo de ser humano e de mundo.

Nessa mesma lógica, a escola também pode se constituir em um espaço e tempo

que se oriente a servir à reprodução. Aliás, a escola é uma instituição que guarda em sua

criação a perspectiva de produzir um tipo ideal de homem e de mulher que se encaixe na

1  Acadêmica do curso de Licenciatura em Educação Física da UFES.
2 Doutora em Educação, professora do Departamento de Ginástica da Universidade Federal do Espírito Santo.
Email:erineusams@yahoo.com.br.
3 Naturalizações  que  são  segundo  Monteiro,  Villela  e  Soares  (Physis  Revista  de  Saúde  Coletiva,  2014),
teorizando Bourdieu,  mecanismos de poder e  reprodução das  práticas  sociais  relacionadas  aos processos  de
estigmatização, haja vista que o estigma atua na interseção entre cultura, poder e diferença.
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sociedade em que esse indivíduo está inserido.  Dagmar Meyer (2009), conforme citado

por Dornelles (2013, p.222), conceitua a educação como “o conjunto de processos através

dos quais indivíduos são transformados ou se transformam em sujeitos de uma cultura”.

No entanto,  esse espaço e tempo escolar  é sempre um lugar em tensão.  Nesse sentido,

Silva (2017, p.33) traz que:

[...] a formação de um determinado ‘perfil’ de ser humano tem sido a preocupação
da escola desde a sua criação, guardadas as diversas concepções pedagógicas que
se  apresentaram  ao  longo  da  história.  Esse  humano  perspectivado  e  desejado
também tem se constituído historicamente como um projeto em disputa.

Portanto, se a escola tem sido esse espaço e tempo de tensões e disputas, cabe aos

professores/as  e estudantes  disputarem-no. Essa disputa ocorre em todos os âmbitos da

escola:  seja  nas  relações  sociais  entre  aqueles/as  que  a  vivem,  seja  nas  vivências

realizadas  por  meio  das  diversas  unidades  curriculares,  na  relação  escola-comunidade,

enfim, na vida escolar como um todo. 

A unidade curricular Educação Física na educação básica, nesse sentido, faz parte

desse  processo  de  disputa.  No  entanto,  com a  Educação  Física  escolar  isso  ocorre  de

maneira bastante acentuada pelo fato de essa disciplina ser historicamente marcada por

conteúdos  esportivizados.  Assim,  o  chamado “quarteto  fantástico”  (futebol,  voleibol,

basquetebol  e  handebol) não  só  constitui  os  conteúdos  da  Educação  Física  como

historicamente  essa  disciplina  apresenta  aos  estudantes  o  esporte  oficial,  ainda  que  de

forma traduzida pelas condições diversas da escola e dos próprios professores/as e alunos/

as.  O  fato  é  que  ao  fazê-lo,  sem  maiores  reflexões,  muitos  professores/as  acabam

reproduzindo também na escola os estereótipos carregados pelos esportes oficiais.

Na  maioria  dos  esportes  é  possível  perceber  a  desigualdade  de  investimento  e

valorização  de  acordo  com  o  gênero  da  modalidade.  Por  exemplo,  os  atletas  do  sexo

masculino são mais bem pagos,  possuem mais espaço nas mídias e maior incentivo.  Isso

consequentemente  aparece  no  esporte  da  escola,  os  meninos  se  sentem  mais  “donos  da

quadra”, possuem representatividade masculina no esporte e os conhece, enquanto as meninas

se apertam nos fundos da quadra e dificilmente sabem o nome ou sobre a carreira de alguma

atleta mulher. Por isso, estimulá-los a reflexão sobre os componentes sociais que influenciam

o esporte tanto dentro quanto fora da escola, é importante para diminuir essa sensação que nos

é imposta de que o esporte não é uma prática para mulheres, e sim de que o esporte é um

espaço que nos foi negado historicamente às custas de um projeto de sociedade.

5



No texto Atividades físicas e esportivas e Mulheres no Brasil, Helena Altmann (2017)

destaca que apesar de as mulheres representarem mais de 50% da população mundial, elas são

minoria nos esportes em todos os países em relação a participação de homens e meninos.

Ainda  em relação  as  Mulheres  e  os  esportes,  Silvana  Vilodre  Goellner,  no  texto

Mulheres e Futebol no Brasil: entre sombras e visibilidades, faz um resgate demonstrando

que a história dessa relação não é nada recente, que a luta para se inserir no esporte surge

desde as primeiras décadas do século XX, assim como nos dias atuais ainda se faz. Ela traz

que as mulheres foram “autorizadas” a participarem do Jogos Olímpicos Modernos apenas na

segunda edição dele e sob muita resistência de alguns dos seus idealizadores, que afirmavam

que a participação das  moças  trariam muita  vulgarização ao ambiente  cheio  de  honras  e

conquistas como o das olimpíadas. Aqui no Brasil o discurso não era diferente, havia o receio

de que o sucesso da participação dessas mulheres nos esportes poderia transgredir as leis da

natureza “pois, ao mostrarem-se mais fortes do que se supunha, seria fissurado o discurso das

diferenças naturais cuja base estava assentada na sobrepujança física de um sexo sobre outro”.

O  texto  ainda  traz  que  inspirados  nesse  pensamento  o  Conselho  Nacional  de  Desporto

elaboraram em 1941 e em 1965 documentos que não permitiam às mulheres a prática de

diversas modalidades esportivas, sendo assim, esses documentos oficiais

Reforçavam,  também,  concepções  normatizadas  de  feminilidade,  em  geral,
associadas à maternidade e à beleza feminina e, para as quais, esportes considerados
como violentos,  deveriam passar  ao largo das  experiências  de sociabilização das
meninas e moças.

Durante  a  experiência  que  busco  relatar  aqui,  posiciono-me  ao  lado  daqueles  e

daquelas que desejam uma democracia radical no sentido de garantir o direito daqueles/as que

padecem com as desigualdades e injustiças (TIBURI, 2018), em especial no que diz respeito

às  relações  de gênero  e  a  diversidade  sexual.  Nessa  lógica,  entendemos  ser  uma decisão

política importante de professores/as desenvolverem o esporte nas/das escolas de forma que

os/as estudantes percebam essas reproduções, reflexionando a respeito e dialogando com os

colegas sobre e organizando superações.

Nesse texto relato como foi  o desafio de buscar  estabelecer  esse espaço/tempo de

reflexões  durante  aulas  de  Educação  Física  com o  conteúdo  basquetebol  articulando-o  a

temática de desigualdade de gênero no esporte numa turma de 8º ano do ensino fundamental

de uma escola do município de Vitória/ES. Durante as observações realizadas nessa escola,

chamou-nos a atenção o fato de essa turma ter constituído como habito na realização das
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atividades das aulas de Educação Física, o seguinte: normalmente se organizavam em dois

grupos, um grupo de meninas e um grupo de meninos, sendo que essa organização se dava

por iniciativa dos próprios estudantes. A surpresa nessa forma de se organizar se dá porque

essa prática se perpetua mesmo depois de quase um século que se foram criadas as primeiras

escolas mistas,  ou seja,  meninos e meninas mesmo estudando numa mesma escola,  numa

mesma turma,  ainda se dividem por sexo para realizarem algumas atividades.  Vemos nas

escolas, e principalmente nas aulas de Educação Física, a separação dos estudantes por sexo,

essa divisão se deu em toda minha trajetória na educação básica, e ainda hoje essa prática está

presente  nas  escolas.  Para  além da  separação por  sexo,  há  também em muitas  escolas  a

separação entre determinadas modalidades esportivas para meninos e outras para meninas,

reforçando os papéis de gênero, os estereótipos e a hierarquização entre os gêneros.

Desde pequena fui ensinada que o espaço do brincar da menina era separado do espaço

do menino, e sempre esse espaço das meninas na hora das brincadeiras era reduzido. Na rua o

espaço das brincadeiras dos meninos era a rua inteira. Já a das meninas, quando elas podiam ir

brincar fora de casa, porque muitas vezes estavam envolvidas com as tarefas domésticas, o

espaço que lhes restavam eram as calçadas. Nunca aceitei muito me limitar a essas fronteiras,

e por isso ao ser machucada ou me sentir injustiçada na hora da brincadeira com os meninos,

mesmo que tentasse me respaldar pelas regras, eu e as amigas que ousavam ultrapassar essa

fronteira  dos  gêneros  na  brincadeira,  éramos  ignoradas  tanto  pelos  colegas,  quanto  pelos

adultos que sempre nos respondiam: “você é menina, quem mandou brincar com os meninos”

ou “ninguém mandou ser moleque macho, agora aguenta”.

Na escola, essa forma de se organizar territorialmente seguia: a quadra inteira era para

os  meninos  jogar  futebol  e  as  meninas  tinham que  se  apertar  nos  fundos  da  quadra  ou

improvisar um espaço do lado de fora da quadra para rebater ou jogar uma queimada. E no

espaço  escolar  essas  fronteiras  eram  quase  muralhas,  impossíveis  de  ultrapassar,  pois

dificilmente conseguíamos nos inserir no futebol dos meninos, pois éramos impedidas tanto

pelos  colegas  de  turma,  quanto  pelos  próprios  professores  de  Educação  Física.  Isso  me

intrigava e me indignava.

No  entanto,  sempre  admirei  o  papel  do  professor  e  da  professora,  por  esses  se

constituírem como pessoas importantes na vida das famílias e a da comunidade em geral, e

também como significantes  na formação humana dos  indivíduos.  Por  isso,  ser  professora

sempre foi um desejo que me perseguiu. 
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No primeiro ciclo do ensino fundamental estudei na mesma escola onde realizei essas

intervenções que relato neste trabalho. Nela a direção era eleita por meio de votação, e além

dos  pais,  professores/as  e  funcionários/as  da  escola,  nós  estudantes  também  votávamos.

Portanto, fazíamos campanhas,  reivindicações e discutíamos qual seria a melhor opção de

direção para nossa escola.  Lembro de como os professores nos explicavam a importância

desse processo e de nossas escolhas, e nós nos sentíamos mudando o mundo. 

Durante o período que estudei nessa escola o diretor eleito foi o professor de educação

física.  Como  a  escola  é  localizada  em  área  de  manguezal,  esse  diretor  sempre  realizou

atividades  que  dialogassem  com  a  cultura  do  mangue,  o  que  permitiu  uma  participação

intensa das bandas de congo no cotidiano escolar. Todo ano o colégio se mobilizava para

realizar uma grande passeata pelo bairro para conscientização dos moradores de não catar

caranguejo em época de  andada,  sobretudo o caranguejo fêmea,  e  também pautávamos a

preservação do mangue em relação ao lixo. Os/as professores/as nos ajudavam a confeccionar

cartazes, fazer paródias temáticas, entender a diferença entre o caranguejo macho e a fêmea, a

importância do manguezal para o planeta, e conversávamos muito para termos argumentos na

abordagem com os moradores. Novamente nós estudantes nos sentíamos mudando o mundo.

No segundo ciclo do fundamental fui para outra escola. Nela tive a oportunidade de

entrar para o time de basquete, com 12 anos. Essa experiência foi meu primeiro contato direto

com esporte no que diz respeito a treinamento. No meu bairro as escolinhas de esporte eram

oferecidas a partir dos 6 ou 7 anos, mas eram apenas para os meninos. Logo em seguida, o

professor me chamou para compor também o time do clube no qual ele dava treinos, apesar de

ele  ser  bastante  rígido  ele  tinha  uma sensibilidade  e  uma relação de responsabilidade  na

formação do ser humano que seríamos. A meu ver, era um educador para a vida, pois percebia

se estávamos passando por algum problema só de observar o jeito que chegávamos ao treino

ou se errávamos jogadas ou algum fundamento que geralmente dominávamos. Então, sempre

ao final dos treinos conversava com a gente a fim de colaborar de alguma forma.

Essa forma de enxergar o estudante, o estudante em movimento, que carrega no seu

corpo suas aflições e que mesmo que tente esconder, o seu corpo fala, denuncia, grita. Esse

poder que o professor de educação física tem e que as vezes o professor de sala não consegue

ter,  pois  o  espaço  da  sala  de  aula  foi  arquitetado  para  reduzir  a  possibilidade  de  se

movimentar, junto com as experiências esportivas, e a vontade de colaborar com a mudança

do mundo, foi o que me impulsionou entrar no curso de licenciatura em Educação Física.
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Perceber  o  estudante  de  forma  integral,  entendendo  o  corpo  como  biológico,  histórico,

político e cultural foi o que me fascinou dentro do curso e o que me motiva ainda mais a estar

no chão da escola a fim de superar essas barreiras discriminatórias no meu cotidiano como

futura professora de educação física, proporcionando aos estudantes vivências com os mais

variados conteúdos da educação física escolar para que eles aumentem seus repertórios de

cultura  corporal  independente  de  gênero,  sexualidade,  classe  social,  cor  ou  etnia,  sendo

sensível  às  demandas  dos  estudantes  sejam  elas  expressadas  verbal  ou  corporalmente,

ajudando-os  a  buscarem soluções  exercendo  seu  papel  de  cidadão  ativo,  que  busca  seus

direitos e deveres tendo como referência os valores dos direitos humanos.

Aliado à minha experiência pessoal que me levam a me debruçar sobre o tema, os

documentos educacionais oficiais respaldam e afirmam a importância de trabalharmos com os

estudantes  nas  unidades  escolares  sobre  as  relações  de  gênero  e  suas  consequências.  As

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013, p. 27) afirmam que:

[...]  cabe  às  escolas  desempenhar  o  papel  socioeducativo,  artístico,  cultural,
ambiental,  fundamentados  no  pressuposto  do  respeito  e  da  valorização  das
diferenças, entre outras, de condições físicas, sensorial e socioemocional, origem,
etnia,  gênero,  classe  social,  contexto  sociocultural,  que  dão  sentido  as  ações
socioeducativas,  enriquecendo-as,  visando  a  superação  das  desigualdades  de
natureza sociocultural e socioeconômica.

Diz  ainda  que  as  ações  educativas  de  gênero,  etnia  e  diversidade  cultural  são

componentes integrantes do projeto político pedagógico, e que as unidades escolares devem

considerar a valorização e a promoção desses temas, a fim de contribuir para igualdade e para

o enfrentamento de todas as formas de preconceito, discriminação e violência.

Os Parâmetros Curriculares  Nacionais (PCN) orienta  os professores a  entender  o

Tema Orientação Sexual como uma intervenção pedagógica com o objetivo de informar e

problematizar questões relacionadas à sexualidade, como posturas, crenças, tabus e valores a

ela associados, promovendo a discussão de diferentes pontos de vista sem a imposição de

valores sobre os outros. Dessa forma o documento indica trabalhar Orientação Sexual em três

eixos:  Corpo  Humano,  Relações  de  Gênero  e  Prevenção  às  Doenças  Sexualmente

Transmissíveis/AIDS.

Atualmente, na contramão dos princípios básicos que orientam o trabalho escolar

aparece o movimento “Escola sem partido” que buscar acabar com a chamada “ideologia de

gênero”,  que  segundo  Silva,  Alvarenga,  Amorim  e  Ferreira  (2017),  ambos  se  tratam  de

propostas  de  ações  político-religiosas,  que  através  de  projetos  de  leis  querem tentam  se
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introduzir nas escolas a fim de minar com o papel das/dos professoras/es e da escola de zelar

pelo respeito  as  diferenças  e  pela  luta  contra  as  desigualdades.  Esses  projetos  que foram

propostos em vários municípios e cidades do Brasil foram apelidados pelos professores de “lei

da mordaça”, pois pauta a retirada e até a proibição das discussões das relações de gênero nas

escolas, sendo considerados então um ataque aos direitos humanos e a democracia brasileira,

já que ainda segundo as/os autoras/es: 

o projeto em questão nada mais faz do que delimitar o que é considerado ideológico,
logicamente, a partir de um único ponto de vista. Desconsideram o fato de que todo
conhecimento é ideológico, seja para manter, seja para transformar ideias e ações
(BRASIL, 2016)

No caso  desse  trabalho  iremos  nos  deter  ao  eixo  de  relações  de  gênero,  para  tal

optamos  trabalhar  a  partir  de  um  relato  de  experiência  de  natureza  qualitativa  e

autobiográfica.

No artigo  (Auto)biografia, histórias de vida e práticas de formação SOUZA (2007)

destaca que para Nóvoa e Finger (1988, p. 116),

as histórias de vida e o método (auto)biográfico integram-se no movimento
actual que procura repensar as questões da formação, acentuando a idéia que
‘ninguém forma ninguém’ e que ‘a formação é inevitavelmente um trabalho
de reflexão sobre os percursos de vida’.

Portanto,  na  próxima  sessão  passaremos  a  relatar  a  importância  de  se  narrar  as

experiências práticas da docência, bem como as reflexões sobre essas para formação inicial de

professores/professoras.

2 A narrativa autobiográfica e a busca de compreensão das experiências vividas

Do início  ao fim da minha formação no curso de licenciatura  em educação física

sempre esteve presente o exercício de repensar, relatar e analisar minha trajetória de estudante

do ensino básico até minha trajetória como professora em formação inicial. Isso ocorria em

quase todas as disciplinas da matriz curricular cursada, mas principalmente nas disciplinas de

Seminário Articulador de Conhecimento e nos Estágios Supervisionados Obrigatórios.

O Seminário  Articulador  de  Conhecimento  (SAC) era  uma disciplina  presente  em

todos  os  períodos  da  graduação,  nela  refletíamos  coletivamente  sobre  os  conhecimentos

teóricos  e  práticos  adquirido  em  cada  período,  discutíamos  sobre  temas  relacionados  a

educação, escola, formação acadêmica e profissional, exercitávamos a exposição das nossas

experiências de forma verbal, trabalhávamos muito a escuta, e todas essas reflexões e debates

eram relatados no nosso portfólio que nos acompanhou em todos os SAC’s. Nessas aulas
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nossas experiências e trocas em forma de conversas e debates eram tão importante quanto os

textos que líamos em outras disciplinas, pois através das nossas narrativas percebíamos como

estávamos praticando os conhecimentos ate então adquiridos no curso.

No Estágio Supervisionado no Ensino infantil  lembro que vários colegas de turma

relataram a  dificuldade  de  pensar  atividades  e  se  comunicar  com crianças  tão  pequenas.

Então, o professor da disciplina nos trouxe uma música do Milton Nascimento que dizia “Há

um menino, há um moleque, orando sempre no meu coração, toda vez que o adulto balança

ele vem pra me dá a mão [...]”. A discussão que realizamos em torno dessa música e desse

trecho dela me acompanha e me guia em todas as vezes que tenho que planejar aulas. Lembrar

que você já teve aquela idade, como era na escola, o que eu gostava ou não gostava, faço o

exercício de ouvir o Eu do passado, acesso o Eu criança por meio das memórias, aliado aos

conhecimentos  acadêmicos  e  as  percepções  sobre  as  especificidades  da  turma  planejo  e

ministro minhas aulas.

No artigo “(Auto)biografia, histórias de vida e práticas de formação”,  Souza (2007)

destaca a importância da escrita narrativa que oportuniza professoras e professores a relatarem

suas  experiências  formativas.  Para  Souza  (2007),  o  processo  de  falar-ouvir  e  ler-escrever

demonstram possibilidades de formação através do vivido e que, nas pesquisas na área da

educação,  o  método autobiográfico e as narrativas de formação fazem um movimento de

investigação-formação.

Os  relatórios  das  disciplinas  de  estágio  supervisionados  exigiam  o  exercício  de

descrever e comentar as intervenções que fazíamos nas escolas. Esse exercício, propiciava-

nos perceber de forma mais organizada o que funcionou ou não nas aulas comparadas aos

nossos planejamentos,  de que forma conseguíamos lidar  com os imprevistos,  perceber  de

modo  mais  atencioso  as  falas  e  gestos  dos  estudantes  e  suas  individualidades.  Todos/as

fazíamos esse exercício e, então, com os colegas de sala, trocávamos experiências e saberes. 

Santos  e  Garms  (2014)  no  texto  “Método  Autobiográfico  e  Metodologias  de

Narrativas: Contribuições, especificidades e possibilidades para pesquisa e formação pessoal/

profissional de professores” dizem que:

O exame de narrativas permite aos professores em formação inicial ou continuada
aprenderem, de forma ativa,  a  desenvolver  suas capacidades de análise e decisão,
construir  conhecimentos e  aprender a  lidar  com situações complexas,  desenvolver
habilidades de comunicação e estimular a autoconfiança.

No  mesmo  texto  os  autores  contribuem  ainda  dizendo  que  as  narrativas

autobiográficas requerem uma forte participação do indivíduo que se compromete a refletir
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sobre sua formação. Minha formação na unidade curricular ATIF – Educação Física e Cultura

Escola I: gênero e diversidade sexual, exigiu-me elaborar uma discussão sobre o debate de

gênero que, ao mesmo tempo, que me formava como professora que busca compreender as

experiências  vividas  por  seus  alunos/as  em relação  a  gênero,  também me formava  como

pessoa que vive cotidianamente as dores e as delícias de ser uma mulher.

Diante disso, para realizar esse trabalho na escola, senti a necessidade de recorrer às

discussões sobre gêneros elaborados no campo da sociologia e da educação. No texto Gênero:

uma categoria útil de análise histórica a historiadora Joan Scott (1989) faz um apanhado das

teorizações  de  gênero  e  também  conceitua  gênero,  como  uma  categoria  analítica,  como

formas de se falar sobre sistemas de relações sociais ou sexuais, sendo gênero uma forma de

percepção sobre as diferenças sexuais, hierarquizando-as tendo como referência uma forma de

pensar dicotômica.

O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político tem
sido  concebido,  legitimado  e  criticado.  Ele  não  apenas  faz  referência  ao
significado  da  oposição  homem/mulher;  ele  também  o  estabelece.  Para
proteger o poder político, a referência deve parecer certa e fixa, fora de toda
construção  humana,  parte  da  ordem  natural  ou  divina.  Desta  maneira,  a
oposição binária e o processo social das relações de gênero tornam-se parte
do próprio significado de poder; pôr em questão ou alterar qualquer de seus
aspectos ameaça o sistema inteiro. (1989, p.27)

Historicamente o corpo é alvo de investimentos, e o espaço escolar não foge a essa

lógica, no artigo Pedagogia da Sexualidade, Guacira Lopes Louro traz Corrigan (1991, p.210)

que  diz  que  nas  escolas  os  corpos  “são  ensinados,  disciplinados,  medidos,  avaliados,

aprovados (ou não), categorizados, magoados, coagidos, consentidos” todo esse esforço no

intuito de produzir corpos “civilizados”. Ainda segundo Louro (2000, p.20), a escola exerce

um papel bastante importante e difícil:

Ela  precisa  se  equilibrar  sobre  um  fio  muito  tênue:  de  um  lado  incentivar  a
sexualidade “normal” e, de outro lado, simultaneamente, contê-la. Um homem ou
uma  mulher  “de  verdade”  deverão  ser,  necessariamente,  heterossexuais  e  serão
estimulados para isso. Mas a sexualidade deverá ser adiada para mais tarde, para
depois da escola, para a vida adulta.

A autora entende que essa prática acaba por legitimar certas identidades e práticas

sexuais  e  coíbe  e  marginaliza  outras,  de  pedagogia  da  sexualidade,  destacando  que  essa

prática não é exclusiva da escola, mas que ocorre também em vários outros espaços, que
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coloca a mulher como o “segundo sexo” e gays e lésbicas como a sexualidade desviante da

norma.

Na educação física escolar os conflitos ocorrem quando os estudantes discordam das

práticas  entendidas  preconceituosamente  como femininas  ou masculinas,  e  ousam ignorar

essas demarcações. No artigo Gêneros, sexualidades e Educação Física escolar: um início de

conversa, Prado e Ribeiro (2010, p. 409) destacam que esses estudantes acabam por serem

“alvos de comentários acríticos, normalizadores e estigmatizantes por não adentrarem no jogo

padronizado das atividades que melhor se enquadrariam para seus gêneros”. Ainda segundo

as/os  autoras/es  é  papel  do  professor  pegar  um gancho  no  conflito  para  desestabilizar  a

normalização de gênero e contribuir na reflexão dos estudantes no entendimento que existem

várias formas de ser homem e ser mulher. 

Priscila Gomes Dornelles e Alex Branco Fraga trazem no texto  Aula Mista versus

Aula Separada? Uma questão de gênero recorrente na educação física escolar autoras na área

da educação, como Daniela Auad (2004), e na área da educação física, como Maria do Carmo

Saraiva (2005) e Paula Gomes (2000), que debatem as diferenciações das aulas mistas e das

aulas em regime de coeducação. Elas ressaltam que as aulas mistas abarcariam somente a

questão organizacional de meninos e meninas misturados nas atividades escolares, e que o

ideal de coeducação vai além disso, pois:

[...] objetiva problematizar as relações de gênero, objetivando uma compreensão da
construção cultural  das  diferentes  posições de poder ocupadas pelo feminino em
relação ao masculino e vice-versa na nossa sociedade, assim como tenta reverter ou
minimizar  algum  tipo  de  hierarquia  entre  esses  pólos.  Uma  última  ressalva  na
diferenciação dos termos é que a escola mista é essencial para o trabalho em regime
de co-educação, pois é necessário o agrupamento de meninos e meninas; entretanto,
nem todo trabalho  misto  segue  um viés  co-educativo.  (DORNELLES;  FRAGA,
2009, p.147)

Sendo assim,  trabalhar com meninos e meninas organizados coeducativamente nas

aulas de educação física enriquece o ambiente de aprendizado. Isto, porque a co-educação

coloca os/as estudantes em contato com as diferenças socioculturais, com suas limitações e

potências. Assim, permite a superação da concepção de que cada pessoa só pode vivenciar

determinada  prática  corporal  que  esteja  simbolicamente  vinculada  ao  seu  sexo biológico.

Quando  ambos  praticam  as  mesmas  atividades  juntos,  estimula-se,  por  meio  da  prática

corporal, a romper com a ideia de que a desigualdade de gênero, no desporto ou em qualquer

outra atividade física, é natural.
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3 Dos encontros na disciplina às intervenções

Nas aulas da ATIF (Educação Física e Cultura Escolar I) refletimos criticamente sobre

os conceitos de corpo, gênero, sexualidade e diversidade sexual, bem como esses conceitos

são criados e recriados historicamente e culturalmente. Debatemos bastante como e de que

forma esses conceitos estão presentes nas aulas de educação física, no ambiente escolar, no

meio esportivo profissional e na sociedade em geral. Os debates eram sempre embasados em

artigos sobre esses temas, documentos educacionais e materiais audiovisuais que abordavam

essas  temáticas.  A partir  daí,  fomos  desafiados/as  a  planejarmos  como  abordaríamos  em

nossas aulas esses conceitos em diversas faixas etárias, em diversos conteúdos orientados,

para a disciplina de educação física escolar, previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCN).

Todo esse processo nos instigou a nos empenharmos no diagnóstico que faríamos a

partir  das  observações  na escola,  e  posteriormente  no plano de ensino que elaboraríamos

apoiados nessas discussões, no nosso diagnóstico e na melhor forma de desenvolver esses

debates com os estudantes da escola.

Diante disso, o primeiro movimento que fizemos foi de realizar algumas observações

na escola como segue descrito na próxima seção.

3.1 Diagnóstico

A escola escolhida foi uma EMEF de vitória, que se localiza na região próxima ao

meu local de moradia e na qual estudei durante parte do ensino fundamental. Essa escolha se

deveu ao fato de que essas características da escola facilitariam a realização da intervenção,

tanto do ponto de vista pessoal de acesso a escola, quanto do ponto de vista relacional, tendo

em vista que conhecia os/as professores/as e corpo administrativo da escola.

Em relação às observações nas aulas de educação física fui orientada pela coordenação

da escola a pedir autorização a diretora, que iniciou sua gestão nessa EMEF no início do ano

de 2018. A diretora foi bem atenciosa no atendimento a minha demanda e deu total liberdade

para o desenvolvimento dessas intervenções, deixando a critério da professora de educação

física,  ex-diretora  até  o  ano anterior,  de  como iríamos  nos  organizar  pra  a  realização do

trabalho.

14



Essa EMEF é uma das mais antigas da região e fica na mesma quadra do Centro de

Vivência da 3ª Idade, da Associação de Moradores, onde funciona também a Sede da Escola

de Samba do bairro, do CMEI e da Unidade de Saúde. Devido sua localização geográfica e

por conta da forma como a gestão da escola se organizou e se organiza, esse espaço é uma

referência de organização de agendas político-sociais  não só das demandas específicas  da

escola, mas também de demandas de toda comunidade. 

Nessa  escola,  já  aconteceram  diversos  orçamentos  participativos  organizados  pela

prefeitura  e  comunidade,  reuniões  para  eleições  da  associação  de  moradores  do  bairro,

encontros de igreja, encontro de EIV’s (Estágio Interdisciplinar de Vivência) organizado pelo

Movimento Estudantil e Movimento Popular do Campo e Quilombola. Atualmente nos finais

de semana ocorrem as aulas de um Cursinho Popular (Curso Pré-Enem) voltados a estudantes

de baixa renda da Grande Vitória, era atendido também nessa escola um público muito grande

no  Programa  Escola  Aberta,4 que  era  coordenado  por  uma  moradora do  bairro  muito

conhecida e reconhecida como liderança pelos/as moradores/as, além de ser ex-cozinheira da

escola. Mas, infelizmente, o projeto foi encerrado a partir 2016, deixando de acontecer no

bairro. Além desse, outros projetos também foram encerrados, o que deixou a comunidade

sem atividades extracurriculares.

Durante a semana ela oferece de 7h às 11h30 a fase inicial do ensino fundamental, e

de  13hs  às  17h30  a  fase  final,  de  segunda  a  quinta-feira  oferece  no  turno  da  noite  a

Educação de jovens e Adultos para nível fundamental no modelo supletivo.  Nas sextas-

feiras não tem aula para os estudantes do EJA, pois é o dia destinado para planejamento e

formação dos professores do EJA.

A Escola é organizada com 25 salas de aulas. Além disso, a estrutura escolar conta

com: sala  de diretoria;  sala de professores (dividido em dois ambientes,  um com mesa,

cadeiras, computador e TV; e o outro espaço com pia, filtro, micro-ondas e armários com

chave para cada professor, além de dois banheiros); laboratório de informática; laboratório

de ciências; sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado

(AEE); Sala exclusiva de Libras;  duas quadras de esportes cobertas;  quadra de voleibol

descoberta;  parquinho;  cozinha;  biblioteca;  sala  de  leitura;  banheiro  dentro  do  prédio;

4 O Programa Escola Aberta incentiva e apóia a abertura, nos finais de semana, de unidades escolares públicas
localizadas  em  territórios  de  vulnerabilidade  social.  A  estratégia  potencializa  a  parceira  entre  escola  e
comunidade ao ocupar criativamente o espaço escolar aos sábados e/ou domingos com atividades educativas,
culturais,  esportivas,  de  formação  inicial  para  o trabalho  e  geração  de  renda  oferecidas  aos  estudantes  e  à
população do entorno. 
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banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; dependências e vias

adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; sala de secretaria; banheiro

com  chuveiro;  refeitório;  despensa;  almoxarifado;  auditório;  pátio  coberto  e  pátio

descoberto;  rádio  escola;  sala  de  música;  sala  de  inglês;  sala  de  educação  física  para

guardar materiais do mesmo. 

No pátio descoberto há 5 árvores que garantem sombra, um ambiente mais fresco e

bonito, uma delas é enorme e toda enfeitada com formas geométricas espaciais, trabalho

realizado por  uma  turma  na  disciplina  de  matemática.  As  formas  geométricas  foram

expostas na árvore em protesto à orientação da SEME para que a mesma fosse cortada, pois

seus galhos estavam quebrando as telhas. A árvore, então,  foi mantida e periodicamente

ocorrem podas para evitar problemas dessa ordem.

 No  total  são  110  funcionários  entre  professores/as,  pedagogos/as,  secretarias,

coordenadores/as, vigilantes, porteiros, cozinheiras e auxiliares gerais. Apresenta recursos

materiais  como: computadores  administrativos,  computadores para os/as estudantes,  TV,

DVD,  copiadora,  impressora,  aparelho  de  som,  projetor  multimídia  (data  show),  fax  e

câmera fotográfica/filmadora.

A escola estimula a auto-organização das/os estudantes e a participação dessas/desses

na gestão da escola por meio do grêmio. No período em que fiz as observações e intervenções

estava ocorrendo a campanha para eleição das/os representantes para o Grêmio. Havia duas

chapas concorrendo e muitos cartazes com propostas espalhados pela escola. Também estava

ocorrendo nesse mesmo período o campeonato interclasse de futsal, feminino e masculino. 

Em relação ao intervalo, o recreio acontece sob a trilha sonora da Rádio Escola. A

seleção e organização das músicas são feitas pelas/os próprias/os estudantes que se revezam

durante a semana. Quando necessário, a coordenação e a direção, intervêm em relação aos

conflitos ou músicas que a gestão da escola julga inadequada ao ambiente escolar. Além da

rádio, a escola possui também um grupo de teatro e oferece treinos de futsal e voleibol no

contra turno para meninos e meninas.

Cada série/ano, de 1° ao 9° ano, possui 4 turmas distribuídas em A, B, C e D. As

turmas  A de  todos  os  anos  fazem parte  de  um projeto  voltado  para  os  estudantes  que

possuem dificuldades de aprendizado, tendo laudo em relação a essa dificuldade ou não.

Esse  projeto  foi  organizado  na gestão  da  professora  de  educação  física,5 quando  foi

5 Foi essa mesma professora que cedeu o espaço para realização das aulas/projeto da ATIF.
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diretora.  Ele  é  apoiado  pelos  outros  professores  e  tem  como  objetivo  dar  destaque  e

protagonismo as/os estudantes que não teriam a atenção devida para o seu desenvolvimento

individual numa sala cheia onde só se destacariam estudantes que tirassem melhores notas.

Então  essas  turmas,  chamadas  de  turmas  do  Projeto,  possuem menos  alunas/os  e  as/os

professoras/es foram escolhidas/os “a dedo” pelo grupo docente. A professora de Educação

Física avalia que o projeto foi bem-sucedido, já que vários estudantes, de idade avançada e

que sabiam ler  ou escrever  de forma qualificada,  hoje  estão conseguindo desenvolver  a

leitura e a escrita, além da melhora da autoestima.

Após essa primeira observação da escola e conversa com a professora de educação

física, apresentamos as atividades que pretendia desenvolver nas suas aulas, e ela pediu que

eu voltasse outro dia para observar a turma do 8º ano C. Ressalto que a professora me recebeu

muito bem e se dispôs prontamente a me ajudar no desenvolvimento do projeto da ATIF.

Foram observadas duas aula do 8º ano C. Nessas observações percebi uma relação

muito  íntima e  pouco hierarquizada  entre  a  professora  e  os  estudantes.  Durante  as  aulas,

sempre se formavam dois grupos: um só de meninos e outro com todas as meninas e uns 4

meninos. O conteúdo era o mesmo para os dois grupos, o basquetebol. Mas, eles preferiam se

organizar assim para realizarem as atividades propostas pela professora.

Ela relatou que era comum dessa turma acontecer isso, mesmo incentivando-os a se

organizarem de forma mista nos grupos em relação ao gênero. Porém, que essa turma era

extremamente  participativa,  e  que  por  conta  desses  dois  fatores  era  a  turma ideal  para  a

realização de um trabalho sobre gênero

A partir das observações demos início aos planejamentos para intervenção baseado no

diálogo entre a temática gênero, esporte, basquetebol, autoestima e co-educação.

3.2 Métodos, Estratégias e Procedimentos de Ensino

Para o desenvolvimento do conteúdo basquetebol junto ao tema transversal orientação

sexual utilizei a abordagem critico-emancipatória que tem por objetivo a formação de sujeitos

críticos e autônomos para transformação (ou não) da realidade em que estão inseridos, por

meio de uma educação de caráter crítico, reflexivo e fundamentada no desenvolvimento de

três competências: 1) A competência objetiva, que visa desenvolver a autonomia do aluno

através da técnica; 2) A competência social, referente aos conhecimentos e esclarecimentos
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que  os  alunos  devem  adquirir  para  entender  o  próprio  contexto  sócio-cultural;  3)  A

competência comunicativa, que assume um processo reflexivo responsável por desencadear o

pensamento crítico, e ocorre através da linguagem, que pode ser de caráter verbal, escrita e/ou

corporal (KUNZ, 1998).

Escolhida  a  abordagem  foram  planejadas  três  aulas.  A primeira  com  objetivo  de

desenvolver  a  competência  objetiva,  afim  de  que  as  e  os  estudantes  conhecessem  e  se

apropriassem dos fundamentos do basquetebol, sobretudo as estudantes, pois como visto no

inicio do texto elas são minoria nos esportes em todos os países em relação a participação de

homens e meninos. Portanto, ter o conhecimento sobre a técnica do basquetebol ajudará as

meninas a ter  um melhor desempenho, estimulando a prática de esportes,  pois esse é um

direito universal segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Na segunda aula trabalhamos o objetivo de desenvolver a competência social. Nessa,

as  meninas  avaliariam  através  de  uma  ficha  técnica/comportamental  as  características

positivas  e  negativas  do  jogo  masculino  daquela  turma  e  os  meninos  as  características

positivas e negativas do jogo feminino. A ideia foi de criar uma estratégia de aula por meio da

qual meninos e meninas pudessem entender as diferenças e igualdades entre os gêneros, bem

como as  individualidades  de cada um da turma em relação ao jogo basquetebol.  Isto,  no

sentido de poderem refletir sobre formas de possibilitar a participação da/o outra/o, em um

jogo com times mistos, evitando desconforto ou exclusão de qualquer estudante.

Na terceira aula atuamos com o objetivo de desenvolver a competência comunicativa.

Por meio das avaliações e reflexões realizadas pela turma, na aula anterior, desenvolvemos os

jogos com times mistos  utilizando os  comportamentos  e  técnicas  positivas  dos  jogos das

meninas e dos meninos acima das regras do jogo tradicional do basquetebol. O jogo, que

nesse momento teria times mistos, seguiria no viés da coeducação, buscando superar qualquer

tipo de hierarquia ou discriminação entre meninos e meninas durante o jogo.

4 Das intervenções, reflexões e desafios

As aulas foram realizadas nos dias 15, 19 e 22 de junho de 2018, sexta, terça e sexta-

feira respectivamente. Tiveram como objetivo geral desenvolver atividades e reflexões para

estabelecer relações equilibradas e construtivas, respeitando o tempo e desempenho de cada

um, sem descriminar por características pessoais, físicas, sociais e sexuais. Como dito as aulas
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focalizaram para as competências informadas pela perspectiva crítico-emancipatória. A seguir

passo a relatar cada aula realizada, bem como as reflexões que fizemos em articulação com a

unidade curricular ATIF.  

4.1 Competência Objetiva: desigualdade de oportunidade e autoestima feminina

A primeira aula iniciou-se na sala de informática.  Durante a aula  assistimos a um

vídeo de 3  minutos chamado “O que significa: fazer as coisas Tipo Menina?”6. Esse filme foi

produzido  pela  empresa  Always  numa  série  de  vídeos  sobre  esportes,  puberdade  e  a

autoestima das meninas. Após terem assistido ao vídeo, perguntamos as impressões das/os

estudantes sobre o que perceberam e o que mais havia lhes “tocado”. As/os estudantes, de

forma geral, responderam que as pessoas possuem uma visão preconceituosa sobre meninas

fazendo esportes. 

Também pedimos para levantar a mão quem já fez ou faz escolinha de algum esporte

de forma gratuita ou paga. Nenhuma menina levantou a mão. Em contrapartida, apenas três

meninos não levantaram a mão. A professora ficou espantada e disse que na escola é oferecido

treino  no  contra  turno  tanto  para  meninos,  quanto  para  meninas,  mas  algumas  meninas

relataram que nesse horário buscavam o irmão mais novo em outra escola ou que os pais não

deixavam elas ficarem após o horário de aula. Enquanto as meninas relatavam os motivos de

não participarem dos treinos, os meninos demonstravam certo desconforto sobre o assunto. 

Em  seguida  seguimos  para  a  quadra.  Na  quadra,  explicamos  que,  na  visão  dos

adolescentes  do  vídeo,  correr,  lutar,  arremessar  uma  bola  “tipo  menina”  era  fazer  essas

atividades com uma performance baixa, sem técnica, como se isso fosse característica natural

das meninas. Explicamos como essa visão era equivocada, visto a quantidade de atletas do

sexo  feminino  representadas  em  diversas  modalidades,  em  todo  o  mundo.  Também

afirmamos,  que para  isso,  elas,  mesmo tendo menos incentivo  do que os  atletas  do sexo

masculino,  aprenderam as  técnicas  e  as  dominaram a ponto  de serem destaques  no meio

desportivo. Demos o exemplo da Marta, eleita cinco vezes consecutivas melhor jogadora de

futebol do mundo, além de maior artilheira da história da seleção brasileira, tanto feminina

quanto masculina. 

6 Disponivel  em:  <https://www.youtube.com/watch?v=mOdALoB7Q-0>,  <15/07/2014>.

Acessado em: <10/06/2019>.
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Para dialogar com o a modalidade esportiva que estávamos desenvolvendo na aula

falamos também do exemplo de mulheres no basquetebol, onde temos a Janeth quatro vezes

campeã na WNBA. Então, partindo desse diálogo, propusemos experimentar como é possível

todos aprenderem a jogar se todos tiverem acesso aos fundamentos. Então, distribuímos as

bolas para todos/as e pedimos que, de forma livre, sentissem a bola. Em seguida formamos

duas filas, uma do lado de direito do fundo da quadra, e outra no outro fundo da quadra do

lado esquerdo. De um em um, os alunos vivenciaram o drible, a bandeja e o arremesso de

forma  orientada,  a  todo  tempo  deslocávamos  as/os  estudantes  para  garantir  que  as  filas

tivessem meninas e meninos. 

Depois orientamos sobre a técnica do arremesso e dividimos a turma em dois grupos

mistos, com meninos e meninas, um posicionado em cada lado da quadra na linha de lance

livre,  realizamos  uma competição  entre  os  grupos,  onde o  grupo que  acertasse  10 cestas

primeiro ganhava. Cada jogador teve direito a um arremesso, errando ou acertando ele iria

voltar para o final da fila tendo outra chance assim que todos os outros fossem, a fim de

atingir as 10 cestas. 

Imagem 1 - Técnica do arremesso

Fonte: a autora

Em seguida, formamos duas filas em apenas um dos fundos da quadra, explicamos os

tipos de passes do basquetebol, o passe de peito, o passe picado e o passe por cima da cabeça,

experimentamos todos  esses  tipos  de passes  através  de duplas  e  realizando a  bandeja  ao

chegar do outro lado. Por fim, formamos uma roda no meio da quadra, a fim conversaremos

sobre se houve alguma dificuldade, eles relataram que como as orientações foram as mesmas,
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todo mundo conseguiu fazer cada um ao seu modo e que o gênero não interferiu na atividade.

A conversa foi curta pois o sinal já havia batido.

4.2  Competência  Social:  desigualdade  salarial  e  de  reconhecimento  no  esporte  e  no

trabalho

A segunda aula iniciamos na sala onde passamos dois vídeos de três minutos cada. O

primeiro da Penalty junto com a ESPN chamado Inequality Balls7, sobre a desigualdade de

salários e de reconhecimento entre o desporto masculino e o feminino; e o segundo vídeo,

intitulado  “Desigualdade  de  Gênero  no  olhar  das  Crianças”8,  que  traz  o  debate  sobre  a

desigualdade salarial entre homens e mulheres numa dinâmica desenvolvida com crianças. 

A seguir,  fomos  para  quadra  e  lá  levantamos  algumas  questões,  que  foram  as

seguintes: a) é possível notar como os homens possuem privilégios em relação as mulheres

tanto nos esportes como no mercado de trabalho em geral? b) quais outras impressões vocês

tiveram sobre esses vídeos? Em resposta as minhas questões, um dos meninos disse que sua

mãe ganhava mais que seu pai e que também ela tinha mais estudo que seu pai. Então, as

meninas relataram que já viram vídeos no Facebook que fazia essa relação homens e mulheres

com mesmo grau de instrução e mesmo cargo, e que mesmo assim os homens ganhavam a

mais, outra menina chegou a comparar o salário da Marta e do Neymar. Por diversas vezes a

palavra machismo aparecia nas falas das meninas. 

Após a discussão organizamos a turma em 2 grupos: as meninas de um lado e os

meninos do outro lado da quadra. A atividade realizada pelos grupos foi o basquetebol sem

quicar. Nessa brincadeira as meninas e os meninos aprenderam mais sobre como se posicionar

e como ocupar melhor os espaços na quadra. Trabalhamos também o passe, o arremesso e a

marcação.  A última  atividade  foi  o  coletivo  quadra  toda,  primeiro  entre  os  dois  times

femininos. Nesse momento pedimos que os meninos observassem atentamente o jogo, um dos

meninos gritou: vocês tão com medo de quebrar a unha? As meninas ignoraram o comentário,

eu preferi não fizer nenhuma intervenção, pois quis esperar para vê se essas atitude do menino

7Disponivel  em:  <https://www.youtube.com/watch?v=eQ1O_q5mWF0>,  <29/03/2018>.

Acessado em: <10/06/2019>.

8Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?v=VbIc4GDpIkQ>,  <18/03/2018>.

Acessado em: <10/06/2019>.
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seria destacada nas observações realizadas pelo grupo das meninas ou se apareceria na roda

de conversa planejada para próxima. .Depois o coletivo entre os dois times masculinos, nesse

outro momento foram as meninas que observaram atentamente o jogo, apesar de pedirmos

apenas para elas observarem, elas também torceram e vibraram com os lances. Encerramos o

coletivo, por falta de tempo não entregamos as cartolinas e os pincéis de quadro para eles

desenvolverem a ficha técnica/comportamental, explicamos que ficaria para próxima aula.

Imagem 2 – Coletivo das Meninas

Fonte: a autora

Imagem 3 – Coletivo dos Meninos

Fonte: a autora
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4.3 Competência Comunicativa: momento que as meninas expuseram todas as opressões

que sofrem ou sofreram, na escola, nas aulas de educação física e durante as três aulas

que ministrei

Na nossa última aula iniciamos separando meninas de um lado, e meninos de outro

lado; entregamos duas cartolina para cada grupo, uma para colocar os pontos positivos do

jogo que cada grupo observou e a outra para colocar os pontos negativos. Eles ficaram uns

quinze minutos conversando entre si e desenvolvendo os pontos. As meninas pediram para

relatar nos pontos negativos em outros momentos além do jogo observado, como os pontos

negativos vivenciados em outras aulas e no inter-classe. 

Imagem 4 –  Expondo pontos positivos e negativos dos coletivos

Fonte: a autora

Terminado esse momento, reunimo-nos no meio da quadra para que fossem apresentadas as

observações  dos  dois  grupos,  e  que  dialogássemos  sobre  elas.  Começamos  pelos  pontos

negativos e as meninas destacaram que: o jogo dos meninos era agressivo/violento, na relação

com time adversário; a bola concentrava-se apenas em uma pessoa do time, sempre no mais

habilidoso e que já tinha experiência com o basquetebol fora da escola; e que eles xingavam

os colegas do próprio time o tempo todo. Elas ainda pediram para destacar outras praticas

negativas dos meninos  durante o inter-classe e em outras aulas de educação física, então

apontaram que: em aulas que há jogo misto, os meninos não passam a bola para elas; fazem

comentários desnecessários sobre elas;  e soltam várias piadas machistas.  Nesse momento,

23



uma das alunas chegou a relatar sobre o comentário de um dos colegas que ocorreu na aula

anterior durante o coletivos delas, sobre elas estarem com medo de quebrar as unhas. Ela

denominou essa fala como piada machista. As meninas concordaram com a fala da colega e

expuseram que esses tipos de piadas são direcionadas a elas com frequência dentro e fora da

escola, quando estão realizando algum esporte. 

Outra fala das meninas que podemos destacar foi a critica sobre se esforçarem na

torcida pelos meninos no inter-classe e eles não fazerem isso por elas quando elas jogam.

Então, um dos meninos falou que eles utilizaram até instrumentos na torcida. Nesse momento,

fiz uma intervenção dizendo que como estava no inter-classe, pois ajudei como mesária em

um jogo da turma deles, pude observar que eles realmente tocavam os instrumentos durante o

jogo delas, porém, que eles nem olhavam para o jogo e pareciam estar somente tocando para

eles mesmo e experimentando os ritmos. Todos riram mas não discordaram da minha fala. 

Depois, passamos para os pontos negativos observados pelos meninos em relação ao

jogo das meninas, eles destacaram que: as meninas se embolavam muito no jogo, não se

posicionavam  bem  na  quadra;  trabalhavam  pouco  a  bola;  e  não  acreditavam  na  jogada,

jogavam com medo e sem confiança.

As meninas concordaram e justificaram que não tinham muita experiência com essa

modalidade. Nesse momento tentei relacionar tudo o que foi colocado como ponto negativo

pelos meninos e pelas meninas, e questionei aos meninos: sabendo que nenhuma delas tive

acesso a escolinhas e observando que elas não confiavam na jogada,  se eles percebiam o

quanto era  desestimulante  as  piadas  machistas  e  a  falta  de incentivo  deles  nos  jogos das

meninas no inter-classes. As respostas vieram através de sorrisos amarelos, e algumas falas

envergonhadas  no  sentido  de  não  perceberem  que  o  que  faziam  iria  realmente  afetar

negativamente as meninas, então pude observar pela reação dos meninos que esses puderam

perceber que a pratica deles alem de desagradar as colegas de turma, cooperavam também

para as desigualdades que discutimos desde a nossa primeira aula.

Logo em seguida passamos para os relatos dos pontos positivos. Elas destacaram que:

os meninos são bem esforçados e não desistem da jogada; possuem conhecimento técnico; se

comunicam bastante  no  jogo,  mesmo que  se  xingando;  e  possuem uma boa  mira.  Já  os

meninos observaram que: as meninas possuem boa visão de jogo, pois trocam mais passes;
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respeitam-se e incentivam umas as outras, tanto em relação as colegas do próprio time, quanto

em relação às adversárias; e o jogo é menos agressivo, com poucas faltas. 

Todos concordaram com as observações uns dos outros, chamamos a atenção que no

jogo dos meninos foram destacados positivamente as habilidades técnicas, já nos das meninas

foram  destacados  mais  o  que  chamamos  no  meio  esportivo  de  fair  play,  que  seria  um

comportamento ético no esporte, “o jogo limpo”, explicamos que para o sucesso de uma/um

atleta, assim como de um time é necessário que desenvolvam essas qualidades e que ambas

são extremamente importantes no esporte.

Imagem 5 -  Coletivo misto

Fonte: a autora

Ao fim da conversa organizei os times com  meninas e meninos,  de forma mista.

Colamos os cartazes na parede da quadra e combinamos que sempre que houvesse um dos

pontos negativos no jogo eu pararia o jogo como se fosse uma falta e a bola seria do outro

time. Expliquei que faríamos isso para que o jogo fosse mais inclusivo e confortável a todos e

todas.

Iniciamos o jogo e várias vezes os pontos negativos apareceram durante a partida. No

entanto, foi possível perceber que eles também se esforçaram para que aparecesse os pontos

positivos.  No inicio  a  bola  circulava  mais  na mão de  todos;  mas,  com o tempo isso  foi

25



diminuindo e a bola ficava mais na mão dos que eles consideravam mais habilidosos. Uma

das meninas reclamou e disse que iria sair, pois a bola não chegava nela e nem na mão das

outras meninas. Então, parei o jogo, um dos meninos disse que era por isso que ela jogava

mal. Diante dessa fala, o substituímos e acrescentamos mais uma regra: só valeria cesta feita

pelas meninas. Assim, eles teriam que passar para as meninas também. O jogo prosseguiu até

bater o sinal. Despedi-me e agradeci a turma pelo acolhimento nas aulas. Novamente não deu

tempo de uma finalização mais bem amarrada e consistente.

As observações e intervenções na escola foram um pouco tardias pois os professores

da rede municipal de Vitória entraram em greve, os profissionais reivindicavam a reposição da

perda  inflacionaria  dos  últimos  quatro  anos,  calculada  em  cerca  de  28%,  e  também  o

cumprimento do plano de cargos e salários. Então readaptamos o calendário da ATIF, e para

conseguir finalizar as intervenções, elaborar o trabalho final a tempo de apresenta-lo na sala

para que como instrumento  avaliativo da disciplina,  não pudemos nos  prolongar  mais  na

escola.

Avalio a experiência com os estudantes como bastante produtiva. Pude perceber que

as/os meninas/os, que tinham entre 13 e 14 anos, estavam de certo modo a par do debate sobre

desigualdade de gênero na sociedade em geral e também no meio desportivo, não me recordo

de  ter  tido  acesso  a  esse  debate  quando  estudante  na  mesma  faixa  etária,   percebi  a

importância dos meios de comunicação, como Facebook, no aprofundamento deles sobre o

assunto, assim como também a escola. 

Destaco as reações principalmente dos meninos, que no dialogo com as meninas, nas

rodas de conversas, nos relatos sobre os vídeos e ao trazer as suas vivencias de certo modo

demonstraram que reconheciam seus privilégios em relação as meninas, pois relatavam isso

verbalmente, através dos sorrisos sem graça e também aparentando estarem desconcertados

quando as meninas argumentavam sobre o assunto. 

Acredito que o reconhecimento do privilégio coopera para se pensar em ações

para superar as desigualdade, foi o que nos propomos a fazer mas reconhecemos que esse

trabalho só trará resultados mais eficazes se entrarem como exercício diário nas aulas, na

escola e também fora dela.
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5. Da experiência na ATIF para minha formação docente em construção

As ATIF’s nos proporcionam, assim como os estágios supervisionados, a experiência

da prática docente. Assim sendo, temos a oportunidade de vivenciar, ainda no processo da

graduação, o ambiente escolar na posição de professora/o, sentindo as problemáticas, a forma

como se organiza, entre outros elementos do cotidiano escolar em tempo real.

Na ATIF Educação Física e Cultura Escolar I, tivemos a oportunidade de refletir sobre

temas  como gênero,  sexualidade e diversidade sexual,  que durante toda graduação foram

secundárias ou, quando trabalhadas, vinham de forma segregada, como se fosse algo distante. 

Enquanto  em outras  disciplinas,  em que  havia  prática  docente,  priorizavam-se  as

metodologias, as abordagens ou os conteúdos tradicionais da educação física escolar (esporte,

dança, lutas, ginástica, jogos e brincadeiras etc.). Nessa disciplina tivemos a oportunidade de

refletir,  planejar  e  aplicar  em  nossas  aulas  esses  temas  transversalmente  aos  conteúdos

tradicionais e abordagens.

Acredito  que  o  papel  da/do  professora/o  e  da  escola  é  estimular  a  habilidade  de

compreensão para construção de uma realidade social mais justa e igualitária, respeitando e

entendendo  que  cada  indivíduo  apesar  de  igual  perante  a  lei,  historicamente  possuem

oportunidades diferentes devido aos seus marcadores sociais como gênero, classe, cor/etnia,

sexualidade  entre  outros.  Portanto,  ter  acesso  e  se  debruçar  sobre  esses  temas  são

fundamentais para nossa formação como educadores/as e como seres humanos. 

Nas  intervenções  nos  apoiamos  nos  Temas  Transversais  previsto  nos  Parâmetros

Curriculares Nacionais para trabalhar com gênero nas aulas. Pude perceber que vários outros

debates a fim de superar as desigualdades são feitos pelo corpo escolar onde atuamos. As/os

estudantes da escola desenvolvem diversas atividades que estimulam a busca  dos direitos e

das responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva. As paredes das salas de aula

e corredores são recheadas dessas atividades tematizando questões como bullyng, assédio nos

coletivos, representatividade feminina, África sem esteriótipos, preservação do manguezal, ou

seja, os estudantes são e estão sendo preparados para serem agentes políticos ativos em suas

comunidades.

Pudemos aprender muito também com a estratégia da verbalização dos estudantes em

relação às  problemáticas  que  rodeiam o  esporte,  dentro  e  fora  da  escola;  as  questões  de

conflitos  durante  as  aulas;  e  a  autoavaliação.  O exercício  de  praticar  o  esporte  coletivo,
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perceber suas problemáticas e compartilhar de forma verbalizada com os outros colegas, para

então pensarmos nas soluções praticas e retornarmos ao jogo, é muito potente e enriquecedor,

o estudante se perceber ativo no processo de aprendizado e o professor além de ter o retorno

através de suas próprias observações sobre o desenvolvimento das aulas e dos estudantes,

também conta com a percepção dos próprios estudantes sobre os processos.

Foi  com  essa  estratégia  da  verbalização  que  percebemos  que  as/os  estudantes

reconhecem que há a desigualdade de gênero no esporte e não concordam com ela, mesmo

que a manifestação sobre o assunto tenha sido bem diferente entre as meninas e os meninos.

As  meninas  assumiram  o  protagonismo  sobre  esse  debate  demonstrando  certo

aprofundamento no assunto. Já os meninos demonstravam de outras formas, demonstravam

reações como vergonha, não contra argumentavam e por algumas vezes apoiavam com falas

que demonstravam empatia.

Tivemos  a  oportunidade  nessa  disciplina  de  experimentar  novas  metodologias  nas

aulas, aprendemos a priorizar debates que em outras aulas que já lecionamos tratávamos ao

acaso, ou seja, o assunto não era planejado previamente, mas as situações por diversas vezes

nos cobravam falar sobre. Acredito que isso se deve, pois os estudantes, a escola e a sociedade

estão clamando e necessitando desses debates. Discutir sobre gênero, sexualidade, classe, cor/

etnia é algo urgente e necessário para que nossos direitos e dignidade sejam garantidos. 
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