
e o enfrentamento 
às opressões

EDUCAÇÃO
FÍSICA

Organização
Giovanni Frizzo 
Marluce Raquel Decian Corrêa



Conselho Editorial 

Presidente do Conselho Editorial: Ana da Rosa Bandeira
Representantes das Ciências Agrárias: Victor Fernando Büttow Roll (TITULAR) e Sandra Mara da Encarnação 
Fiala Rechsteiner
Representantes da Área das Ciências Exatas e da Terra: Eder João Lenardão (TITULAR), Daniela Hartwig de 
Oliveira e Aline Joana Rolina Wohlmuth Alves dos Santos
Representantes da Área das Ciências Biológicas: Rosangela Ferreira Rodrigues (TITULAR) e Francieli Moro 
Stefanello 
Representantes da Área das Engenharias: Reginaldo da Nóbrega Tavares (TITULAR), Walter Ruben Iriondo Otero 
e Rafael de Avila Delucis
Representantes da Área das Ciências da Saúde: Fernanda Capella Rugno (TITULAR), Tatiane Kuka Valente 
Gandra e Jucimara Baldissarelli
Representantes da Área das Ciências Sociais Aplicadas: Daniel Lena Marchiori Neto (TITULAR), Eduardo Grala 
da Cunha e Maria das Graças Pinto de Britto
Representantes da Área das Ciências Humanas: Charles Pereira Pennaforte (TITULAR) e Lucia Maria Vaz Peres 
Representantes da Área das Linguagens e Artes: Lúcia Bergamaschi Costa Weymar (TITULAR), Chris de Azevedo 
Ramil e João Fernando Igansi Nunes

Reitoria

Reitora: Isabela Fernandes Andrade
Vice-Reitora: Ursula Rosa da Silva
Chefe de Gabinete: Aline Ribeiro Paliga
Pró-Reitora de Ensino: Maria de Fátima Cóssio
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: Flávio Fernando Demarco
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: Eraldo dos Santos Pinheiro
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento: Paulo Roberto Ferreira Júnior
Pró-Reitor Administrativo: Ricardo Hartlebem Peter 
Pró-Reitor de Gestão da Informação e Comunicação: Julio Carlos Balzano de Mattos
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis: Fabiane Tejada da Silveira
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas: Taís Ullrich Fonseca



Organização
Giovanni Frizzo 

Marluce Raquel Decian Corrêa

Pelotas
2020



Rua Benjamin Constant, 1071 - Porto 
Pelotas, RS - Brasil

Fone +55  (53)3284 1684 
editora.ufpel@gmail.com

Chefia
Ana da Rosa Bandeira
Editora-Chefe

Seção de Pré-Produção
Isabel Cochrane
Administrativo

Seção de Produção
Suelen Aires Böettge
Administrativo
Anelise Heidrich
Revisão
Felipe Muller (Estagiário)
Design Editorial

Seção de Pós-Produção
Morgana Riva 
Assessoria
Madelon Schimmelpfennig Lopes
Eliana Peter Braz
Administrativo

Revisão Técnica 
Ana da Rosa Bandeira

Revisão Ortográfica 
Anelise Heidrich

Projeto Gráfico & Capa
Felipe Muller

Filiada à A.B.E.U.

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação: 
Bibliotecária Daiane Schramm – CRB-10/1881 

 
 
 

                       
E24 Educação Física e o enfrentamento às opressões [recurso ele-

trônico]. / Organizado por  Giovanni Frizzo e  Marluce Ra-
quel Decian Corrêa. – Pelotas: Editora da UFPel, 2021. 

 
136p. (Livro digital) 

 
ISBN 978-65-86440-57-7 
 
1. Educação física. 2. Combate as opressões. 3. Cul-
tura corporal. 
 

CDD 796 



Sumário

Apresentação 6

Capítulo 1
Cultura corporal no combate às opressões
Isabella Filippini

Giovanni Frizzo

9

Capítulo 2
Trabalho, Pobreza e Educação Física
Leonardo Lemos Silveira 

Christian Peres

33

Capítulo 3
Opressões às Mulheres e a Educação Física
Thais Mortola Dias

Catiúcia Almeida de Souza

Martina Gonçalves Burch Costa

54

Capítulo 4
Opressões à LGBT+  e a Educação Física
Antônio Vinícius Oliveira de Almeida

74

Capítulo 5
Educação Física e Educação Antirracista
José Alberto Coutinho da Silva

91

Capítulo 6
Organização do trabalho pedagógico 
no combate à opressão
Marluce Raquel Decian Corrêa

Leonardo Lemos Silveira

112



6

E
d

u
ca

çã
o

 F
ís

ic
a 

e 
o

 e
n

fr
en

ta
m

en
to

 à
s 

o
p

re
ss

õ
es

Apresentação

Este livro é fruto do trabalho desenvolvido pelo projeto de ex-
tensão da Escola Superior de Educação Física da Universidade 
Federal de Pelotas (Esef-UFPel) intitulado: Educação Física no 
Combate às Opressões, que teve seu início em 2018 através de 
uma série de atividades promovidas por docentes da Esef-U-
FPel, estudantes de graduação e pós-graduação e docentes da 
Educação Básica dos municípios de Pelotas e Rio Grande, no 
Rio Grande do Sul (RS).

A partir de um livro organizado em capítulos, com referen-
cial marxista e a perspectiva classista do combate às opressões, 
abordamos questões que fundamentam as opressões na socieda-
de dividida em classes, aprofundando conceitos e compreensões 
histórico-sociais que consolidaram o cenário de exploração e su-
perexploração da classe trabalhadora acompanhada de opressões 
estruturantes do capitalismo no Brasil, bem como indicamos 
possibilidades para o trato com o conhecimento da cultura cor-
poral na escola a partir da organização do trabalho pedagógico 
em oficinas temáticas que podem ser desenvolvidas em aulas de 
Educação Física na Educação Básica e Superior. Assim, o princi-
pal público-alvo desta produção são estudantes e professorado de 
Educação Física e das manifestações da Cultura Corporal.

Cabe destacar que vivenciamos um momento bastante críti-
co do ponto de vista econômico e político, oriundos da crise do 
capitalismo que se aprofunda no mundo. Tal crise aprofunda 
as diferentes formas de opressões contra mulheres, indígenas, 
LGBTs, negros e negras. Em meio a poucos avanços conquista-
dos ao longo dos anos, os dados oficiais apresentam aumentos 
significativos de violência e assassinatos contra esses segmentos 
sociais oprimidos.

Ao todo, são seis capítulos. O primeiro deles, de autoria de 
Giovanni Frizzo e Isabella Filippini, trata dos fundamentos das 
opressões e da superexploração de um segmento da classe traba-
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lhadora como forma de subjugar as minorias em prol de maior 
lucratividade da classe dominante, apresentando elementos re-
lacionados às opressões na cultura corporal.

O segundo capítulo, de autoria de Leonardo Silveira e 
Christian Peres, aborda as desigualdades sociais originadas na 
concentração de riquezas de poucos e pobreza de muitos. Des-
taca-se a forma como tais contradições sociais seapresentam na 
escola pública e seus desdobramentos para as aulas de Educação 
Física no currículo escolar.

O terceiro capítulo, escrito por Thais Dias, Catiúcia Almei-
da de Souza e Martina Costa, tem como objeto central a ques-
tão das mulheres e as opressões de gênero. Com uma aborda-
gem crítica expõe elementos fundamentais para refletir sobre o 
machismo no esporte e nas aulas de Educação Física, bem como 
a necessidade de enfrentar tais questões na organização do tra-
balho pedagógico.

Com um caráter original, dada a pouca produção do conhe-
cimento sobre o tema, Antônio Vinícius Oliveira de Almeida 
escreve o quarto capítulo tratando sobre a questão LGBT e a 
Educação Física. As opressões LGBTfóbicas, especialmente en-
tre jovens e adolescentes, fazem com que as aulas de Educação 
Física na escola, quando abordadas em um viés tradicional de 
ensino, possam também serem empecilhos para a formação des-
ses estudantes na Educação Básica, muitas vezes restringindo o 
acesso ao conhecimento da Cultura Corporal por conta do pre-
conceito e discriminação em relação à orientação sexual.

Ainda que não seja consolidado na produção do conheci-
mento da Educação Física no Brasil, o tema do racismo é algo 
que deve ser mais aprofundado para pensarmos um projeto 
educativo de superação do preconceito e da discriminação ra-
cial. Com este intuito, José Coutinho trata, no quinto capítu-
lo, de discutir as questões raciais e a Educação Física, tanto na 
escola como fora dela.
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O último capítulo do livro, escrito por Marluce Raquel De-
cian Corrêa e Leonardo Lemos Silveira, tem por objetivo contri-
buir para que professores e professoras da rede básica de ensino 
possam trabalhar com as temáticas de enfrentamento às opres-
sões nas aulas de Educação Física. Privilegiando a reflexão através 
de práticas corporais, as atividades pedagógicas apresentadas po-
dem servir de subsídio para o trabalho pedagógico que contribua 
para a formação humana dos estudantes das escolas brasileiras.

Por fim, esperamos que estas leituras sejam apreciadas refletin-
do sobre a realidade brasileira atual e sua formação histórico-so-
cial em que ainda predomina a desigualdade social e as opressões. 
A produção do conhecimento da Educação Física precisa avançar 
sobre esses debates e esperamos contribuir para esta tarefa.



Introdução

Nos últimos anos, estamos vivenciando dois movimentos ge-
rais da sociedade que têm se expressado em todas as esferas da 
sociabilidade sob as diretrizes do modo de produção capitalista. 
Por um lado, temos o aprofundamento da crise do capitalismo 
que agudiza as contradições de classes e que se expressa, por 
exemplo, no aumento da desigualdade social e concentração de 
riquezas nas mãos de cada vez menos pessoas. Por outro lado, se 
observa o crescimento de lutas sociais pelo mundo que, dentre 
outras pautas, tem buscado enfrentar as históricas situações de 
opressão a determinados setores sociais: mulheres, negros e ne-
gras, indígenas e LGBTs.

Esses dois movimentos gerais vão se expressar em condições 
desiguais, porém combinadas, em todas as partes do mundo. 
No Brasil, a crise do capital se instala com maior predominân-
cia a partir de 2013, quando se iniciam as chamadas políticas 
de Ajuste Fiscal que foram operadas pelos distintos governos 
que se passaram. Essas políticas têm como diretrizes principais 
a retirada de investimentos em políticas sociais e a ampliação 
da inserção privada no controle das condições de vida da po-
pulação de acordo com seus interesses de lucratividade. Isto é, 
o Estado deixa de garantir direitos e serviços públicos e repassa 
a responsabilidade para corporações empresariais explorarem 
como mais um “nicho de mercado”. Dentre outros elementos, 
o assalto ao fundo público é a forma da classe dominante recu-

Cultura corporal
no combate às opressões

Capítulo 1:

Isabella Filippini 
Giovanni Frizzo
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perar o crescimento de taxas de lucros estabilizadas durante o 
ciclo de crise.

O novo padrão de acumulação capitalista, originado com a 
crise mundial, é composto necessariamente de retrocessos civi-
lizatórios que vão desde a esfera econômica produtiva, com o 
desmonte de direitos trabalhistas, previdenciários e do serviço 
público, até a esfera dos direitos humanos com medidas de res-
trições às liberdades, repressão às lutas sociais e fortalecendo os 
ideiais conservadores, elitistas, patriarcais, racistas, xenofóbicas 
e heteronormativos como política de Estado.

Esses elementos são importantes de demarcar no atual contex-
to para compreender as razões centrais para pensarmos na impor-
tância da Educação Física (EF), enquanto área do conhecimento 
e campo de trabalho pedagógico, contribuir com a superação das 
mazelas do capitalismo sobre a população, especialmente ao in-
cluir o combate às opressões no trato com o conhecimento da 
Cultura Corporal. Assim, este texto se propõe a discutir as bases 
teóricas e políticas que fundamentam a perspectiva da Cultura 
Corporal comprometida com um projeto de formação humana 
que enfrente as opressões no trato com o conhecimento.

Exploração e opressão na sociedade  
dividida em classes

As classes sociais antagônicas, que em suas disputas constituem 
o motor do modo de produção capitalista, são determinadas a 
partir da sua posição no interior das relações sociais de produ-
ção, pela condição ou não de proprietária dos meios de produ-
ção, pela sua consciência enquanto classe e pela sua ação nas lutas 
concretas no interior de uma formação social (IASI, 2011). As 
relações em que estão inseridas as classes têm como determinação 
central o trabalho e as relações de produção e reprodução da vida. 
No interior da sociedade de classes, a classe que vive do fruto de 
seu próprio trabalho adquire diferentes configurações ao longo 
da história e do contexto em que se desenvolve. Tal classe, bem 
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como sua antagonista, não irá se manifestar como um sujeito ho-
mogêneo, ela tem diferenças e particularidades sociais.

Além da classe social, existem outros determinantes que vão 
constituir a base das sociedades de classes e sobre os quais a so-
ciedade capitalista vai se erguer e ancorar – o gênero e a raça/et-
nia. Segundo Saffioti (2015), é como se houvesse um nó forma-
do por estas três contradições, gênero, raça/etnia e classe social, 
que tem qualidade distinta das determinações que o integram 
e, sendo assim, é importante analisar tais contradições a partir 
de sua relação. “Não se trata de um nó sórdido nem apertado, 
mas do nó frouxo, deixando mobilidade para cada uma de suas 
componentes” (SAFFIOTI, 2015, p. 133).

Na contradição de gênero, é a mulher o foco da dominação; 
enquanto na relação entre raça/etnia, é o não branco. Portan-
to, o homem branco e hétero da classe dominante é o sujeito 
privilegiado das relações no interior da sociedade de classes. 
Assim como a exploração do trabalho vai ser diferente entre 
homens e mulheres, brancos e negros, cisgênero e transgênero; 
a opressão/dominação contra a mulher aflige de maneira com-
pletamente distinta uma mulher negra e uma mulher branca, 
ou, ainda, uma mulher de periferia e uma mulher de uma clas-
se mais abastada. Não se trata de somar quantitativamente as 
opressões e/ou explorações sofridas, mas considerar a comple-
xidade desse sistema.

O processo de acumulação do capital se utiliza das expres-
sões da dominação existentes no interior da classe trabalhadora, 
bem como busca manter tais expressões garantindo sua lucrati-
vidade a partir da superexploração de determinados setores so-
ciais. Para a burguesia não se trata de saber se a opressão é uma 
violência, uma afronta ao indivíduo, uma humilhação. Para ela, 
se trata apenas de saber se é útil ou não à acumulação de capital.

A origem da dominação da mulher, assim como do não 
branco, é anterior à origem do próprio capitalismo. Segundo 
Engels, “a primeira oposição de classes que apareceu na história 
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coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o ho-
mem e a mulher na monogamia e que a primeira opressão de 
classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo masculi-
no” (1984, p. 75-76).

O patriarcado e o racismo podem ser caracterizados como es-
truturas de poder (SAFFIOTI, 2015). Tais estruturas atravessam 
diferentes formações sociais e permanecem nos dias atuais afetan-
do de forma violenta o cotidiano das mulheres e dos não brancos 
da classe trabalhadora. É uma necessidade do capital em se erguer 
sobre estruturas de poder (patriarcado e racismo), garantindo as-
sim a manutenção ou ampliação de sua lucratividade através da 
superexploração de determinados setores sociais.

Na atual conjuntura de crise, o capital, na tentativa de contra-
por a queda na taxa de lucro, necessita intensificar a exploração 
sobre a classe trabalhadora, reduzir salários, aumentar a superpo-
pulação relativa, tudo isto com impactos previsíveis sobre aqueles 
que trabalham e as condições gerais da reprodução da vida.

A superexploração da mulher, na sociedade brasileira, se 
expressa, por exemplo, na desigualdade salarial entre homens e 
mulheres, nos postos informais e mais precarizados ocupados 
por mulheres ou no desigual tempo dedicado aos serviços não 
remunerados entre homens e mulheres. Segundo o documen-
to Estatísticas de Gênero, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), de 2018, o rendimento habitual médio 
mensal considerando todos os trabalhos dos homens é de 2.306 
reais, enquanto das mulheres é R$ 1.764, o que representa 76% 
do rendimento dos homens. O mesmo documento aponta que 
o tempo dedicado aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domés-
ticos dos homens é de 10,5 horas semanais, enquanto das mu-
lheres é 18,1, que representa 72% a mais do que o tempo dedica-
do pelos homens. A pesquisa ainda aponta que as mulheres têm 
maior taxa de frequência escolar, bem como de conclusão do 
ensino superior. Ou seja, as mulheres estudam mais, trabalham 
mais e recebem menos (IBGE, 2018).
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Tal quadro de superexploração também é facilmente perce-
bido quando tratamos da população negra no Brasil. Segundo 
o Relatório das Desigualdades Raça, Gênero e Classe, do Grupo 
de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), 
elaborado a partir dos dados da PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios– IBGE), o rendimento dos brancos é em 
média 80% maior do que dos negros (LEÃO et al, 2017). Além 
disso, homens e mulheres negros representam a maior parte da 
população de baixa renda. Segundo a pesquisa “Desigualdades 
Sociais por Cor ou Raça no Brasil”, elaborada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), dentre os 10% da 
população brasileira com a menor renda, 75,2% dos indivíduos 
entrevistados se declararam pretos ou pardos.

A desigualdade de condições e acesso ao trabalho e renda já 
são, por si, expressões da discriminação racial e de gênero no Bra-
sil. Quando obtemos dados da realidade social do país, vemos 
que essa condição se agrava em outras esferas. De acordo com o 
Mapa da Violência 2015 (WAISELFISZ, 2015), no ano de 2013, 
por dia, 13 mulheres foram vítimas de feminicídio (crime de ódio 
baseado no gênero definido como assassinato de mulheres), re-
sultando na taxa de 4,8 feminicídios a cada 100 mil mulheres, o 
que coloca o Brasil na quinta posição do ranking mundial de as-
sassinato de mulheres. Nesse levantamento também é diagnosti-
cado que mais de 50% dos feminicídios são ocasionados por fami-
liares ou companheiros das vítimas; e a maior parte das mulheres 
assassinadas são negras (66,7%) e jovens entre 18 e 30 anos.

As mulheres, mesmo sendo a maioria da população, ainda 
ocupam um baixo índice das cadeiras do parlamento brasileiro; 
a objetificação e mercantilização do corpo feminino pela mídia 
ou pelo mercado as subjugam; têm sua condição de mulher 
desrespeitada publicamente por políticos e figuras públicas de 
forma constante; concorrência desigual no mercado de traba-
lho e na ciência, pois são exigidos os mesmos critérios, desconsi-
derando a sobrecarga de atividades não remuneradas exercidas 
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pelas mulheres acima da média dos homens, são expressões da 
vigência e brutal imposição dos valores do patriarcado.

Além do papel indispensável de reprodução da força de tra-
balho, a configuração da família nuclear burguesa com a divi-
são sexual do trabalho e as funções atribuídas a cada integrante 
sendo mantidas garantem, em determinada instância, a repro-
dução ideológica das premissas básicas da sociedade de classes, 
o homem é o chefe da família, à mulher cabe o cuidado com 
a casa e a família, e à mulher e aos filhos a submissão ao chefe, 
portanto imprescindível para manutenção da ordem social do 
capital (CISNE, 2014).

É necessário compreender que assim como outras formas de 
opressão, a de gênero não é algo natural e que tenha como base 
a explicação biológica, ela é construída a partir de um contexto 
sociocultural, em que prevalece o masculino em detrimento do 
feminino. Costa e Silva (2002) acrescentam que a propagação 
da ideia de que a mulher tem papel secundário na sociedade é 
sugerido de maneira nada sutil através de instituições, ciências 
e religiões. E, historicamente, essa pressão da sociedade tem co-
locado a mulher a ocupar cargos com menor poder de decisão 
e influência, com menores salários, com direitos não moldados 
a suas reais necessidades, como na saúde, em que não é tratada 
com a especificidade que requer.

A opressão sexual é mais uma que está fortemente relacio-
nada com o contexto sociocultural. Devido à criação e manu-
tenção de padrões heteronormativos na sociedade, milhares 
de pessoas LGBT’s são mortas todos anos simplesmente por 
não se enquadrarem em padrões preestabelecidos pelo sistema 
capitalista. Uma pesquisa realizada pelo site de recrutamento 
Elancer com cerca de dez mil empresas revelou que 18% dessas 
companhias jamais contratariam pessoas LGBT’s para cargos 
de chefia. O levantamento ainda apontou que 11% das empre-
sas não contratam gays, lésbicas, travestis e transexuais em razão 
de sua orientação sexual e identidade de gênero. 
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Além desses números alarmantes acerca do mercado de traba-
lho, outro dado assustador é que, segundo o Grupo Gay da Bahia, 
no Brasil, em 2018, a cada 20 horas uma pessoa LGBT foi assassi-
nada ou se suicidou devido ao preconceito ou à discriminação. 

Essa lógica opressora é reproduzida em diversas instâncias 
sociais, e uma delas é a escola. Sobre isso, Rohden (2009) des-
taca a importância da escola na eliminação do preconceito e de 
práticas discriminatórias, devendo incorporar a discussão não 
apenas em datas comemorativas, mas na própria dinâmica das 
relações entre alunos e professores e no material didático utili-
zado, até porque a experiência da opressão não leva automatica-
mente à resistência e nem mesmo à unidade com outros grupos 
oprimidos. Pode, inclusive, levar ao isolamento e à submissão 
ao naturalizar a desigualdade como parte estrutural da vida em 
sociedade. Com o intuito de traçar objetivos que busquem en-
frentar práticas discriminatórias, a escola precisa ser de fato o 
ambiente que aproxima o indivíduo das discussões, que o torna 
contestador de sua realidade e, junto a isso, um analisador desta 
como um todo.

A Cultura Corporal como perspectiva  
da Educação Física

A história da EF enquanto área do conhecimento e campo de 
trabalho é atravessada por diferentes concepções determinadas 
a partir de disputas de hegemonia próprias da sociedade divi-
dida em classes. Tendo em vista que “as ideias dominantes são 
as ideias das classes dominantes (MARX; ENGELS, 2009), as 
concepções de EF que se apresentam como as mais “avançadas” 
em cada época são expressões das demandas do projeto de socie-
dade em cada tempo histórico. A produção do conhecimento 
da área tem apresentado diferentes períodos da EF a partir do 
século XX, quando vivenciamos a trajetória de desenvolvimen-
to pleno do capitalismo no país. Assim, as concepções higienis-
tas, militarizadas, pedagógicas, técnico-instrumentais e, atual-
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mente, esportivizada e biomédica se referem às necessidades do 
projeto dominante de, através da EF, ampliar a sociabilidade do 
capital forjando elementos objetivos de instrumentalização da 
força de trabalho, como também elementos subjetivos para a 
alienação do trabalho assalariado.

É fato que tanto o capitalismo como as formas de Estado 
se modificaram nessa trajetória, determinando modificações 
nas concepções dominantes da EF ao longo do período. Po-
rém, essa mesma trajetória de dominação também é atravessada 
por concepções contra-hegemônicas, que se colocam sob outra 
perspectiva que é da emancipação humana com vistas a romper 
com a lógica da exploração e da opressão à maioria da popula-
ção, ou seja, um projeto de sociedade a partir das demandas dos 
oprimidos e não do mercado. Consideramos que, dentre essas 
perspectivas contra-hegemônicas, a mais elaborada é a concep-
ção de EF enquanto cultura corporal.

A cultura corporal parte da categoria trabalho enquanto 
atividade humana produtiva de suas condições objetivas e sub-
jetivas de existência, onde a cultura é produto da atividade do 
ser humano e das relações que estabelece com os demais. As ma-
nifestações da cultura corporal, como o esporte, jogo, dança, 
ginástica, lutas etc, são, portanto, sistematizações elaboradas a 
partir dessa atividade humana (e não do gesto ou movimento 
humano) não material, pois seu produto é inseparável do ato 
de sua produção, em resposta a determinadas condições histori-
camente estabelecidas, dotando essas manifestações de sentido 
objetivo em direção a determinadas necessidades de consolida-
ção de um dado projeto histórico.

Por exemplo, o sentido predatório, competitivo e indivi-
dualista da perspectiva hegemônica do esporte na atualidade é 
elaborada em um período da história da humanidade em que 
vivenciamos o sistema sociometabólico do capital como modo 
de produção da existência e que necessita “disciplinar” o ser hu-
mano para que internalize suas determinações de valorização 
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do capital que, na atualidade, exacerba os valores competitivos 
e individualistas como medida de sobrevivência e de “sucesso” 
nas disputas mercadológicas. Por mais que já tenhamos apro-
ximações conceituais da Saúde Coletiva e do Sistema Único de 
Saúde – SUS, ainda encontramos uma EF que reproduz discur-
sos para promoção da saúde, demarcados em demandas produ-
tivas de mercado em que o trabalhador e a trabalhadora não 
podem “adoecer”, pois precisam estar saudáveis para cumprir 
sua jornada de trabalho. Nesse discurso também se apresenta 
a responsabilização de cada indivíduo por sua saúde, portanto 
a prática regular de atividades físicas tem um caráter pratica-
mente medicamentoso em que para ser forte, saudável e apto ao 
emprego precário cada um e cada uma devem assumir a prepa-
ração do corpo para suportar a vida cotidiana, ainda mais neste 
período em que os direitos sociais do trabalho, da educação e 
da saúde pública são negligenciados ou transferidos para esferas 
privadas em que a grande maioria da população não tem con-
dições de acessar.

Sob essas contradições do trabalho na sociedade capitalista é 
que se projeta a perspectiva da cultura corporal em dois sentidos: 
1) através da compreensão ontológica do ser humano que produz 
a sua existência partindo da transformação da natureza e, com 
isso, também de si mesmo. Portanto, concebe a existência a partir 
da materialidade concreta da formação humana, cuja produção 
e reprodução se objetivam no trabalho material e imaterial; 2) a 
partir da compreensão histórica do trabalho em que a divisão so-
cial e sexual do trabalho encontram ressonância na sociedade ca-
pitalista, ampliando as formas de subordinação de uma classe por 
outra através da exploração e, também, sua lucratividade através 
das diferentes formas de opressão que se instalam dentro da classe 
trabalhadora (explorada e oprimida) e expõem marcantes situa-
ções desiguais, por exemplo, entre homens e mulheres, heteros e 
LGBTs, brancos e negros e outras formas.
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Compreender essa perspectiva requer sua fundamentação 
na materialidade concreta de produção da existência humana 
em que os seres humanos não se movimentam aleatoriamente e 
ao acaso, mas objetivam suas manifestações coletivas em produ-
tos - materiais ou imateriais - que expressam sentido e significa-
do próprios e compartilhados por comunidades. A ação huma-
na é atividade, e essa categoria é mais complexa e expressão mais 
coerente da trajetória das manifestações da cultura corporal. 
A categoria atividade engendra uma série de relações, nexos e 
determinações que se manifestam no agir do ser humano. Esse 
agir humano não pode ser reduzido à concepção de linguagem, 
exatamente porque na relação dialética entre sujeito e objeto 
não há primazia da subjetividade e das formas de comunicação 
sobre a atividade prática objetiva. A objetividade e a subjetivi-
dade se inter-relacionam em resposta a determinadas necessi-
dades existentes. Foi a partir de uma dessas necessidades, por 
exemplo, que o ser humano obrigou-se a atravessar um rio e a 
partir desta atividade prática desenvolveu formas de fazê-lo que, 
posteriormente, foi sendo sistematizada em uma modalidade 
esportiva como a natação, um produto cultural não material. 
Ou seja, o ser humano não nasceu saltando, arremessando ou 
jogando. Essas atividades foram desenvolvidas em certas épocas 
históricas como respostas a determinadas necessidades huma-
nas (TAFFAREL; ESCOBAR, 2009).

Entre a relação da necessidade do ser humano com o objeto de 
sua necessidade existe um elemento intermediário, uma atividade 
mediadora: a produção dos meios para sua satisfação. Tal ativida-
de, previamente ideada na consciência, adquire uma objetivação 
prática e coletiva na medida em que os seres humanos interagem 
com a natureza e entre si para satisfazer essas necessidades. Como 
resultado da atividade humana, tanto os meios como as relações 
entre os seres humanos e a linguagem adquirem uma existência 
objetiva. Assim como explicita Duarte:
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Por meio desse processo de objetivação, a atividade fí-
sica ou mental dos seres humanos transfere-se para os 
produtos dessa atividade. Aquilo que antes eram facul-
dades dos seres humanos se torna, depois do processo 
de objetivação, características por assim dizer “corpori-
ficadas” no produto dessa atividade, o qual, por sua vez, 
passa a ter uma função específica no interior da prática 
social (DUARTE, 2004, p. 50).

Quando o produto da atividade se objetiva em produtos 
culturais, sejam eles materiais ou não materiais, essa experiência 
histórica não se perde exatamente porque se objetiva na existên-
cia da vida humana que acumula esses produtos culturais para 
as gerações subsequentes, o significado da atividade é, portan-
to, histórico. Assim, “o processo de objetivação é o processo de 
produção e reprodução da cultura humana (cultura material e 
não material), produção e reprodução da vida em sociedade” 
(DUARTE, 2004, p. 50).

O esporte, por exemplo, não existe acima das ideias e da ma-
terialidade humana, não paira em uma forma absoluta e defi-
nitiva como um preceito bíblico em que as incertezas de suas 
premissas são solapadas pela fé em uma extraordinária combi-
nação fantasmagórica de alegorias e crenças em uma dimensão 
pós-morte. Quer-se dizer que o esporte é um fenômeno pro-
duzido pelo ser humano e por ele conduzido a partir das deter-
minações de um dado modo de produção. Articula-se assim a 
demanda de um projeto de sociedade sobre uma das formas de 
sociabilidade que encontra caminhos também na cultura cor-
poral, portanto conflitam- se as classes sociais no sentido dado a 
esta (e todas as demais) prática corporal que, por um lado, refle-
tem a forma própria da mercantilização da vida sob os ditames 
do capital e, por outro lado, a incorporação do esporte como 
prática corporal realizada no cotidiano de homens e mulheres.

Sobre esse aspecto, o Coletivo de Autores (1992, p. 48) des-
taca que sendo uma produção histórico-cultural, “o esporte 
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subordina-se aos códigos e significados que lhe imprime a so-
ciedade capitalista e, por isso, não pode ser afastado das condi-
ções a ela inerentes, especialmente no momento em que se lhe 
atribuem valores educativos”.

Nossas afirmações buscam esboçar uma crítica às tendên-
cias idealistas da EF que se revigoram junto às necessidades de 
revitalização do modo de produção capitalista para manter-se 
como forma hegemônica de produção e reprodução da vida. A 
defesa da cultura corporal é, portanto, a síntese científica e filo-
sófica da EF que se opõe a esse projeto de sociedade que esgotou 
suas possibilidades de humanização.

Nesse sentido, as perspectivas multiculturalistas, pós-estru-
turalistas ou dos estudos culturais tratam de explicar as mani-
festações da cultura como elementos discursivos que precedem 
e determinam a atividade prática. O caráter a-histórico e idea-
lista dessas perspectivas pressupõe que as diferentes manifesta-
ções culturais já possuem lógicas e códigos próprios que não 
podem ser modificados, quando muito tematizam sobre a rede 
de discursos que produzem sentido e significado à determinada 
prática. Para ilustrar esta afirmação, citamos a passagem de Nei-
ra e Nunes (2006) sobre as atividades da EF na escola em uma 
abordagem multi- culturalista:

Nesta perspectiva, consideramos exclusão o alijamento 
do âmbito escolar das formas de manifestação cultu-
ral com suas lógicas e códigos próprios, além das suas 
intercorrências sociais. A escola exclui certas manifes-
tações lúdicas, atribuindo-lhes concepções desviantes 
ou problemáticas (a competição, os jogos de azar, o 
axé, o jiu jitsu, por exemplo) para a ação pedagógica. 
Em detrimento dessas, os professores apresentam 
seus jogos educativos, muitas vezes, absolutamen-
te desprovidos de lastro cultural. É o caso da “dança 
das cadeiras sem tirar o aluno”, o “atirei o pau no gato 
com outra letra”, o “volençol”, o “salvar o colega dando 
um abraço”, e muitas outras, ou seja, atividades que se 
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estruturam com lógicas subjetivas. Logo, não se tratam 
de elementos da cultura, pois, nessa, os significados são 
construídos socialmente. Na perspectiva da pedagogia 
crítica e pós-crítica, o jogo será tratado como jogo. A 
tematização será sobre os significados e sentidos produ-
zidos culturalmente por ele manifestados, como, por 
exemplo, as relações de poder, as questões do consumo, 
gênero, classe, entre outras (NEIRA; NUNES, 2006, p. 
233) [grifos nossos].

Nesta passagem, podemos identificar uma perspectiva de 
que “o que está posto está posto” e nada pode ser alterado, 
apenas intentar “desestabilizar discursos”. Eternizam-se prá-
ticas que reproduzem a lógica excludente, segregacionista, 
competitiva e opressora para que o professorado possa discutir 
“questões do consumo, gênero, classe, entre outras”. Restando 
somente a ideia de que são nos discursos que se produzirão al-
guma mudança significativa ou, quando muito, alguma forma 
de mudar as consciências, o que está longe de alterar objetiva-
mente a forma escolar concreta (inclusive nos parece que não é 
a proposta desta perspectiva alterar a realidade atual, pois assim 
não haveriam jogos em que o professorado poderia “tematizar 
os significados e sentidos”).

A cultura, assim como outros fenômenos da sociedade de 
classes, está em disputa, portanto, polos opostos em luta produ-
zem sínteses históricas de cada período. Assim, afirmar que de-
terminada prática não possui “lastro cultural” por tentar criar 
formas contra-hegemônicas de relações entre os seres humanos 
é o mesmo que admitir a validade da tese do “fim da história”, 
onde a realidade não pode ser transformada. É podar o caráter 
criativo das manifestações da cultura corporal que podem ser 
objetivadas em sentidos contra-hegemônicos. Essa perspecti-
va pós-moderna é um exemplo de seu caráter reacionário e, ao 
mesmo tempo, conservador, pois é carregada da ideia de que 
vivemos um “eterno presente”, de que não existe história para 
além do agora, de que vivemos em uma rede de descontinui-



22

E
d

u
ca

çã
o

 F
ís

ic
a 

e 
o

 e
n

fr
en

ta
m

en
to

 à
s 

o
p

re
ss

õ
es

dades em que a estrutura social já está consolidada e o máximo 
que podemos fazer é desconstruir discursos e certezas.

O trato com o conhecimento da Educação Física/
Cultura Corporal no combate às opressões

As práticas corporais sistematizadas que se relacionam à EF, 
por todo o mundo e ao longo de toda a história, atravessaram 
diferentes graus de desigualdades e discriminações envolvidas 
nas condições de sociabilidade opressora das sociedades de 
classes. Por exemplo, os Jogos Olímpicos da Antiguidade, na 
Grécia, eram protagonizados pelos cidadãos gregos: homens 
da aristocracia e/ou soldados. As mulheres e trabalhadores po-
bres ou escravizados eram proibidas de competir nos jogos e de 
ingressar nos estádios em que se realizavam as competições01. 
Como reflexo da sociedade grega dita democrática, mulheres 
e trabalhadores escravizados não eram considerados cidadãos, 
portanto proibidos de participar da vida política e de esferas de 
poder econômico.

Tal proibição se manteve na primeira edição dos Jogos 
Olímpicos da Modernidade, realizados também em Atenas em 
1896. Mesmo séculos depois, às mulheres ainda não se permitia 
competir nos jogos, ainda que nessa edição pudessem ser espec-
tadoras. Somente através de um ato político02, da atleta grega 
Stamati Revithi, que as mulheres, 4 anos depois, tiveram a per-
missão de participar extraoficialmente de algumas modalidades 
dos Jogos, como golfe e tênis.

Ícone da resistência contra a opressão racista no esporte, Jes-
se Owens, atleta negro norte-americano, é reconhecido até hoje 
como um atleta que enfrentou o nazismo de Hitler nos Jogos 

01. Destaca-se que os registros históricos demonstram algumas partici-
pações femininas em ocasiões específicas em que mulheres da aristocracia 
grega enfrentaram a lógica hegemônica e participaram dos jogos, mas a 
proibição nunca foi abolida.
02. Este ato será exposto no capítulo 3 desse livro. 
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Olímpicos de 1936 em Berlim. Em meio ao período inicial da 
repressão fascista na Alemanha, Jesse Owens - descendente de 
uma família de trabalhadores escravizados do Alabama e colhe-
dores de algodão - quebrou quatro recordes nos Jogos de Berlim. 
Na última das provas, Jesse venceu o alemão Lutz Long no salto 
em distância, ficando com a medalha de ouro. Hitler, que estava 
presente no estádio e acompanhou a prova, recusou-se a cumpri-
mentar Owens e outros medalhistas negros na premiação.

Mas sua luta contra o racismo não era somente expressa con-
tra o nazismo alemão, o seu regresso para os Estados Unidos foi 
assim relatado03: “Quando voltei de Berlim, continuei não poden-
do entrar pela porta da frente dos ônibus e continuei não poden-
do morar onde eu quisesse. Também não pude fazer publicidade 
de alcance nacional porque não seria aceito no Sul. Hitler não me 
cumprimentou, mas também não fui convidado para ir à Casa 
Branca receber os cumprimentos do presidente do meu país”. O 
presidente norte-americano, na época, era Franklin Roosevelt, 
responsável pela manutenção da divisão racial nos Estados Uni-
dos. Ou seja, as disputas capitalistas interimperialistas estavam 
em luta por partilhas do mundo nas grandes guerras, mas tanto 
os EUA quanto a Alemanha nazista mantinham políticas racistas 
contra diferentes segmentos sociais.

Esses registros históricos da opressão às minorias nos Jogos 
Olímpicos demonstram que as questões sociais também impactam 
no esporte de alto rendimento, da mesma forma que impactam nas 
práticas corporais da sociedade como um todo. Na EF escolar, o 
Brasil manteve políticas explícitas de segregação e discriminação 
em políticas públicas que perduraram por muito tempo.

Do ponto de vista da legislação que interferiu diretamente 
nas aulas de EF, destacamos a Deliberação nº 7, de 1965, do 

03. Disponível em: https://www.terra.com.br/esportes/jogos-olimpicos/2016/
superacao/conheca-o-atleta-que-derrotou-hitler-e-enfezou-os-nazistas,45de-
d61a3aeca03bfcd6f22fd56ddaaacepjm0lt.html 

https://www.terra.com.br/esportes/jogos-olimpicos/2016/superacao/conheca-o-atleta-que-derrotou-hitler-e-enfezou-os-nazistas,45ded61a3aeca03bfcd6f22fd56ddaaacepjm0lt.html
https://www.terra.com.br/esportes/jogos-olimpicos/2016/superacao/conheca-o-atleta-que-derrotou-hitler-e-enfezou-os-nazistas,45ded61a3aeca03bfcd6f22fd56ddaaacepjm0lt.html
https://www.terra.com.br/esportes/jogos-olimpicos/2016/superacao/conheca-o-atleta-que-derrotou-hitler-e-enfezou-os-nazistas,45ded61a3aeca03bfcd6f22fd56ddaaacepjm0lt.html
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Conselho Nacional dos Desportos (BRASIL, 1965) que regu-
lava quais práticas desportivas cabiam às mulheres:

1. Às mulheres se permitirá a prática de desportos na forma, 
modalidades e condições estabelecidas pelas entidades in-
ternacionais dirigentes de cada desporto, inclusive em com-
petições, observado o disposto na presente deliberação.

2. Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, 
futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo-aquático, 
pólo, rugby, halterofilismo e baseball.

3. As entidades máximas dirigentes dos desportos do país 
poderão estabelecer condições especiais para a prática de 
desportos pelas mulheres, tendo em vista a idade ou o 
número incipiente de praticantes em determinada mo-
dalidade, observadas, porém, as regras desportivas das 
entidades internacionais.

4. No caso de desporto que não seja dirigido por entidade 
internacional, a dirigente no Brasil deverá solicitar ao 
CND a devida autorização para que possa ser praticado 
pelas mulheres.

Tais legislações não somente influenciaram no caráter sexista 
das aulas de EF na escola, como também refletiam as ideias he-
gemônicas de segregação do acesso às manifestações da cultura 
corporal às quais não cabia às mulheres acessarem parte dessa cul-
tura. Como aponta Altmann (2015), o caráter prático da disci-
plina de EF, o fato dela lidar com o corpo, compreendido a partir 
da sua perspectiva biológica, a organização masculina e feminina 
da maioria das competições esportivas e as diferenças de habilida-
de entre meninos e meninas têm sido utilizado como justificativa 
para a separação de meninos e meninas. Porém, a autora indica 
que tal perspectiva é precedida pela concepção de EF consolida-
da na escola ao longo do tempo, “historicamente essa separação 
precede à hegemonia do esporte como conteúdo curricular da 
educação física escolar” (ALTMANN, 2015, p. 24).
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Sobre esse aspecto, o Coletivo de Autores (1992, p. 48) des-
taca que sendo uma produção histórico-cultural, “o esporte 
subordina-se aos códigos e significados que lhe imprime a so-
ciedade capitalista e, por isso, não pode ser afastado das condi-
ções a ela inerentes, especialmente no momento em que se lhe 
atribuem valores educativos”. E concluem que “por essa razão, 
pode ser considerado uma forma de controle social, pela adap-
tação do praticante aos valores e normas dominantes defen-
didos para a funcionalidade e desenvolvimento da sociedade” 
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 48). Ou seja, através 
da predominância do esporte na EF escolar e seu caráter institu-
cionalizado, competitivo e demarcado pelo rigor técnico de ren-
dimento, tais desdobramentos para a aprendizagem escolar são 
atravessados por lógicas esportivas que reforçam a desigualdade 
social e, neste caso, sexual (FRIZZO; CECHIN; ALVES, 2019) 

Em que pese a realidade escolar e a perspectiva hegemônica 
da EF ainda parecer cristalizadas nas instituições de ensino, nas 
últimas décadas a produção do conhecimento tem se debruça-
do sobre a questão e proporcionado reflexões que problema-
tizam tais concepções ainda enraizadas na EF escolar, especial-
mente ao inserir o debate de gênero. Antes disso, de acordo com 
Altmann (2015, p. 23), “havia pesquisas que se aproximaram 
do que hoje entendemos sobre gênero, sobre mulher ou, mes-
mo, sobre turmas mistas de educação física e coeducação, mas 
ainda sem operar com o conceito de gênero”.

É a partir da análise das questões de gênero (ainda que com 
diferentes concepções) que o campo científico da EF começa a 
superar perspectivas que naturalizam a desigualdade entre ho-
mens e mulheres reproduzindo a lógica patriarcal de opressão 
às mulheres.

A caracterização oferecida por Haraway (2004, p.211) de 
que “gênero é um conceito desenvolvido para contestar a natu-
ralização da diferença sexual em múltiplas arenas de luta”, nos 
instrumentaliza para compreender que se trata da disputa de 
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projetos educacionais em contradição, na qual a opressão origi-
nada no antagonismo de classes sociais se desdobram também 
em antagonismos de gênero, caracterizado aqui como opressão 
à mulher. Nesse sentido, Toledo (2008, p.15) contribuiu com 
essa análise quando indica que opressão é “a atitude de se apro-
veitar das diferenças que existem entre os seres humanos para 
colocar uns em desvantagem em relação aos outros, gera uma 
situação de desigualdade de direitos, de discriminação social, 
cultural e econômica”. A mesma autora reforça que a existên-
cia de setores oprimidos e marginalizados não é fruto do acaso, 
muito pelo contrário, é o resultado de um sistema assentado na 
desigualdade e na exploração, cuja origem pode ser demarca-
da, em linhas gerais, desde “quando o homem se converteu em 
proprietário privado dos meios de produção e, para conservar 
propriedade, reivindicou a propriedade da mulher” (MONTE-
NEGRO, 1981, p. 12).

A observação atenta ao cotidiano escolar e às manifestações 
da cultura corporal desenvolvidas nesse espaço, seja nas aulas 
de EF, nos intervalos entre períodos ou em competições esco-
lares, é recorrente encontrarmos segregação entre meninas e 
meninos: “homens jogam futebol”, “meninas jogam vôlei ou 
dançam”. Tal manifestação do sexismo das práticas corporais é 
um desafio para docentes e para a organização do trabalho pe-
dagógico da EF. Se, por um lado, a docência na perspectiva con-
tra-hegemônica busca alternativas pedagógicas para enfrentar 
essa realidade, por outro lado, os processos formativos fora da 
escola se manifestam também dentro das instituições, em que o 
envolvimento coletivo de meninos e meninas em uma mesma 
atividade torna-se desafiador na medida em que a naturalização 
da desigualdade faz parte da formação de jovens e adolescentes.

Uma das discussões presentes na formação inicial e no cam-
po de trabalho docente da EF é a organização pedagógica das 
aulas de forma mista ou separada. Isto é, a aula de EF deve ser 
com meninos e meninas realizando as mesmas atividades, ao 
mesmo tempo e espaço? Ou deve-se privilegiar as particularida-
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des biológicas supostamente justificadas para segregar as ativi-
dades da EF na escola?

Há um número significativo de escolas que tem em seu pro-
jeto pedagógico a organização das aulas em turmas masculinas 
e femininas, ou seja, as aulas de EF separadas por sexo. Há, ain-
da, uma forma extraoficial (DORNELLES; FRAGA, 2009) de 
aulas de EF separadas por sexo: quando a turma é mista, mas as 
atividades são separadas em momentos distintos entre meninos 
e meninas ou quando realizam, ao mesmo tempo, as atividades 
são separadas por sexo em espaços diferentes.

Ao mesmo tempo em que a interação de gêneros só pode se 
manifestar com a convivência em diferentes práticas, é preciso 
observar que o trabalho pedagógico deve contemplar tal intera-
ção também na organização metodológica das aulas, atentando 
para processos didáticos que não tornem a interação uma relação 
de “inclusão excludente”. Ou seja, a aula mista e o jogo separado.

Tal diagnóstico não é somente encontrado no Brasil. Em um es-
tudo realizado em escolas secundárias (Ensino Médio) da região do 
Porto, em Portugal, Goellner et al (2009) entrevistaram estudantes 
meninos e meninas para compreender o que pensam sobre as aulas 
de EF em relação a questões de gênero. Os dados demonstraram 
que 50% das meninas entendem ser ruins as relações de gênero na 
EF; e 70% das meninas não gostam de aulas em conjunto com me-
ninos. As autoras concluíram que o ambiente vivido pelas alunas 
na EF “não é convidativo para uma plena participação e compro-
metimento com as actividades desportivas e carece de proporcio-
nar iguais oportunidades num plano de educação e formação de 
todos e todas os/as jovens” (GOELLNER et al, 2009, p. 176). Ain-
da, indicam elementos importantes para pensar o projeto educa-
cional que deve subsidiar a organização do trabalho pedagógico, na 
medida em que a EF, como qualquer outra disciplina escolar, “não 
se preocupa apenas com a aprendizagem de conteúdos que lhe são 
próprios. A aprendizagem transcende habilidades motoras, tác-
ticas, factos e conceitos, e inclui valores, atitudes, auto-conceitos, 
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envolvimento social, interacções intelectuais e visões do mundo” 
(GOELLNER et al, 2009, p. 183).

Em um recente estudo realizado (FRIZZO; CECHIN; AL-
VES, 2019), identificou-se que a relação entre meninos e meni-
nas nas aulas de EF é acompanhada de situações de violência de 
gênero. Algumas respostas de alunos e alunas, ao questionário 
proposto por essa investigação citada, expressam o assédio re-
produzido por estudantes. Ao serem perguntadas se preferem 
as aulas de EF mistas ou separadas por sexo, registrou-se o se-
guinte nas respostas das meninas:

“eu acho muito legal [a aula ser separada por sexo], pois 
não iria me sentir bem com eles olhando”;

“acho que às vezes é necessário [a aula separada por 
sexo], já que tem atividades que seriam vergonhosas na 
companhia dos meninos”;

“o ponto positivo [da aula ser separada por sexo] é que, 
do contrário, nós meninas não faríamos tudo proposto 
e sem vergonha na frente dos meninos”;

“o ponto positivo das aulas serem separadas é pelo fato 
das meninas terem mais liberdade de fazer os exercí-
cios”.

Tal aspecto também é reforçado pelos meninos, como sugerem 
os fragmentos de respostas:

“as mulheres iriam tirar muito a nossa atenção”;

“um ponto negativo [da aula ser separada] é que não 
podemos secar (sic) [olhar intensamente para o corpo 
das alunas]”,

“um pró é que [em aulas mistas] teríamos o que olhar”;
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“ponto positivo [das aulas serem separadas] é que a gente não 
baba”] “seria bom [aulas mistas] porque elas usam legging”.

São diversas e recorrentes as formas de segregar e oprimir na 
EF, tanto na escola como no alto rendimento, as expressões re-
trógradas e conservadoras do senso-comum ilustram isso: “ho-
mem que faz Ballet é gay”, “mulher jogando futebol é lésbica”, 
“negros se dão bem na corrida porque estão costumados a fugir 
da polícia”. E não são somente nas expressões cotidianas que 
tais situações ocorrem, qualquer observação atenta à uma qua-
dra esportiva, à uma pista de caminhada, à transmissão televi-
siva de uma competição e nos estádios e ginásios esportivos, se 
verifica que a presenvça de mulheres é sempre muito inferior à 
de homens; o “lugar” de negros e negras é na quadra e não nas 
arquibancadas ou nas comissões técnicas; mulheres evitam rea-
lizar atividades físicas na rua por medo da violência sexual que 
são acometidas diariamente.

Tais questões colocam em xeque, inclusive, as premissas 
biomédicas da EF que só veem o corpo como algo biológico e 
alheio às determinações sociais da vida. Por exemplo, é recor-
rente encontrarmos as indicações de receita de saúde através da 
prática de atividades físicas que incluem orientação para que as 
pessoas desçam do ônibus uma parada antes para realizar um 
trecho caminhando e supostamente melhorarem seus indica-
dores de saúde. Porém, tal indicação “esquece” que a violência 
urbana acrescida da opressão faz com que as pessoas queiram 
evitar ao máximo a vulnerabilidade das ruas. Um exemplo dessa 
contradição é que, desde 2014, vigora em Pelotas-RS uma lei 
que permite a mulheres desembarcarem fora dos pontos/pa-
radas de ônibus entre as 22h e 7h. Ou seja, na contramão das 
“receitas de saúde” para preservar a própria vida.

A partir desses elementos é preciso pensar que um projeto 
ético-político da EF, no campo profissional e na produção do 
conhecimento, não pode deixar de levar em consideração os 
determinantes sociais das opressões para as práticas corporais. 
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É preciso superar a lógica patriarcal de que as mulheres não de-
vem praticar atividades físicas por questões físicas, religiosas, 
moralistas etc. É preciso superar a lógica racista que objetifica 
negros e negras à primitividade animal no desenvolvimento de 
práticas corporais. É preciso superar a LGBTfobia que impede 
atletas LGBT de viverem livremente sua sexualidade e realiza-
rem práticas corporais sem sofrer discriminações.
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Na tentativa de contribuir com elementos que sirvam no pro-
cesso de construção do enfrentamento às opressões, por meio do 
Projeto de Extensão Educação Física no Combate às Opressões, 
partimos para reflexões sobre os temas: trabalho, pobreza e Edu-
cação Física. Assim, para empreender tais reflexões objetivamos 
compreender as relações existentes entre os temas aqui abordados 
e suas repercussões no trabalho pedagógico da Educação Física.
Para tanto, algumas compreensões são necessárias neste primei-
ro momento. Primeiramente que vivemos em uma sociedade 
dividida em classes sociais distintas com projetos de sociedade 
antagônicos, de um lado a burguesia tendo em sua posse os 
meios de produção e o capital; e do outro lado o proletariado/
trabalhador tendo apenas para si sua força de trabalho. Desse 
modo, o trabalho no sistema capitalista é trabalho explorado, 
ponto este que tratamos no próximo subcapítulo.

A pobreza é elemento intrínseco desse sistema, pois é um 
dos elementos da regulação do valor da mão de obra dos tra-
balhadores e trabalhadoras. Portanto, a pobreza “é constituinte 
insuprimível da dinâmica econômica do modo de produção 
capitalista e exploração, de que decorrem a desigualdade e a po-
breza” (NETTO, 2007, p.142). Também, é importante ressal-
tar que a desigualdade não é relacionada somente a elementos 
econômicos do sistema, como ressalta o autor:

Trabalho, Pobreza
e Educação Física

Capítulo 2:

Leonardo Lemos Silveira 
Christian Peres
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No entanto, os padrões de desigualdade e de pobreza 
não são meras determinações econômicas: relacionam-
-se, através de mediações extremamente complexas, a 
determinações de natureza político-cultural; prova-o o 
fato inconteste dos diferentes padrões de desigualdade e 
de pobreza vigentes nas várias formações econômico-so-
ciais capitalistas (NETTO, 2007, p. 142).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2019), em 2018, 25,3% da população brasileira vivia 
com um rendimento inferior a US$ 5,50 por dia, aproximada-
mente R$ 420 mensais, o que equivale a cerca de 44% do salário 
mínimo vigente em 2018 (IBGE, 2019, p. 58). Elementos que 
colocam essa parcela da população brasileira na condição de po-
breza e consequentemente afeta as condições do acesso à edu-
cação (tópico que trataremos juntamente à Educação Física).

No que se refere à Educação Física (EF), tem-se estabelecido 
diversas vertentes que em determinados momentos históricos 
servem à continuidade do status quo, ou seja, servindo a um 
interesse de construção e continuação do sistema capitalista. 
Desse modo, a EF nem sempre tem sido utilizada como uma 
forma de melhorar as condições de vida da população, assim 
como explica Medina (2010, p. 9):

[...] a Educação Física tem sido utilizada politicamente 
como arma a serviço de projetos que nem sempre apon-
tam na direção das conquistas de melhores condições 
existenciais para todos, de verdadeira democracia polí-
tica, social e econômica e de mais liberdade para que vi-
vamos nossas vidas plenamente. Pelo contrário, muitas 
vezes ela tem servido de poderoso instrumento ideoló-
gico e de manipulação para que as pessoas continuem 
alienadas e impotentes diante de necessidade de verda-
deira transformação no seio da sociedade.
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Portanto, a EF tende a constituir formas de estruturação de 
seus conteúdos de maneira a atender às demandas por tipos es-
pecíficos de trabalhadores e trabalhadoras para o capital.

Os pontos aqui apresentados foram trabalhados durante 
este texto como forma de mostrar as relações entre si e as re-
percussões da pobreza e da exploração do trabalho no processo 
educacional em especial a partir da EF.

O Trabalho na Lógica Capitalista

Para que possamos pensar como se estabelece o trabalho na lógica 
do capital é necessário compreender o que é o trabalho, e como 
ele se desenvolve até se tornar o trabalho na lógica capitalista.

É necessário compreender que o trabalho é essencial à repro-
dução da sociedade, ou seja, é por meio dele que o ser humano 
emprega sua força física e mental com o objetivo de se apropriar 
dos meios necessários, obtidos na natureza, para lhes empregar 
uma utilidade as suas vidas. Assim, o ser humano “impulsio-
na, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza” 
(MARX, 2014, p. 211). O ser humano diferencia-se dos ani-
mais, pois modifica a natureza com o fim de suprir suas necessi-
dades, sejam elas de alimentar-se, vestir-se etc.

Poderíamos argumentar que os animais também modificam 
a natureza, bastaria observar o pássaro joão-de-barro que cons-
truiria sua “casa” feita de barro, assim modificando a natureza 
como fazem os seres humanos. Contudo, os animais, de forma 
geral, estão ligados a formas fixas de satisfazerem suas necessi-
dades, como se “programados” fossem para realizarem certas 
atividades, ou seja, uma “herança geneticamente determinada” 
que faz o joão-de-barro construir sua “casa” da  qmesma forma 
sempre, sem realizar alterações estruturais, como, por exemplo, 
construir uma casa de tijolos como foram capazes os seres hu-
manos. Portanto, esse processo de “produção” feito pelos ani-
mais se realiza por meio de uma relação direta entre o animal e 
a natureza (NETTO; BRAZ, 2006).
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O ser humano, por sua vez, produz sua existência modificando 
a natureza e na medida em que a modifica cria e aprimora os 
elementos que são necessários nesse trabalho e o facilitam. À 
medida que os seres humanos foram produzindo sua existência, 
suas percepções sobre os elementos naturais também foram se 
modificando, seja na sua forma de produzi-los ou nos tipos de 
ferramentas que irão se interpor entre o objeto a ser modificado 
e aquele que o modifica (o trabalhador ou trabalhadora).

Assim, podemos dar o exemplo apresentado por Lessa e 
Tonet (2011), onde explicam que para o ser humano realizar o 
trabalho necessário à satisfação de alguma necessidade antes de 
tudo é elaborado mentalmente o que irá ser realizado e os possí-
veis fins dessa projeção, etapa essa anterior à construção prática 
a ser realizada. Portanto, o ser humano irá projetar no campo 
das ideias antes de levar para a realidade, do abstrato para o real. 
No referido exemplo, Lessa e Tonet (2011, p. 18), dizem:

Vamos imaginar que alguém tenha a necessidade de que-
brar um coco. Para atingir esse objetivo, há várias alterna-
tivas possíveis:pode jogar o coco no chão, pode construir 
um machado, pode queimá-lo e assim por diante. Para 
escolher entre as alternativas, deve imaginar o resultado 
de cada uma, ou, em outras palavras, deve antecipar na 
consciência o resultado provável de cada alternativa.

Podemos observar que existe uma análise que precede a 
realização da atividade, ou seja, é realizada uma teorização dos 
elementos da realidade para resolver um problema, neste caso, 
quebrar um coco, o que por sua vez seria a atividade prática ela-
borada a partir da ideia/teorização. Observe que teoria e prática 
não são elementos separados, que agem de formas distintas e 
que se sobrepõem uma a outra, mas são elementos que traba-
lham conjuntamente a um determinado fim.
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Existe um repertório de processos, apresentados por Lessa 
e Tonet04 (2011), que seguem a partir da forma que se escolheu 
quebrar o coco. Assim, ao escolher o machado como forma de 
abrir o coco, o ser humano necessita modificar a natureza para 
transformá-la em uma ferramenta que o auxilie para aquela neces-
sidade em especifico, observe que é necessário aplicar novamente 
a projeção do que se quer para, por fim, chegar a este elemento.

[...] uma vez projetado na consciência, ou seja, uma vez 
previamente ideado o resultado almejado, o indivíduo 
age objetivamente, transforma a natureza e constrói 
algo novo. Esse movimento de converter em objeto uma 
prévia- ideação é denominado por Marx de objetivação 
(LESSA; TONET, 2011, p. 19).

Assim, o processo de objetivação tem como seu resultado a 
transformação da natureza. Agora, nem a realidade é a mesma, 
pois se tornou outra coisa, como o indivíduo que produziu esse 
novo elemento também não é mais o mesmo, já que durante o 
processo de produção aprendeu e, na medida que for produzin-
do novos machados irá modificá-los para que eles possam ser 
mais eficazes e resistentes, utilizará outros elementos para for-
má-los, entre outras coisas que irão surgindo durante o proces-
so de criação e utilização dos machados. Também poderão ser 
empregadas outras utilidades para tal objeto que não somente 
a de abrir o coco (LESSA; TONET, 2011). Tendo observado 
esses elementos é importante perceber que ao “transformar a 
natureza, os homens também se transformam, pois adquirem 
sempre novos conhecimentos e habilidades” (LESSA; TO-
NET, 2011, p. 19 - 20).

É importante ressaltar que não bastaria aos seres humanos 
realizarem processos de trabalho que satisfaçam suas necessida-
des se não repassassem às futuras gerações os elementos necessá-

04. Para um aprofundamento dessas questões acerca da produção da existência 
conferir o livro Introdução à Filosofia Marxista de Sérgio Lessa e Ivo Tonet.
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rios à reprodução desses processos. Assim, podemos compreen-
der, novamente, que o ser humano, diferente dos animais, não 
realiza suas atividades através de determinações genéticas, mas é 
necessário, para a reprodução de seu trabalho, que as novas ge-
rações sejam ensinadas, para que o conhecimento possa ser per-
petuado e possivelmente aprimorado (NETTO; BRAZ, 2006).

Desse modo, compreendemos que o trabalho é uma ação 
coletiva, é um constituinte social, as sociedades foram sendo 
formadas através do trabalho, exigindo que os conhecimentos 
fossem coletivizados juntamente com uma organização distri-
butiva de atividades (NETTO; BRAZ, 2006).

Compreendemos, então, que os processos de trabalho e 
educação são atividades exclusivamente realizadas pelos seres 
humanos, as quais são essencias para os mesmos. Podemos en-
tender, então, que não se trata de uma dádiva natural, já que 
necessitam apreender o conhecimento que foi acumulado no 
passar do tempo para que possam garantir sua própria existên-
cia. Portanto, a educação está ligada diretamente à atividade 
que denominamos de trabalho e, desse modo, a produção do 
ser humano “[...] é, ao mesmo tempo, a formação do [ser huma-
no], isto é, um processo educativo” (SAVIANI, 2007, p. 154).

Nesse ponto, compreendemos que a educação, aqui entendi-
da, não é a desenvolvida nas margens do sistema capitalista, mas 
aquela que era apresentada às sociedades primitivas onde os in-
divíduos se apropriavam de forma coletiva dos meios de produ-
ção. Podemos observar que a educação estava ligada diretamente 
à prática do trabalho, ou seja, fazia sentido para aqueles e aquelas 
que ali aprendiam, pois auxiliava no processo de perpetuação de 
sua comunidade. Nesse modo de produção da vida prevalecia a 
comunal, a divisão das pessoas em classes não existia e tudo era 
feito para o bem comum de todos e todas (SAVIANI, 2007).

No passar do tempo, a produção foi sendo desenvolvida, 
surgindo formas de divisão do trabalho. Igualmente, passa a 
existir a propriedade privada das terras, o que acabou por mu-
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dar as formas de produção da vida nas sociedades comunais. 
Percebe-se então o surgimento de duas classes sociais distintas, 
que dentre outras formas de nomenclaturas podemos chamar 
de proprietários e não proprietários. Dessas duas classes, a dos 
proprietários eram os possuidores ou “donos” das terras, en-
quanto a classe dos não proprietários não possuíam nada além 
de sua força de trabalho e, por sua vez, eram obrigados a vendê-
-la aos proprietários, para que pudessem sobreviver. Assim, foi 
possível aos proprietários viverem sem trabalhar, mesmo que 
tenhamos apresentado anteriormente que o trabalho é essencial 
ao ser humano, o novo modo de produção, com o surgimento 
da propriedade privada, tornou possível uma das classes viver 
sem precisar trabalhar, nesse caso a classe dos proprietários. 
Observe que ainda é necessário trabalhar para viver, porém, no 
caso dos proprietários, sua sobrevivência depende do trabalho 
alheio, através da compra da mercadoria trabalho e de sua ex-
ploração (SAVIANI, 2007).

A exploração do trabalho se desenvolve na medida em que 
surge a propriedade privada e dos meios de produção, um indi-
víduo (o proprietário) que possui o maquinário e o capital para 
a produção de uma determinada mercadoria, compra a força 
de trabalho de outro indivíduo (o não proprietário) que não 
possui tais equipamentos nem o capital e, deste modo, necessita 
vender sua força de trabalho para sobreviver.

Assim, o não proprietário vende uma parte de seu tempo de 
vida para o proprietário em troca de uma determinada quantia, 
a qual chamamos de salário. Nesse processo o proprietário paga 
ao não proprietário uma quantia predeterminada por sua força 
de trabalho, mas é necessário que ele retire seu lucro nesse pro-
cesso. Desse modo, no quantitativo de horas trabalhadas pelo 
não proprietário está contida a carga horária e a força de traba-
lho necessária para o proprietário extrair aquilo que é necessário 
para continuar produzindo e o seu lucro, o valor pago ao não 
proprietário geralmente vale menos do que vale a quantidade 
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do produto final de seu trabalho, ou seja, a mercadoria, e para 
isso o trabalhador/ trabalhadora produz um excedente de pro-
dução, além daquilo que é necessário para pagar seu salário. O 
trabalhador/trabalhadora produz então muito mais do que re-
cebe no final do mês. Outros elementos também estão contidos 
na exploração do trabalho, como as condições de trabalho du-
rante o processo de produção de uma determinada mercadoria, 
as horas trabalhadas, entre outros.

Com o desenvolvimento da produção e as mudanças sociais 
que levaram ao surgimento da sociedade capitalista se desen-
volve uma nova forma de educação, anteriormente pautada na 
produção da vida em uma sociedade em que todos tinham aces-
so aos meios de produção e a educação emergia do trabalho, 
agora ela se modifica para atender às necessidades desse sistema.

A partir do surgimento do maquinário, foi cada vez mais 
fundamental uma mão de obra simplificada e que atendesse à 
necessidade daquele momento da produção, pois já que as má-
quinas fariam a maior parte do trabalho havia a necessidade que 
a educação desse conta apenas de elementos mais gerais, pau-
tada na lógica da educação dominante. Porém, o maquinário 
que surge nesse avanço da produção precisa, também, de tra-
balhadores e trabalhadoras que possam realizar as manutenções 
e consertos necessários às máquinas, passando a ser necessárias 
escolas que dessem conta destas necessidades, as escolas profis-
sionalizantes (SAVIANI, 2007).

Podemos notar, então, que em um primeiro momento é ne-
cessário um tipo de trabalhador, ou trabalhadora, para o pro-
cesso de produção, aquele que tenha uma educação que pos-
sa dar conta dos processos mais gerais e que entenda os laços 
contratuais deste processo e separado do processo de trabalho 
em si. Em seguida, com a revolução industrial, é necessária uma 
educação mais centrada no processo de trabalho/produção. No 
entanto, separando os trabalhadores e trabalhadoras nos tipos 
de trabalho que executavam, um voltado a tarefas simples e ou-
tro voltado para funções intelectuais (SAVIANI, 2007).



41

E
d

u
ca

çã
o

 F
ís

ic
a 

e 
o

 e
n

fr
en

ta
m

en
to

 à
s 

o
p

re
ss

õ
es

Dessa maneira, a escola no sistema capitalista torna-se uma 
escola de preparação para o mercado de trabalho, mesmo que 
na maioria dos casos não se estabeleça um sentido entre o que 
se ensina e o trabalho propriamente dito. O que se estabelece, 
seja nas escolas não profissionalizantes e nas profissionalizantes 
é a preparação de mão de obra para o mercado de trabalho. As-
sim, a escola assume um papel importante na manutenção do 
sistema capitalista, nos processos de exploração e acumulação 
de capital para uma pequena parcela da sociedade, a dos pro-
prietários. Então, podemos perceber de forma básica as relações 
entre o trabalho e a educação, e sua lógica no sistema capitalista.

Mesmo com essa lógica imposta como forma de produzir 
mão de obra para o capital, por meio da educação capitalista, 
isso não garantiria o emprego propriamente dito, independen-
temente do tipo de formação que esse trabalhador ou trabalha-
dora irá ter. Observe que, nesse processo, existe um excedente de 
produção, ou seja, de trabalhadores e trabalhadoras que passam 
por esse processo de formação e necessitam competir entre si 
para alcançar os postos de trabalhos. Nessa “guerra” nas fileiras 
de desempregados, os trabalhadores e trabalhadoras lutam por 
poucas vagas de empregos, assim os capitalistas se valem dessa 
condição e contratam aquele trabalhador ou trabalhadora que 
se venda pelo menor salário. A exploração do trabalhador e da 
trabalhadora só tende a aumentar, proporcionalmente ao lucro 
do capitalista/proprietário.

Ainda que durante o processo de ensino existam indivíduos 
que não consigam completar sua formação, esses irão suprir em 
algum momento as necessidades dos capitalistas, seguindo a ló-
gica salarial, ou serão obrigados a completarem seu ensino para 
que consigam entrar na disputa por um emprego.

Tendo entendido isso, precisamos compreender que o Brasil 
passa por uma crise do capital, que joga para a classe trabalha-
dora as responsabilidades de arcar com os prejuízos que surgem 
devido a essa crise. Assim, se estabelece um aprofundamento na 
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precarização dos laços contratuais, com a flexibilização das leis 
trabalhistas que permitem uma maior exploração dos trabalha-
dores e trabalhadoras, com demissões em massa quando a de-
manda por determinados produtos diminui, sem o recebimen-
to de direitos antes percebidos, as possibilidades de reduções 
nas cargas horárias trabalhadas, entre outros elementos que pre-
carizam o trabalho e colocam os trabalhadores e trabalhadoras 
ou nos contingentes de desempregados ou na informalidade.

O Brasil em 2019, pelo relatório do IBGE (2019), mostra 
que o nível de desempregados chegou a 12% em 2018. O per-
centual sofreu uma leve queda em 2019 para 11,8%, mesmo as-
sim ainda continuava o alto índice de pessoas procurando em-
prego, em torno de 12,6 milhões. Também é apontado que essa 
redução na taxa de desemprego é acompanhada de um alto ín-
dice de trabalhadores informais, 41,4 % (IBGE, 2019), ou seja, 
uma parcela da população que não possui acesso aos direitos 
trabalhistas e encontra-se em trabalho mais precarizado e com 
maior exploração, o que pode gerar mais pobreza.

Apresentamos até aqui alguns elementos básicos do proces-
so de compreensão do que é o trabalho e sua lógica no sistema 
capitalista. Podemos observar que esses elementos do trabalho 
têm ligação direta com a educação e a pobreza, já que a pre-
carização do trabalho e a exploração levam a salários cada vez 
menores e ao aumento da carga horária. Com isso, as taxas de 
desemprego e trabalho informal têm relação direta com a pos-
sibilidade dos indivíduos, que acessam a educação para a classe 
trabalhadora, de permanecerem até o término do período esco-
lar, tema que trataremos a seguir.

Pobreza e Educação Física

Trataremos aqui da problematização entre a EF escolar e a po-
breza, no entanto não podemos tratar esses dois elementos se-
paradamente da educação de forma geral e do trabalho, já que 
mostramos anteriormente que o processo educacional está in-
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teiramente ligado com o trabalho, mesmo que no sistema capi-
talista não exista uma relação direta dos conteúdos no processo 
do trabalho propriamente dito.

A pobreza possui um impacto direto sobre os processos 
educacionais, elemento que surge, dentre outros fatores, da 
organização social capitalista, assim, a pobreza é fundamental 
para o acúmulo de riquezas dos proprietários e também auxilia 
na evasão escolar da população pobre. Observamos nos dados 
disponibilizados pela UNICEF (2018) que a privação de direi-
tos de crianças e adolescentes que de alguma forma são afeta-
dos pela pobreza no Brasil chegam a 61%. Também os dados 
mostram que 27 milhões de crianças e adolescentes sofrem com 
a privação de um ou mais direitos, e que os mais afetados são 
meninas e meninos negros (UNICEF, 2018).

Dentre os direitos privados de crianças e adolescentes estão: 
8,8 milhões não têm acesso à educação; 7,6 milhões não têm 
acesso à água potável; 6,8 milhões não têm acesso à informação; 
5,9 milhões de crianças e adolescentes não têm moradia e 2,5 
milhões não têm proteção contra o trabalho infantil (UNICEF, 
2018). Observamos no relatório da UNICEF que os mais afe-
tados pelas privações de direitos são meninos e meninas negras, 
como relatado anteriormente, e também as privações afetam de 
forma diferente crianças e adolescentes dependendo da região 
onde moram, como podemos ver na citação a seguir:

As privações de direito também afetam de forma dife-
rente cada grupo de meninas e meninos brasileiros. Mo-
radores da zona rural têm mais direitos negados do que 
aqueles da zona urbana. Crianças e adolescentes negros 
sofrem mais violações do que meninas e meninos bran-
cos. Moradores das regiões Norte e Nordeste enfrentam 
mais privações do que os do Sul e do Sudeste. E, confor-
me crescem, crianças e adolescentes vão experimentando 
um número maior de privações (UNICEF, 2018, p. 8).
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As privações de direitos afetam diretamente no processo de 
escolarização dessas crianças e adolescentes. Veja que um dos 
dados apresentados mostra que 2,5 milhões de meninos e me-
ninas não têm proteção contra o trabalho infantil, o que devi-
do às demais condições de vida pode explicar a evasão escolar. 
Crianças e adolescentes podem necessitar auxiliar em casa, seja 
tendo que conseguir um trabalho, realizar trabalhos domésticos 
ou cuidar dos irmãos menores para que os pais possam sair para 
trabalhar. É importante salientar que esse problema, relativo à 
privação de proteção ao trabalho infantil, pode ser causado por 
uma série de elementos estruturais e não somente por um úni-
co fato. Observe que estamos tratando de elementos distintos 
de privações, aqui apresentados anteriormente.

Em muitos dos casos as crianças e adolescentes que acessam 
a escola sofrem com a falta de comida em casa e, muitas vezes, 
buscam na escola esse elemento que é escasso em suas vidas. Isso 
afeta diretamente a organização do trabalho pedagógico dos do-
centes, já que precisam organizar suas aulas levando em conta 
as possibilidades de aprendizado que um estudante que passa 
fome tem. Igualmente uma aula de EF necessita levar em con-
sideração tanto aquele aluno ou aquela aluna que sente fome, 
quanto aquele ou aquela que trabalha para ajudar em sua casa e 
se sente cansado(a) durante as aulas. Também muitos alunos e 
alunas não possuem roupas adequadas para a prática das aulas 
de EF, fato se deve geralmente ao contexto social dos alunos 
e alunas de uma determinada região. Em uma pesquisa reali-
zada por Silveira (2019), em uma escola da rede municipal de 
ensino da cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul, os alunos 
e alunas, em alguns casos, retiravam os seus tênis para poder 
realizar as atividades da EF, pois eram os únicos tênis que pos-
suíam e não queriam estragá-los, assim realizavam as aulas de 
pés descalços. Também as roupas, em alguns casos, não eram as 
mais adequadas para as aulas, porém os docentes não cobravam 
as vestimentas, pois sabiam que os alunos e alunas não tinham 
muitas condições para esse tipo de cobrança. Os docentes tam-
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bém acabavam por fazer doações de roupas e calçados para os 
alunos e alunas que não tinham condições.

Tais elementos que são apresentados são oriundos da pobre-
za, produtos que se relacionam com a falta de condições mone-
tárias e o abandono do poder público, e que tem em seu cerne 
a exploração do trabalho. Como já relatado, existem em torno 
de 2,5 milhões de crianças e adolescentes no trabalho infantil 
(entre 5 até 17 anos de idade, segundo dados da UNICEF de 
2018), que necessitam trabalhar para complementar a renda fa-
miliar e são exploradas. Os jovens em idade escolar são privados 
de sua infância ao mesmo tempo que necessitam trabalhar, não 
conseguem completar aquilo que é dito como fator essencial 
para se conseguir um “bom emprego”, a educação.

A escola capitalista não consegue dar conta desses elemen-
tos que surgem dos contextos sociais em que a pobreza impera, 
ou não é sua função para o sistema do capital. Assim a escola 
incorpora uma seletividade para si que é próprio desse sistema 
social, e cada vez mais difícil fica para que os alunos e alunas da 
rede pública de ensino consigam terminar os estudos. Freitas 
(1995) explica que para observar essa seletividade da escola bas-
taria olhar para os anos de ensino, onde o número de salas para 
determinados anos vai diminuindo, por exemplo, bastaria olhar 
o número de salas de 2° anos e o número de sala de 6° anos. As-
sim, o autor completa que:

Essa função social seletiva, incorporada pela escola, faz 
com que ela seja vista como um local de preparação de 
recursos humanos para os vários postos de trabalho 
existentes na sociedade. Neste sentido, se não houver 
resistência, a escola traduz as desigualdades econômicas 
em desigualdades educacionais e, depois, retraduz tais 
desigualdades educacionais em desigualdades econômi-
cas (FREITAS, 1995, p. 96, grifo do autor).
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Dessa maneira, a escola assume uma função social seletiva 
sob a perspectiva hegemônica do capital, auxiliando na repro-
dução das desigualdades sociais e do próprio sistema capita-
lista. Porém, é importante salientar que a escola pode ser uma 
ferramenta de resistência a esse sistema. No entanto, é impor-
tante compreender que esse pensar a escola pública enquanto 
elemento de resistência contra-hegemônica necessita caminhar 
para um rompimento com o sistema do capital, para que seja 
desenvolvida uma educação que forme para a vida e não para o 
mercado, ou seja, diferente como explica Mészáros (2008, p. 27, 
grifos do autor) “é necessário romper com a lógica do capital se 
quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional 
significativamente diferente”.

Agora mais especificamente sobre a EF enquanto discipli-
na, essa tem trazido elementos sociais que favoreciam a lógica 
vigente enquanto determinantes da sociedade em diferentes 
épocas. Podemos citar o militarismo, onde a EF foi considera-
da de extrema importância para a construção de um indivíduo 
“saudável” e “forte”05.

Podemos observar esses elementos de estruturação da EF para 
a manutenção social, por meio de políticas públicas geralmente 
voltadas à prática de esportes, direcionadas à população pobre, 
mesmo que as condições de vida mínimas da população atingida 
pelas políticas públicas não sejam supridas em primeira instância.

As políticas públicas voltadas à educação, em especial para a 
EF, surgem a partir de uma nova demanda do capital, necessária 
a sua manutenção, não mais aquelas ligadas ao fordismo com 
repetições de movimentos e as práticas subordinativas, mas de 
um novo tipo de trabalhador e trabalhadora que possuam uma 
educação voltada para o cognitivo e para a interação com o in-
tuito de trabalhar “com capacidade de abstração, raciocínio, co-
municabilidade, criatividade, entre outros” (NOZAKI, 2015, 

05. Para melhor compreensão deste tema conferir o livro Educação Física 
no Brasil: A história que não se conta, de Lino Castellani Filho.
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p. 66). Essas políticas apontam o direcionamento de uma EF 
para o mercado de trabalho, ou seja, para o tipo de trabalhador 
e trabalhadora que se quer formar. Então, quando os objetivos 
dos conteúdos são desenvolver competências os alunos e alunas 
tornam-se objetos do processo e não sujeitos, como se só esti-
vessem ali para aprender e os docentes ensinar.

Proporcionar uma escola que prepare para a vida e não so-
mente para o mercado de trabalho, pensando a EF de forma 
crítica, são os passos iniciais para o rompimento da lógica da 
educação capitalista. No entanto, torna-se necessário, antes de 
tudo, entender o potencial de influência que a escola pode exer-
cer no sentido de modificar a sociedade na qual ela está inserida. 
Os problemas sociais como vimos se refletem diariamente den-
tro das salas de aula, assim como também na quadra, no caso da 
EF, porém, da mesma forma que esses espaços são modificados 
e moldados pela sociedade, eles possuem junto àqueles e àque-
las que fazem parte do comunidade escolar a mesma capacida-
de de modificar a sociedade. Torna-se uma via de mão dupla, 
sociedade e escola, uma influenciando a outra simultaneamen-
te, e nessa perspectiva nos atentamos às possibilidades que os 
docentes e discentes possuem nesse processo de transformação 
social, ao serem eles ou elas um dos importantes elementos que 
podem auxiliar na modificação da sociedade.

Pensando nisso, é importante compreender que este livro 
apresenta alternativas de se pensar as aulas de EF, não como 
uma receita pronta para a superação dos problema sociais, mas 
como forma de dar um passo a caminho de uma escola que pos-
sa romper com a lógica educacional para o capital, e propor-
cione reflexões sobre os problemas enfrentados pelos alunos e 
alunas da rede pública de ensino.

Considerações Finais

Ao compreendermos as condições estruturais da sociedade po-
demos perceber o conjunto de elementos que se relacionam e 
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estabelecem a ordem social vigente que pode interferir no tra-
balho docente. Esses elementos podem ser trabalhados durante 
as aulas, como, por exemplo, a exploração do trabalho, os pro-
blemas educacionais, a pobreza, ou seja, as condições de vida 
da população. Contudo a temática aqui exposta neste capítulo 
do livro não se resume somente a esses elementos descritos até 
aqui, procuramos apresentar alguns pontos básicos para a com-
preensão da estruturação capitalista na lógica do trabalho, da 
educação e da pobreza, para tentar auxiliar na percepção que 
temos da lógica social hegemônica. Desse modo, não esgotamos 
aqui este assunto, que é profundamente complexo.

Ressaltamos, no decorrer deste texto, alguns importantes 
teóricos que nos fazem pensar sobre a escola e que seriam de 
importante leitura para um aprofundamento dessas questões. 
Mészáros (2008) realiza uma reflexão crítica à escola capitalista 
em seu livro “A Educação para além do Capital”, enfatizando 
que deve haver uma mudança profunda no sistema movido 
pelo capital para que possamos observar mudanças no sistema 
educacional. Também Freitas (1995), em seu livro “Crítica da 
Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática”, descreve 
um levantamento de pesquisas na área metodológica, realizan-
do uma crítica à didática juntamente com uma crítica ao neoli-
beralismo, fazendo uma análise da escola e de seu trabalho peda-
gógico. Lessa e Tonet (2011) apresentam de forma didática os 
conceitos essenciais para iniciarmos a entender o pensamento 
marxista, fundamental para os estudos dessa forma de pensar 
sobre a educação.

Além disso, para compreendermos o aluno e a aluna en-
quanto sujeitos da educação, é necessária a leitura de Paulo 
Freire, importante educador brasileiro reconhecido mundial-
mente. No livro “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários 
à prática educativa” (Freire, 2014), o autor traz importante con-
tribuição para a compreensão dos elementos que são exigidos 
na prática educativa e no entendimento de que o educando não 
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é objeto do ensino, já que “não há docência sem discência, as 
duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 
conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro” 
(FREIRE, 2014, p. 25).

Os livros aqui apontados para leitura nos dão um norte 
a seguir e nos trazem elementos importantes para os deba-
tes sobre a educação brasileira. Os textos apresentados aqui 
como referências, no final deste capítulo, são igualmente im-
portantes para compreensão de pontos que não puderam ser 
aprofundados. Dessa maneira, como foi dito anteriormente, 
esse assunto não se esgota aqui, e pode ser aprofundado dire-
tamente com os autores mencionados.

Durante o texto, observamos como se dava o trabalho nas 
sociedades primitivas, e que o trabalho é essencial aos seres hu-
manos, como forma de darem seguimento à sua existência, su-
prindo suas necessidades. Com o passar do tempo e o avanço 
dos meios de produção, surge um novo modo de produção da 
vida, agora com uma nova maneira em que se estabelece a rela-
ção dos seres humanos com o trabalho, o trabalho assalariado.

Assim, compreendemos que a forma como se estabelece 
o trabalho em uma sociedade que dita as relações sociais - 
temos os laços contratuais que estabelecem a exploração do 
ser humano por outro ser humano. Para que se garanta essa 
lógica de exploração é necessário que se estabeleça uma for-
ma de perpetuação desse tipo de sociedade, ou seja, que as 
demandas do capital sejam apropriadas pelas pessoas. Por-
tanto, uma educação a serviço do capital é necessária para 
constituir esse tipo de sociedade, mesmo que a base de ex-
ploração seja a população trabalhadora.

Tendo como referência os dados apresentados neste texto, 
percebemos que a EF escolar se relaciona com o contexto social 
ao qual a escola está inserida. Os docentes podem modificar seu 
trabalho para melhor atender os alunos e alunas que se encon-
tram em um contexto de pobreza, por exemplo, (SILVEIRA, 
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2019), já que os contextos de pobreza dificultam as possibilida-
des dos estudantes de cursarem a escola pública, pois é a “estru-
tura social que permite ou não que as pessoas cumpram deter-
minados destinos” (NIDELCOFF, 1989, p.15, grifos do autor) 
e que pode influenciar nas condições de acesso à educação.

Podemos pensar que o capitalismo é um sistema eterno, mas 
a história nos mostra o contrário, passamos por diversos mo-
mentos históricos que modificaram o sistema que regia a socie-
dade, do modo de produção escravagista, passando pelo modo 
de produção feudal, até chegar ao modo de produção capitalista. 
O mesmo ocorrerá com este último, na medida em que a explo-
ração cai cada vez mais forte sobre os trabalhadores e trabalhado-
ras, devido às incessantes crises pelas quais passa o capitalismo, 
as relações entre proprietários e não proprietários cada vez mais 
ficam acirradas, de um lado por parte dos proprietários com as 
diminuições e retiradas de direitos duramente conquistados pela 
classe trabalhadora; e de outro por resistência dos não proprietá-
rios reivindicando melhores condições de vida.

À medida que o capitalismo se desenvolve, também aumen-
ta a desumanização que esse desenvolvimento provoca. Assim, 
“no capitalismo de nossos dias, o desenvolvimento das forças 
produtivas leva a desumanidades cada vez mais brutais. Isso, 
historicamente, e não apenas para Marx, é um óbvio contras-
senso” (LESSA; TONET, 2011, p. 115). O desenvolvimento 
das forças de produção capitalista não deveria levar ao aumento 
da pobreza, mas, ao contrário, deveria trazer subsídios para o 
melhoramento das condições de vida da população. Porém, faz 
o contrário, ao mesmo tempo que proporciona possibilidades 
da elevação do bem-estar social, faz com que aumente a miséria 
da população, ou seja, uma sociedade em constante contradição 
(LESSA; TONET, 2011).

Nesse processo, a educação é fundamental para tratar de as-
suntos que remetam às condições de vida da população, como a 
qualidade de vida e a prática de esporte e lazer nas comunidades 
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que convivem com a pobreza. Quais são as possibilidades desses 
indivíduos de ter acesso a essas práticas, para além das aulas de 
EF na escola? Quais as contradições estabelecidas na educação 
no sistema capitalista? Estão nos conteúdos apresentados sem 
relação com o trabalho? Nas condições estruturais das escolas e 
das condições salariais dos docentes, em suma, na precarização 
do trabalho pedagógico? Ou, também, encontram-se nas con-
dições de vida da população?

Compreendendo esses pontos, podemos perceber que a 
concepção da educação capitalista vai de encontro às necessi-
dades e interesses dos sujeitos que se relacionam com a escola e, 
deste modo, é necessário ir na contramão deste modo de pensar 
a educação (FRIZZO, 2015).

Portanto, a necessária transformação da escola capitalista para 
uma escola que atenda aos interesses da população por melhores 
condições de vida se torna necessária. Não podemos pensar em 
apenas fazer ajustes nesta, mas realizar uma transformação que 
supere as velhas demandas do capital e traga para a escola formas 
de tratar e lidar com os problemas sociais, não com o fim em si 
mesmo, mas para a superação do modo de produção capitalista 
e suas repercussões na vida da população que vive do trabalho.
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As mulheres enquanto um fenômeno histórico

Para entender um fenômeno é preciso percorrer por sua histo-
ricidade, pelo processo ao qual o mesmo se concretizou, com-
preendendo-o, assim, em sua totalidade. Nesse sentido, para 
iniciarmos este capítulo convidamos vocês leitoras e leitores a 
viajarem no tempo, a conhecerem a história das mulheres no 
Brasil, a história dessas que ainda são oprimidas e exploradas, 
dessas que lutam dia após dia contra as opressões que ainda per-
sistem em existir em nossa sociedade. Importante salientar que 
a história aqui contada será de todas as mulheres, brancas, ne-
gras, indígenas; das pobres e ricas; das homossexuais, bissexuais, 
heterossexuais, e demais orientações sexuais; das que, enfim, se 
consideram MULHERES.

Em vista disso, imagine uma linha do tempo... Pois bem, é 
por essa linha que iremos percorrer, contando cronologicamen-
te os fatos históricos que envolvem as mulheres, suas relações, 
suas lutas, suas derrotas, suas vitórias, sendo que, para isso, 
utilizamos o livro “Breve História do Feminismo no Brasil” de 
Maria Amélia de Almeida Teles (1999).

Assim, iniciamos pelo chamado Brasil Colônia (1500 a 
1822), onde podemos perceber os diferentes papéis que eram 
determinados às mulheres. Em relação às mulheres indígenas, 
diferentes condutas coexistiam, pois algumas relações se davam 

Opressões às Mulheres
e a Educação Física

Capítulo 3:

Thais Mortola Dias
Catiúcia Almeida de Souza

Martina Gonçalves Burch Costa
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de forma patriarcal e em outras as mulheres chefiavam grupos 
em posições de liderança comunitária; já outras possuíam mo-
radia e áreas de cultivo; e também tinham as que eram vistas 
para reprodução pelos colonizadores.

Já à mulher branca era destinado o papel de mãe e esposa, 
assim como os cuidados com o lar, fiação e tecelagem. As que 
“fugiam” dos padrões estabelecidos eram internadas em um 
convento. Com a igreja disseminando uma ideologia patriarcal, 
as mulheres se tornavam mais tímidas, ignorantes e submissas, 
cheias de valores e ideias atrasadas, tradicionais e conservadoras.

Em relação à mulher negra, essas lutavam pela igualdade no 
trabalho em relação aos homens, sendo que havia um movimento 
de resistência por parte dessas. Também eram usadas como instru-
mento de prazer sexual e destinadas às tarefas domésticas.

Algumas mulheres se destacaram pela sua participação poli-
tica na colônia. Haviam as que apoiavam as iniciativas do colo-
nizador e as que se comprometiam com as causas das maiorias 
colonizadas, sendo que de ambos os lados todas foram esqueci-
das pela história oficial.

Seguindo em nossa linha do tempo chegamos à primeira 
metade do século XIX, também conhecido como Brasil Impé-
rio (1822 a 1889), onde algumas mulheres reivindicavam o seu 
direito à educação. Nesse período as meninas só podiam atingir 
determinados graus, não sendo possível atingir níveis mais al-
tos, disponíveis somente aos meninos.

Ainda nesse período, o papel de dona de casa, esposa e mãe, 
competia à mulher. Somente com a proclamação da República, 
as mulheres iniciaram sua participação questionando o papel 
que vinham desempenhando. Alguns personagens importan-
tes no processo de ascensão das mulheres apareceram nesse pe-
ríodo, como: Maria Amélia de Queiroz, Nésia Floresta, Maria 
Firmina dos Reis e Chiquinha Gonzaga.

Avançando, chegamos ao período do Brasil República, 
onde torna-se importante destacá-lo em três períodos distintos. 
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O primeiro seria durante a primeira república (1889 a 1930), 
onde a mulher operária sempre tinha o salário mais baixo e era 
duplamente explorada, por trabalhar na fábrica e no lar. Nesse 
período foi realizado o I Congresso Operário Brasileiro, no qual 
foi aprovada a luta pela regulamentação do trabalho feminino.

Alguns movimentos ocorreram nessa época, sendo que a 
maioria reivindicava a diminuição na carga horária de trabalho 
e também pelo direito ao voto. Somente com a Revolução de 
30, que o direito ao voto se tornou realidade, sendo que após 
essa vitória a luta da mulher passou a se concentrar na questão 
do trabalho feminino e na proteção à maternidade e às crianças.

Já o segundo período seria durante a segunda república 
(1990 a 1964), momento em que nasce a União Feminina, em 
1934. Em 1937, a luta das mulheres se fundou com a do povo, 
que resistia à ditadura e defendia a democracia. Algumas asso-
ciações surgiram com o fim da guerra, em 1945, com o intuito 
de lutar pela igualdade de direitos em termos profissionais e 
também pelos direitos das mulheres. A Federação das Mulheres 
do Brasil (FMB), também foi criada, com a finalidade de impul-
sionar a ação das mulheres e debater questões de seu interesse.

Ainda nesse período tivemos um fato de grande opressão e de 
imposição às mulheres brasileiras: “às mulheres não se permitirá a 
prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natu-
reza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos 
baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país” 
(BRASIL, 1941), dizia o Decreto-Lei 3.199 de 14 de abril de 1941. 
O artigo foi criado durante a Era Vargas e ficou vigente até 1979. 
Durante todo esse tempo, ele proibiu, dentre os esportes conside-
rados masculinos, a prática do futebol feminino no Brasil.

Por fim, temos o terceiro período que é a terceira república, 
englobando também o golpe (1964 a 1985). Nesse momento, as 
mulheres foram utilizadas pela força de direita para acabar com 
a “ameaça comunista” e contrapor-se a quaisquer mudanças de 
caráter popular. Com a instauração da ditadura militar, algumas 



57

E
d

u
ca

çã
o

 F
ís

ic
a 

e 
o

 e
n

fr
en

ta
m

en
to

 à
s 

o
p

re
ss

õ
es

mulheres participaram de organizações clandestinas, dispostas a 
lutar pela libertação do país. Mas, a maioria, saiu em busca do 
mercado de trabalho, que absorvia mão de obra feminina.

Com o fim da ditadura militar, a luta pela libertação das mu-
lheres continuou, percebendo que não deveria ser desvinculada 
da busca de soluções dos problemas mais gerais da sociedade. 
Editaram jornais e outras publicações, como cadernos e revis-
tas, denunciando o conservadorismo das leis, dos costumes e 
casos concretos de violação dos direitos.

Em 1978, ocorreu o I Congresso da Mulher Metalúrgica, 
sendo que dentre as muitas bandeiras levantadas estava a igual-
dade salarial, contra o trabalho noturno, por creches e berçá-
rios, entre outros pontos. Já em 1979, criaram o Movimento 
de Luta pela Creche, onde as mulheres reivindicavam “creches 
totalmente financiadas pelo Estado e empresas, próximas aos 
locais de moradia e trabalho, que não sejam meros depósitos de 
crianças e que contem com a participação dos pais na orienta-
ção pedagógica” (TELLES, 1999, p. 103).

A questão da violência doméstica contra a mulher, umas 
das opressões mais recorrentes nos dias atuais, começou a ser 
discutida em 1980, no II Congresso da Mulher Paulista. O fato 
que ajudou a dar credibilidade à causa foi o de uma mulher de 
classe média alta, casada com um professor universitário bem 
renomado, que foi espancada por ele.

Com o advento desse tipo de violência houve a criação da 
Delegacia de Defesa da Mulher, encontros nacionais feminis-
tas se sucederam, abraçando a luta das mulheres. Temas como a 
sexualidade, o aborto, violência, direitos trabalhistas e reprodu-
tivos, começaram a ser abordados, fazendo parte dos estudos e 
das ações práticas da época.

Chegando à década de 90, nos deparamos com uma crescen-
te nas discussões e problematizações que envolviam as mulheres 
no âmbito social. Nesse período, emergiram com mais veracida-
de os movimentos sociais, sejam feministas, raciais ou de classe, 
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que se constituíam em torno do fato da exclusão e da desigual-
dade, almejando mais igualdade de direitos e menos opressão.

Ainda nos anos 90 a teoria interseccional foi explanada para o 
mundo, teoria esta que visa no enfoque integrado entre diversas 
categorias, tais como: sexo/ gênero, classe, raça, etnicidade, ida-
de, deficiência e orientação sexual. Esse enfoque interseccional 
fortaleceu a luta das mulheres, pois com o reconhecimento da 
multiplicidade dos sistemas de opressão, que opera a partir dessas 
categorias, as lutas também começaram a ter um viés interseccio-
nal, unindo forças contra a sociedade opressora (BILGE, 2009).

Estamos quase no final de nossa linha, chegamos ao novo 
milênio, os anos 2000. Nesse período os movimentos feminis-
tas intensificaram a sua luta e, em consequência disso, algumas 
conquistas ocorreram. A legislação avançou com relação à san-
ção da Lei Maria da Penha (que preconiza o combate à violência 
contra a mulher) (2006); tivemos a primeira mulher a ocupar o 
cargo mais importante do país (eleições presidenciais) (2011); 
o reconhecimento do feminicídio pela lei (homicídio contra a 
mulher, simplesmente por pertencer ao sexo feminino) (2015); 
e direito ao aborto de anencéfalos (2012) (ROSA, 2018).

Além disso, com a difusão da internet e o advento das redes 
sociais, o chamado cyberativismo feminista ganhou destaque, 
popularizando ainda mais o movimento feminista. Diversas ver-
tentes do pensamento feminista percorreram e ainda percorrem 
pelos anos 2000, vertentes essas que têm as suas peculiaridades, 
que se inter-relacionam em determinados momentos, que lutam 
pelo fim da opressão e reivindicam a igualdade de gênero.

Enfim completamos nossa linha do tempo, chegamos ao ano 
de 2020, nosso tempo atual. As lutam continuam, o movimento 
se fortalece, as mulheres se unem em busca de seus direitos, em 
busca de reconhecimento no trabalho, nas ruas, na vida. E o que 
você acha de nossa sociedade atual? As opressões e explorações 
acabaram? As mulheres já conquistaram o seu lugar ao sol e al-
cançaram todos os objetivos traçados, a igualdade de gênero?
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Nas páginas a seguir vamos fazer outra viagem, mas não 
na linha do tempo das mulheres, vamos colocar vocês dentro 
de nossa sociedade atual, vamos contar- lhes uma história que 
pode causar pesadelos, que pode deixar vocês sem dormir direi-
to. Será uma história feita de fatos reais, da sociedade que vive-
mos, baseada nos dados da nossa realidade.

Dados da realidade sobre as opressões às mulheres

A Lei Maria da Penha traz a violência física, psicológica, mo-
ral, sexual e patrimonial como formas de agressão à mulher, 
normalmente não acontecem de forma isolada uma da outra. 
Segundo dados de 2015, do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), a Lei Maria da Penha contribuiu para uma di-
minuição de cerca de 10% na taxa de homicídios contra mulhe-
res praticados dentro das residências das vítimas. Lembrando 
que a violência doméstica é uma das formas de violência contra 
a mulher e que ela não é caracterizada apenas por agressões rea-
lizadas dentro da residência da vítima, mas em qualquer am-
biente que tenha ocorrido a partir de uma relação de convivên-
cia ou afeto com o agressor.

Dessa forma, é preciso atentar para os tipos de violência con-
tra a mulher a fim de compreender as opressões sofridas por 
elas na sociedade atual. Para Cisne (2015, p. 146), “violência 
contra a mulher, face mais brutal e explícita do patriarcado, é 
entendida como toda e qualquer ação que fere a dignidade e a 
integridade física e/ou psicológica da mulher”. Ainda, segundo 
essa autora, os principais tipos de violência contra a mulher são:

1) Física: afeta diretamente o corpo da mulher por 
meio de agressões como empurrões, beliscões, bo-
fetadas, pontapés, arremesso de objetos, queimadu-
ras, feridas por arma branca ou de fogo, geralmente, 
deixando marcas, como hematomas, arranhões, feri-
das, cortes e cicatrizes.
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2) Psicológica: ainda que não seja tangível, essa forma de 
violência deixa profundas marcas nas mulheres, que se 
manifestam no seu corpo e até mesmo no seu compor-
tamento. Assim, mesmo que não atinja diretamente o 
corpo, acaba se manifestando nele por meio de expres-
sões de tristeza, de pressão, medo e insegurança.

3) Sexual: ocorre por meio do assédio sexual e quando 
uma mulher é forçada a fazer sexo contra a sua vontade, 
ou seja, por meio do estupro, seja ele praticado por um 
estranho seja por seu cônjuge (nesse caso, denominado 
estupro conjugal).

4) Patrimonial: ocorre quando objetos materiais e/ou de 
valor sentimental são destruídos pelo agressor como 
uma forma de atingir a mulher.

5) Social: se expressa nas discriminações e preconceitos so-
fridos pelas mulheres nas relações sociais, a exemplo dos 
salários mais baixos em relação aos homens, da discrimi-
nação étnico-racial, da pequena representação feminina 
na política e nos espaços de poder. Além disso, a violên-
cia social se materializa na desqualificação e mercantili-
zação das mulheres, muito comum nas propagandas e 
em letras de músicas.

6) Obstétrica: diferente das demais, essa forma de violên-
cia não necessariamente é praticada pelo cônjuge ou 
ex-cônjuge, embora também seja comum eles a pratica-
rem, por exemplo, ao obrigar uma mulher a abortar, ao 
xingarem uma mulher quando ela não consegue ama-
mentar ou até mesmo por resumir a mulher à gestação 
e/ou à maternidade. Vinculada a uma perspectiva con-
servadora de maternidade a violência obstétrica pode se 
manifestar na gestação, parto (inclusive, a proibição do 
direito a um (a) acompanhante no momento do parto), 
pós-parto, amamentação, exames de toque, esteriliza-
ções não consentidas, em situações de abortamento etc.
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Os dados recentes (RELÓGIO DA VIOLÊNCIA, 2020; 
MAPA DA VIOLÊNCIA, 2015; IPEA, 2019) sobre violência 
e opressão à mulher, mostram o quão séria e crítica está a vio-
lência contra as mulheres e que o Brasil é um dos países onde 
mais cresce a violência machista, aumentando também a inse-
gurança da população que sofre com essa violência.

No Brasil:

“A cada 2 segundos uma mulher é vítima de agressão 
física ou verbal”. “A cada 2.6 segundos uma mulher é 
vítima de violência verbal”. “A cada 6.3 segundos uma 
mulher é vítima de ameaça de violência”. ”A cada 6.9 
segundos uma mulher é vítima de perseguição”. “A cada 
7.2 segundos uma mulher é vítima de violência física”. 
“A cada 2 minutos uma mulher é vítima de arma de 
fogo”. “A cada 22.5 segundos uma mulher é vítima de 
espancamento ou tentativa de estrangulamento” (RE-
LÓGIOS DA VIOLÊNCIA, 2020).

De janeiro a julho de 2018, o Ligue 180 registrou 27 femi-
nicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídios e 118 
tentativas de homicídios. (G1, 2019). No mesmo período, os 
relatos de violência chegaram a 79.661 (MHD, 2018), sendo os 
maiores números referentes à violência física (37.396) e violên-
cia psicológica (26.527). Entre os relatos de violência, 63.116 
foram classificados como violência doméstica (G1, 2019).

Ainda no ano de 2018, no Rio Grande do Sul, o feminicídio 
aumentou em 41%, foram 117 casos de mortes por questões 
de gênero, sendo que em 2017 foram registradas 83 vítimas de 
feminicídio (GAÚCHA ZH, 2019).

Os rendimentos das mulheres em relação ao dos homens 
também são expressões da desigualdade sexual, já que os indica-
dores sociais das mulheres no Brasil do IBGE (2018) apontam 
que, em média, as mulheres ganham menos que os homens, 
como também se dedicam mais aos trabalhos domésticos e a 
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cuidados de familiares. As mulheres, portanto, além de recebe-
rem menos, trabalham mais do que os homens, pois sua jorna-
da de trabalho se estende aos afazeres domésticos.

A questão da jornada de trabalho parece ser um fator funda-
mental no diferencial de inserção ocupacional entre homens e 
mulheres determinado pela divisão sexual do trabalho. Mulheres 
que necessitam conciliar trabalho remunerado com os afazeres 
domésticos e cuidados, em muitos casos acabam por trabalhar em 
ocupações com carga horária reduzida. O indicador proporção de 
ocupados em trabalho por tempo parcial, por sexo (CMIG 14), 
mostra um percentual mais elevado de mulheres que trabalha em 
período parcial, de até 30 horas, quando comparado com os ho-
mens. Em relação às regiões do país as desigualdades regionais são 
marcantes, com maior número de mulheres que trabalham em 
tempo parcial nas Regiões Norte e Nordeste.

Em relação à opressão contra as mulheres, segundo o IBGE, 
o valor diário recebido por família gira em torno de US$ 5,5 
por dia que está abaixo da linha da pobreza. Os dados também 
mostram que existe uma maior incidência de homens (33,3 %) 
e mulheres (34,3) negras nessa faixa, e de homens e mulheres 
brancas apenas 15%. Outro dado importante é que 55,6% das 
mulheres que se encontram nessa faixa de US$ 5,5 por dia pos-
suem filhos de até 14 anos de idade e dessas 64% são mulheres 
negras que não possuem cônjuge (IBGE, 2017).

Em 2018, as mulheres representavam 45,3% da força de tra-
balho, ganhavam 79.5% do total do salário pago ao homem e 
tinham uma jornada semanal de trabalho menor em 4,8 horas, 
sem considerar o tempo dedicado a afazeres domésticos e cui-
dados de pessoas. No mesmo ano, o rendimento médio total 
das mulheres ocupadas com idade entre 25 e 49 anos era de R$ 
2.050, enquanto o dos homens chegava a R$ 2.579, nesse mes-
mo grupo etário (IBGE). Para uma aproximação com o esporte, 
segundo a ONU, Lionel Messi, que joga pelo Barcelona, recebe 
ao longo de um ano o dobro (US$ 84 milhões) da remunera-
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ção de 1.693 jogadoras das principais ligas do mundo somadas 
(US$ 42,6 milhões). O prêmio em dinheiro aos campeões na 
Copa do Mundo também mostra uma diferença gritante entre 
os gêneros. No último torneio masculino, a seleção campeã - a 
França - recebeu US$ 38 milhões, já no campeonato feminino 
deste ano a melhor seleção levou US$ 4 milhões para casa.

Outro agravante da desigualdade de gênero fica evidente 
com a desagregação do indicador por cor ou raça. Nesse recorte, 
os dados de 2016 evidenciam que são as mulheres pretas ou par-
das as que mais exerceram ocupação por tempo parcial, alcan-
çando 31,3% do total, enquanto 25,0% das mulheres brancas 
se ocuparam dessa forma, em 2016. Para os homens, somente 
11,9% dos brancos se ocuparam por tempo parcial, ao passo 
que a proporção de pretos ou pardos alcançou 16,0%.

Em 2016, segundo dados da PNAD Contínua, a taxa de fre-
quência escolar líquida ajustada no ensino médio dos homens 
de 15 a 17 anos de idade era de 63,2%, 10,3 pontos percentuais 
abaixo da taxa feminina (73,5%). O atraso escolar pode ser medi-
do, então, pelo complemento desse indicador, ou seja, estudantes 
fora do nível de ensino adequado ao seu grupo etário. Observa-
-se considerável desigualdade entre as mulheres por cor ou raça, 
fazendo com que as mulheres negras ou pardas de 15 a 17 anos 
de idade apresentem atraso escolar em 30,7% dos casos, enquan-
to 19,9% das mulheres brancas dessa faixa etária estão na mesma 
situação. Entretanto, o maior diferencial encontrado para o com-
plemento desse indicador está entre as mulheres brancas e os ho-
mens pretos ou pardos na medida em que o atraso deles (42,7%) 
era mais do que o dobro do delas (19,9%) nesse caso.

Como resultado dessa trajetória escolar desigual, relaciona-
do a papéis de gênero e entrada precoce dos homens no merca-
do de trabalho, as mulheres atingem em média um nível maior 
de instrução. Novamente, constata-se desigualdade entre mu-
lheres por cor ou raça. O percentual de mulheres brancas com 
ensino superior completo é mais do que o dobro do calculado 
para as mulheres pretas ou pardas, isto é, 2,3 vezes maior.
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Para finalizarmos este capítulo, apresentaremos a seguir uma 
aproximação entre as opressões às mulheres com a Educação Fí-
sica, trazendo desde historicidade até os tempos atuais. Assim, 
antes de iniciarmos, lhe convidamos para refletir sobre a sua 
Educação Física, a sua relação com os esportes, com atividades 
físicas. Certamente, se você é homem terá uma percepção, se 
você é mulher terá outra, pois a Educação Física pode ser demo-
crática para uns e opressora para outros.

As opressões às mulheres: aproximações com a 
Educação Física

Continuando com as opressões às mulheres, este tópico aborda 
duas questões principais, primeiramente iremos discutir a 
participação das mulheres nos Jogos Olímpicos Modernos, visto 
que, além de sua importância, por ser os jogos mais evidenciados 
e que englobam a maior totalidade de atletas e modalidades, 
também estariam sendo disputados no ano de 2020 os Jogos 
Olímpicos em Tóquio, Japão06. Dessa forma, se torna funda-
mental conhecermos as raízes dessa história e a luta de combate 
às opressões que as mulheres perpassaram ao longo desses anos. 
Após esse primeiro momento, também abordaremos a história 
da Educação Física brasileira no intuito de compreendermos os 
estágios que as mulheres tiveram ao longo desse tempo.

Jogos Olímpicos e as opressões com as mulheres

Começamos este texto pelos Jogos Olímpicos, que em 2021 com-
pletarão a sua 32ª realização na Era Moderna. É importante desta-
carmos que os mesmos foram idealizados por Pierre de Coubertin, 
considerado até hoje o pai dos Jogos Olímpicos modernos, pois 
fundou o Comitê Olímpico Internacional (COI), que é o órgão 

06. Em virtude da pandemia da COVID-19 que assola o mundo inteiro, os 
Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram remarcados para final de julho do 
ano de 2021 (GLOBO, 2020).
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que controla e realiza até os dias atuais essa competição. Na sua 
primeira edição, em 1896, somente homens participaram das dis-
putas, pois a participação das mulheres foi proibida.

O fato interessante é que as mulheres não ficaram silencia-
das com essa proibição. Um dos exemplos de resistência foi a da 
atleta grega Stamati Revithi, que como forma de protesto, e de 
demonstrar que elas também deveriam também estar compe-
tindo, realizou o percurso da maratona de 40 quilômetros ao 
lado externo do estádio em Atenas, na Grécia. E a curiosidade 
nesse fato foi que o tempo que a grega realizou foi menor do 
que o de alguns homens que realizaram a prova. Apesar de estar 
provando que ela e tantas outras mulheres também poderiam 
estar competindo, o Comitê Olímpico Internacional (COI) 
não reconheceu os seus esforços. Somente na edição seguinte, 
em 1900, foi que 22 mulheres puderam competir em um total 
de 977 atletas (REDE DO ESPORTE, 2018).

No entanto, apesar do número restrito de mulheres na com-
petição, a aceitação não foi de uma maneira fácil. Para Pierre de 
Coubertin, o idealizador dos Jogos Olímpicos da era moderna, 
as mulheres não deveriam estar competindo. Ele era totalmente 
contrário à participação das mulheres. Embora a frase “o im-
portante é competir” seja de autoria dele, quando o assunto era 
a presença das mulheres esse tom mudava (DW, 2017). Segun-
do Pierre de Coubertin:
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Tecnicamente as jogadoras de futebol ou pugilistas que 
se tentou exibir aqui ou ali não apresentam interesse 
algum; serão sempre imitações imperfeitas. Nada se 
aprende vendo-as agir; e assim os que se reunem para 
vê-las obedecem preocupações de outra espécie. E por 
isso trabalham para a corrupção do esporte, aliás, para 
o levantamento da moral geral. Se os esportes femini-
nos forem cuidadosamente expurgados do elemen-
to espetáculo, não há razão alguma para condená-los. 
Ver-se-a, então o que deles resulta. Talvez as mulheres 
compreenderão logo que esta tentativa não é proveitosa 
nem para seu encanto nem mesmo para sua saúde. De 
outro lado, entretanto, não deixa de ser interessante que 
a mulher possa tomar parte, em proporção bem grande, 
nos prazeres esportivos do seu marido e que a mãe possa 
dirigir inteligentemente a educação física dos seus filhos 
(COUBERTIN, 1938, p.46).

O que fica evidenciado na citação acima é a conotação do 
papel da mulher nessa época e a preocupação com a sua saúde. 
Criou-se através do discurso e de opiniões de especialistas da 
época uma forma de controlar os corpos das mulheres, e, desta 
forma, afastando-as de práticas esportivas de rendimento. Mes-
mo várias atletas mostrando que poderiam realizar as ativida-
des, os senhores responsáveis pelos órgãos mais importantes do 
esporte, como no caso do fundador do COI, não concordavam 
com a participação dessas mulheres. Ou seja, a opressão e o con-
trole com o corpo feminino estava latente.

Além disso, essas opressões contra as mulheres não paravam 
por aí. Segundo Fausto-Sterling (2001, 2002), inicialmente, nas 
Olimpíadas, as mulheres que participavam das competições 
precisavam desfilar nuas diante de uma banca examinadora, 
que daria um parecer sobre a sua verdadeira feminilidade. Isso 
acontecia porque acreditavam que o ato de competir não era 
característico de mulheres de verdade, para eles, naquela época, 
uma mulher de verdade era caseira, recatada e sensível (PISA-
NI, 2014, p. 49).
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Pelas razões acima expostas, talvez essa repulsa com a pre-
sença das mulheres seja como Goellner (2005) identifica em seu 
artigo, no qual o sucesso da participação das mulheres nos es-
portes poderia infringir as leis de natureza que a sociedade tinha 
imposto nessa época. Ou seja, de um sexo ser superior ao outro. 
Os homens superiores às mulheres. Como foi pincelado acima, 
as opressões com as mulheres no esporte foi uma construção his-
tórica através de discursos e opiniões de pessoas que representa-
vam os mais altos níveis de poder no esporte e na sociedade.

Prosseguindo com as opressões que a mulher perpassou 
através do esporte e também de outras atividades físicas, abor-
daremos a seguir o fato de que, no Brasil, as aulas de Educa-
ção Física, principais responsáveis pela cultura corporal das/
dos alunas/os, também não ficaram ilesas dessas construções de 
conceitos criados através de discursos sexistas.

Então, para continuarmos este assunto, iremos para o se-
gundo momento do nosso texto, destacando as opressões que 
as mulheres sofreram através da história da Educação Física 
brasileira. Desse jeito, nos propomos no próximo tópico a via-
jarmos juntos e a desbravarmos, de forma breve, sobre como 
se deu esse processo da disciplina Educação Física no Brasil até 
chegar aos dias mais remotos.

A História da Educação Física brasileira e a partici-
pação das mulheres

A Educação Física no Brasil obteve suas origens através da Escola 
Militar, que possuía o nome de Academia Real Militar, no ano 
de 1810. A partir dessa criação foi introduzida a ginástica alemã 
em 1860. Já em 1907, ocorreu a fundação da missão militar 
francesa, considerada “o embrião” da escola de Educação Física 
da força policial da cidade de São Paulo. Nela os civis eram treina-
dos a partir do método francês (CASTELLANI FILHO, 1988). 
Ou seja, a Educação Física teve como primeiro intuito deixar os 
civis e militares brasileiros aptos a realizar a segurança nacional.
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A partir dessa introdução das ginásticas nos âmbitos civis e 
militares, a portaria do Ministério da Guerra em 1922 criou o 
Centro Militar do Brasil (CASTELLANI FILHO, 1988). Por-
tanto, como pudemos identificar acima, as origens da Educação 
Física foi atravessada por questões que demarcaram objetivamen-
te a influência das instituições militares e civis em suas raízes. A 
Educação Física brasileira, desde o século XIX, foi entendida 
como um importante elemento para fortalecer a nação e deixar 
as pessoas mais saudáveis. Portanto, essa disciplina foi uma ferra-
menta indispensável para o processo de desenvolvimento brasi-
leiro. Desta forma, esperava-se que a nação se desenvolvesse tanto 
em número populacional como em qualidade de vida.

Posterior a esse primeiro desbravar histórico, houve o envolvi-
mento e caráter higienista e eugênico da educação escolar. Foi a 
partir dessa política que os educadores introduziram as ginásticas 
aos colégios. Porém, esses esforços não ocorreriam sem suscitar 
resistências próprias ao pensamento dominante da época. Se essa 
contrariedade acontecia em relação aos alunos do sexo masculi-
no, por já terem os pais se acostumado à ideia da ginástica para 
os homens, em razão dos exemplos oriundos das instituições 
militares, se fazia uma quase histeria quando ocorria a intenção 
da prática de ginástica para o sexo feminino (CASTELLANI FI-
LHO, 1988). Conforme Soares (1994), as propostas de ginásticas 
europeias, que eram a base da Educação Física naquele período, 
davam ênfase aos exercícios voltados à mulher, e isso era conside-
rado imoral para a parte conservadora da sociedade.

Portanto, a Educação Física passava por uma contradição 
de pensamentos, pois o raciocínio era: mulheres fortes e sadias 
teriam mais condições de gerarem filhos homens saudáveis que 
estariam aptos a defenderem e construírem uma nação forte, ou 
filhas mulheres que se tornariam mães saudáveis. Assim, como 
se proibiria que as mulheres praticassem ginásticas?

Os educadores defendiam a introdução da ginástica nos co-
légios para termos uma nação mais forte, brava. A eugenia repre-
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sentava o adestramento físico, num primeiro momento voltado 
à defesa da pátria, sob a alusão de um possível confronto bélico 
mundial, e também assegurava ao processo de industrialização, 
implementado pouco a pouco no país, a mão de obra necessária 
para que os trabalhadores enfrentassem as suas longas jornadas 
de trabalho (COSTA, 2018).

A partir da década de 1940, os conteúdos da Educação Físi-
ca passaram novamente por uma mudança. Se anteriormente as 
aulas eram voltadas ao adestramento físico, elementos ginásticos, 
nesse momento se tornavam limitados à parte esportiva, com 
grande presença nas aulas do futebol, basquete, voleibol e han-
debol, sendo o futebol o esporte mais praticado pela população 
brasileira. No entanto, no ano de 1942, um decreto não acon-
selhava mulheres a praticarem determinadas atividades físicas, e, 
em 1965, se institui de fato a proibição, ressaltando que “não é 
permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, fute-
bol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rúgbi, halte-
rofilismo e baseball” (CASTELLANI FILHO, 1988, p.49). Esse 
decreto só iria ser revogado em 1979, ou seja, quase 40 anos de 
interdição e de proibição de determinados esportes no país.

Segundo Guiraldelli Jr.(2003), nas décadas de 1960 e 1970, 
a Educação Física escolar se transformou em um degrau para 
o treinamento de desportos representativos. Nasceria nessa 
década a hegemonia dos esportivos coletivos principais no país 
(futebol, voleibol, basquetebol e handebol) que perdura até os 
dias de hoje nas aulas de Educação Física escolar. Os esportes 
coletivos tinham o objetivo de preparar futuros atletas, capa-
zes de conquistar méritos e medalhas olímpicas. Porém, nesse 
momento aconteceu uma contradição de pensamentos, pois 
quem apoiava os benefícios desses esportes não acreditava que 
poderia servir a todas e a todos. Esses esportes seriam pratica-
dos em sua maioria por homens. As mulheres estavam sendo 
impedidas de praticarem alguns esportes, dentre eles estava o 
futebol. Somente após dez anos, na década de 1980, são discu-
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tidos os novos elementos que fazem parte da cultura corporal 
da Educação Física.

Segundo Darido (2003), em meados dessa década em al-
gumas instituições de ensino superior voltadas à formação de 
profissionais em Educação Física “[...] implementaram novas 
propostas curriculares, procurando formar o aluno numa pers-
pectiva mais ampla” (DARIDO, 2003, p.28). Então, a partir 
dessa época, começam os debates sobre quais os objetivos da 
Educação Física nacional? Será que as/os alunas/os estão se tor-
nando seres críticos quanto ao movimento que estão realizan-
do ou será que elas/es estão só reproduzindo movimentos sem 
compreender de fato para que servem?

Com a parte histórica sendo resumidamente abordada, te-
mos uma breve explanação do que foi, até os dias de hoje, as 
transformações de concepções pelas quais as aulas de Educação 
Física brasileira passaram, começando por suas origens milita-
ristas e civis, até chegar à criticidade e à cultura corporal nos 
dias de hoje, tendo sido as mulheres as principais prejudicadas 
ao longo dos anos, sofrendo com as proibições e o afastamento 
de diversas atividades físicas.

Fazendo um paralelo e um resumo de tudo que abordamos 
até agora, passando pelos Jogos Olímpicos e também pela Edu-
cação Física no Brasil, podemos afirmar que as mulheres sempre 
sofreram barreiras em suas práticas. Mesmo quando a atividade 
física era aconselhada, a sociedade tentava controlar o corpo das 
mulheres através de argumentos que as privavam de algumas 
atividades físicas, pois seu foco deveria ser as funções maternais. 
Além disso, os Jogos Olímpicos, que foram e ainda são a princi-
pal competição de esportes do mundo, tiveram como idealiza-
dor uma pessoa que era totalmente contrária à participação das 
mulheres. Diversos esportes, como o futebol, lutas, etc., foram 
proibidos no Brasil e ao redor do mundo por justificativas sexis-
tas, pois poderiam prejudicar a saúde da mulher.
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Será que nunca foi considerado que também poderiam 
prejudicar aos homens? Por que somente as mulheres foram e 
ainda são “controladas” durante todo esse tempo? O que tanto 
os poderosos temem que as mulheres possam tirar deles? Fo-
mos criadas/os com exemplos que a força, potência, desenvol-
vimento físico são atributos dos homens, mas será que não é 
uma falácia? Um produto construído e muito bem emoldura-
do para adestrar corpos femininos? Como vimos acima, desde 
as primeiras proibições sobre as mulheres, não só no esporte, 
mas em todos os segmentos da sociedade, houve barreiras para 
a prática das mulheres. Mesmo assim, elas sempre lutaram pelos 
seus direitos, por querer praticar ou realizar o que elas desejavam. 
O grande problema é que através da legislação e de conceitos da 
sociedade as mulheres foram silenciadas da história. Foram re-
legadas a apenas coadjuvantes, sendo que milhares de mulheres 
foram protagonistas em lutas sociais. Dessa forma, encerramos 
este texto no intuito de ter demonstrado o tanto de opressões e 
resiliência que as mulheres passaram durante toda sua história. 
A ordem que está exposta hoje foi muito bem arquitetada por 
quem dirige os principais poderes, seja no esporte ou fora dele. O 
nosso desejo e esperança é de que próximos estudos venham cada 
vez mais para demonstrar que as mulheres sempre foram pro-
tagonistas e resilientes nas lutas por seus direitos. Foi assim em 
séculos passados e será assim no presente e em tempos futuros.
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Uma discussão que precisa sair do armário

A luta por direitos LGBT’s 07se espalhou pelo mundo em ju-
nho de 1969 nos Estados Unidos com a Rebelião de Stonewall, 
onde ocorreu uma série de manifestações de membros da co-
munidade LGBT contrários a uma invasão da Polícia de Nova 
York em um bar chamado Stonewall Inn.

Desde a revolta até os dias atuais, 50 anos se passaram e a luta 
por direitos para as pessoas LGBT’s permanece em busca de direi-
tos igualitários e garantias que deveriam ser habituais para todas as 
pessoas. “Cotidianamente, no Brasil, seres humanos são vítimas de 
discriminação, violências e assassinatos apenas por manifestarem 
orientações sexuais e expressões de gênero não heterocis” (CON-
SELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2012, p. 14).

Mesmo com a constante mobilização de grupos e movi-
mentos a favor da causa LGBT na atualidade o atual cenário 
conservador é preocupante para as pessoas que não se encaixam 
no padrão heterossexual criado social e historicamente. Pessoas 
gays, lésbicas, trans, travestis e bissexuais ainda enfrentam situa-
ções explícitas de preconceito cotidianamente, o que podemos 
classificar como LGBTfobia.

A expressão LGBTfobia pode ser compreendida como uma 
forma de preconceitos e/ou discriminações (e demais violências 

07. Decidiu-se por utilizar a sigla LGBT em virtude de a mesma ser utilizada 
pelo movimento social brasileiro e também por entidades governamentais 
nos três âmbitos da federação.

Opressões a LGBT+
e a Educação Física

Capítulo 4:

Antônio Vinícius Oliveira de Almeida
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daí decorrentes) contra indivíduos ou grupos sociais que não se 
enquadram no padrão heterossexual em função de sua orienta-
ção afetivo-sexual e/ou identidade de gênero pressupostas (SE-
CRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, 2012).

Vale ressaltar que o termo LGBTfobia não é tão conhecido 
pelas pessoas,, pois há outro que é normalmente usado como 
sinônimo para tal, a expressão homofobia. Porém, tecnicamen-
te essa expressão refere-se somente à violência praticada contra 
pessoas homossexuais (indivíduos que sentem atração física, 
estética e/ou emocional por outro do mesmo sexo ou gênero), 
gays ou lésbicas. Entretanto, o termo homofobia se populari-
zou e é utilizado de maneira ampla.

Para Junqueira (2012, p. 4), o termo homofobia “costuma 
ser empregado quase que exclusivamente em referência a um 
conjunto de emoções negativas (tais como aversão, desprezo, 
ódio, desconfiança, desconforto ou medo) em relação a pessoas 
homossexuais ou assim identificadas”.

Nesse sentido, Maria Berenice Dias, define a homofobia 
como o “ato ou manifestação de ódio ou rejeição a homosse-
xuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais” (POLITIZE, 
2018), ou seja, qualquer forma de agressão para com pessoas 
LGBT’s tendo por motivo sua identidade de gênero, expressão 
de gênero ou orientação sexual.

Borrilo (2001, p. 36) faz apontamentos na mesma direção e 
destaca que a homofobia pode ser encarada como:

[...] hostilidade geral, psicológica e social, com respeito àque-
les e àquelas de quem se supõem que deseja a indivíduos de 
seu próprio sexo ou tenham práticas sexuais com eles. Forma 
específica do sexismo, a homofobia rechaça também a todos 
que não se conformam com o papel determinado pelo seu 
sexo biológico. Construção ideológica consistente na pro-
moção da forma de sexualidade (hétero) em detrimento de 
outra (homo), a homofobia organiza uma hierarquização 
das sexualidades e extrai delas conseqüências políticas.
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Para Souza, Silva e Faro (2015), a LGBTfobia também pode 
ser compreendida como um dispositivo de regulação social que, 
a partir de uma construção cultural baseada na relação binária 
homem-mulher, legitima essa configuração como padrão para 
relações sexuais, afetivas e conjunturas familiares.

A respeito desse binarismo, Santos e Silva (2013,p. 106) 
apontam que:

A partir da ascensão da burguesia e da solidificação do 
modo de produção capitalista e de uma determinada 
moral sexual, baseada no binarismo de gênero e na elei-
ção da família nuclear burguesa enquanto único espaço 
de vivência legítima da sexualidade e da sociabilidade, as 
sexualidades e subjetividades dissidentes em relação ao 
modelo heterossexista sofreram processos contínuos de 
patologização e perseguição.

Os autores ainda criticam o sistema patriarcal e heterossexis-
ta - sistema que possui a “visão que a heterossexualidade é a nor-
ma para todas as relações sociais/ sexuais” (LENSKY, 1991, p. 
62), o que para eles é um “reprodutor de condições simbólicas e 
materiais para a manutenção do modo de produção capitalista, 
criou e perseguiu identidades dissonantes da norma, incluídas 
aquelas hoje identificáveis através da sigla LGBT” (SANTOS; 
SILVA, 2013, p. 106).

Portanto, é importante compreender a LGBTfobia como um 
sistema regulador que age em primazia da hierarquização das re-
lações humanas e todas as suas manifestações a fim de consolidar 
o papel da família patriarcal no modo de produção capitalista.

Essa família que se constitui em razão do pensamento bur-
guês reproduz de forma sistemática o pensamento binário, onde 
a forma de família é estruturada com a presença da figura do pai, 
da mãe e dos filhos e a responsabilidade da chefia e do comando 
são atribuições exclusivas da figura paterna. Dessa forma, é possí-
vel perceber uma forte ligação entre o modelo de família burgue-
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sa e “sua relação com a proliferação dos discursos condenatórios 
a todas as formas de viver a sexualidade para além dos limites por 
ela impostos” (SANTOS; SILVA, 2013, p. 112).

Assim sendo, o conceito da LGBTfobia está ligado direta-
mente à problemática das “relações de poder e os processos de 
produção das diferenças culturais em que se examinam e se assi-
milam os indissociáveis vínculos entre homofobia” e as normas 
de gênero (JUNQUEIRA, 2012, p. 7).

A LGBTfobia é real e é um dos inúmeros instrumentos do 
modo de produção capitalista, logo, ela acaba se manifestando 
em todas as esferas sociais como, por exemplo, os esportes, a es-
cola, a política e a mídia.

Esporte e LGBTfobia

O esporte é atualmente compreendido como um fenômeno so-
ciocultural, logo, ele é totalmente capaz de manifestar os valores e 
ideais presentes na sociedade em que está inserido. Para Bochin-
ni e Maldonado (2016), o conceito de esporte é modificado na 
medida em que a sociedade muda seus valores e princípios. “A 
vivência esportiva é uma prática social que envolve diversos signi-
ficados, valores e atitudes, quando praticados de forma honesta 
e igualitária, enriquece os princípios morais, a sociabilização e 
o respeito às diferenças” (SILVA; MOURA; LOPES, 2018, p. 
108). Portanto, não são raras as situações em que nos deparamos 
com notícias e casos de violência no esporte causados exclusiva-
mente por motivação LGBTfóbica.

Segundo dados publicados pela Diretoria de Registro e 
Transferência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 
2017, 21.743 atletas profissionais de futebol atuaram no ano an-
terior de maneira regulamentada. Desse total, apenas o goleiro 
Jamerson Michel da Costa que atuou pela equipe do Alecrim no 
Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte assume ser gay. 
Jamerson, mais conhecido como Messi, assumiu sua orientação 
sexual no ano de 2010, quando atuava pela equipe do Palmeira 
de Goianinha que também disputa o Campeonato Potiguar.
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O caso de Jamerson ser o único jogador assumidamente ho-
mossexual em todos os clubes do país chama a atenção, porém 
o questionamento a ser feito é: será que os gays no futebol são 
invisíveis ou ninguém quer vê-los?

Felipe Cirne, meio campista do Guarani Futebol Clube, 
em entrevista dada ao site Globo Esporte, relatou que “existem 
muitos jogadores homossexuais no futebol, mas eles escondem 
isso ao máximo. Têm medo de sofrer boicote e, certamente, 
seriam excluídos”. O receio de perder patrocinadores ou ter a 
carreira engessada faz com que grande parte dos jogadores de 
futebol e esportistas em geral não assumam sua verdadeira se-
xualidade. Esse fato está ligado ao medo que possuem do pre-
conceito do público geral, que pode levar ao afastamento de 
patrocinadores e apoiadores.

“Desde o seu nascimento, o futebol, mesmo com as regras 
de proibição e de permissão, é “denominado” viril” (ALMEI-
DA; SOARES, 2012, p. 301). Como uma forma de perpetua-
ção desse caráter viril do futebol temos a famosa expressão de 
cunho popular “futebol é coisa para macho”.

“Assumir a homossexualidade é sempre uma escolha, uma 
decisão. E essa decisão compromete toda a existência de um in-
divíduo: sua relação com a família, com os amigos, com o meio 
profissional” (ERIBON, 2000, p.57). O caráter viril do futebol, 
somado à dificuldade de assumir a homossexualidade e aos ris-
cos que essa escolha pode trazer para a sua vida, pode ser um dos 
principais fatores que fazem com que o número de jogadores 
assumidamente LGBT’s seja tão próximo de zero.

Em uma sociedade onde a heteronormatividade é uma con-
dição obrigatória para a normalidade, fugir desse padrão que 
serve como instrumento de dominação requer suporte e apoio 
das demais esferas sociais. É o que algumas grandes empresas 
do ramo esportivo têm feito. No ano de 2016, a Adidas foi a 
primeira empresa a alterar as cláusulas contratuais de seus atle-
tas e assegurar que todos os esportistas ligados à marca tivessem 
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garantias de que os seus contratos seriam preservados caso eles 
assumissem a sua sexualidade de maneira pública. Ações como 
essa são uma grande aliada para vencer a barreira do preconceito 
de gênero presente no esporte.

Além do futebol, que é o esporte mais praticado no Brasil 
com cerca de 30 milhões de praticantes, o vôlei, com média de 
15,5 milhões de praticantes (CONSELHO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, 2004), também é cenário constante de 
discriminações LGBTfóbicas.

Desde muito cedo somos inseridos em um mundo onde nos 
são apresentadas representações sociais que devemos atender de 
acordo com o nosso sexo biológico. Além de cor, brincadeiras 
ou até mesmo maneira de portar-se, são definidas também prá-
ticas esportivas já na infância de acordo com o sexo da criança. 
Em uma realidade social onde tudo aquilo que foge do padrão 
criado é considerado inferior, não atender a essas expectativas 
pode causar graves ameaças para a vida dessas pessoas.

O pensamento que relaciona a homossexualidade à determi-
nada prática esportiva mostra o tanto que a sociedade é precon-
ceituosa e o quanto ela pode ser capaz de reproduzir e perpetuar 
os padrões heteronormativos criados social e historicamente.

A separação de modalidades esportivas de acordo com o sexo 
pode ser percebida também no voleibol, esporte que ainda é visto 
por muitas pessoas como uma modalidade feminina ou gay. Os 
atletas masculinos são vistos como homossexuais e não raramen-
te recebem ofensas por parte de torcedores, como, por exemplo, 
gritos homofóbicos com a expressão “bicha” ou também machis-
tas como “vôlei não é pra macho, isso é esporte de mulherzinha”.

Em 2011, um caso se tornou notório após ter repercutido 
internacionalmente nos veículos de comunicação. A edição da 
Super Liga Masculina de Vôlei desse ano foi palco de homofo-
bia durante uma partida da semifinal entre os times do Sadia/ 
Cruzeiro e Vôlei Futuro, envolvendo o atleta Michael, o qual foi 
hostilizado com gritos de “bicha” por parte da torcida do time 
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adversário, Sadia/Cruzeiro, toda vez que o atleta se preparava 
para sacar. Logo após o episódio, Michael assumiu a homosse-
xualidade e, com essa atitude, abriu espaço para o debate sobre 
o preconceito no esporte.“Apesar da sociedade em que vivemos 
já apresentar fortes padrões heteronormativos, as arenas espor-
tivas destacam-se como espaço em que há maior permissividade 
para expressar tais construções de formas explícitas, ofensivas e 
agressivas” (ANJOS, 2015, p. 16).

O mesmo aconteceu com a Lili, atleta do vôlei de praia, 
e Larissa, que afirmaram o matrimônio e tiveram que en-
frentar as interrogações que se tornaram inevitáveis, antes 
da estreia do Circuito Brasileiro em 2013. Juntas, tiveram 
que enfrentar as críticas fluentes nas mídias que se predis-
puseram a fornecer informações pessoais como um produ-
to de comércio (SILVA; MOURA; LOPES, 2018, p. 111).

Há também o curioso caso de um time de voleibol tailandês 
que foi campeão local apenas com jogadores gays que foram rejei-
tados em outros clubes devido a sua sexualidade. A história verídi-
ca foi retratada nas telas do cinema pelo filme “As damas de ferro”.

Embora o tema mais aparente seja o do preconceito exis-
tente no âmbito esportivo em relação a atletas homosse-
xuais, a partir de um fato real, a conquista em 1994 do 
campeonato tailandês de vôlei masculino por uma equi-
pe majoritariamente composta por homossexuais (título 
que só foi reconhecido dois anos depois pela federação 
local), é interessante salientar que o filme permite ler uma 
gama de comportamentos e de conflitos de gênero muito 
diferenciados (MELO; ROJO, 2006, p.2).

Ainda no voleibol, um dos casos mais recentes no esporte é o 
da atleta brasileira Tiffany Abreu, jogadora do Vôlei Bauru que 
é trans e, no início de 2017, recebeu a autorização da Federação 
Internacional de Vôlei (FIVB) para disputar ligas femininas.
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Tiffany iniciou o processo de transição aos 29 anos e só 
voltou a jogar profissionalmente aos 31 disputando a segunda 
divisão da Itália. Alguns anos depois voltou ao Brasil, recupe-
rou a forma física e aos 34 anos ocupa o lugar de ponteira. Ela 
cumpre todos os requisitos que são exigidos pelo Comitê Olím-
pico Internacional (COI) e pela FIVB para que possa praticar o 
esporte em alto nível. Esses requisitos são baseados em estudos 
científicos que levam em consideração análises fisiológicas, bio-
químicas e anatômicas.

Mesmo assim Tiffany foi motivo de muita polêmica em 
2018 após sua história repercutir por todo o país. Em entrevista 
ao site HuffPost Brasil, Jaqueline Gomes de Jesus, doutora em 
Psicologia Social e professora do Instituto Federal de Educação 
do Rio de Janeiro declarou que “este caso diz muito sobre a 
concepção do que a sociedade entende sobre o que mulheres 
e homens podem ou não fazer no esporte, independente de se-
rem trans ou cis, e a própria experiência da transfobia”.

A heteronormatividade é a principal responsável por tor-
nar os sujeitos LGBT’s suscetíveis à vulnerabilidade e, conse-
quentemente, a maior condição de precariedade no contexto 
do esporte, fazendo com que atletas LGBT’s acabem por per-
manecer “dentro do armário” por medo de prejudicarem suas 
carreiras e/ou sofrerem ofensas durante partidas.

Dessa maneira, o esporte não pode ser limitado apenas a 
uma atividade ou exercício físico para a melhora da saúde, ou 
como prática de recreação, mas também precisa ser visto como 
uma ferramenta com fins educativos e socioculturais, e é nesse 
cenário que se destaca o papel da disciplina de Educação Física.
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LGBTfobia e a Educação Física Escolar

De acordo com as Leis de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação 
Nacional, o ambiente escolar é responsável pela formação de 
cidadãos que tenham apreço pela tolerância, assim como deve 
promover a igualdade entre os gêneros.
Entretanto, para Junqueira (2009, p.15):

A escola configura-se um lugar de opressão, discrimina-
ção e preconceitos, no qual e em torno do qual existe 
um preocupante quadro de violência a que estão sub-
metidos milhões de jovens e adultos LGBT – muitos/
as dos/as quais vivem, de maneiras distintas, situações 
delicadas e vulneradoras de internalização da homofo-
bia, negação, auto culpabilização, auto aversão. E isso 
se faz com a participação ou a omissão da família, da 
comunidade escolar, da sociedade e do Estado.

Essa configuração de escola opressora citada pelo autor pode 
estar diretamente relacionada com a organização econômica da 
sociedade capitalista e nas estruturas de poder e controle que a 
acompanham e reforçam. Nesse cenário, as escolas funcionam 
como aparelhos ideológicos do Estado (ALTHUSSER, 1970).

Nesse sentido, também recorre-se a Althusser (1970) 
para afirmar que a partir do momento que a escola atua 
como aparelho ideológico do Estado ela populariza suas 
ideias oriundas de uma classe dominante, reprime mes-
mo que de forma implícita ideias contrárias, dissimu-
lando métodos ‘educativos’ excludentes (CALIXTO; 
FRANÇA, 2016, p. 3).

Para possibilitar uma melhor compreensão sobre a presença 
da opressão LGBT dentro da escola é necessário que a LGBT-
fobia seja entendida como um fenômeno social capaz de repro-
duzir-se dentro da escola. Nesse sentido,
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além da imprescindibilidade de entender e compreen-
der os fenômenos culturais da sociedade que ecoam 
dentro da escola, discutir e buscar a compreensão das 
diferentes formas da manifestação da LGBTfobia den-
tro da mesma é de extrema relevância, pois tem crescido 
consideravelmente o número de investigações sobre o 
tema que preocupam, entre elas, alguns autores como 
(ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004; CARRA-
RA et al. 2005) que revelam os altos índices de discri-
minação escolar envolvendo estudantes e professores 
vítimas da violência sexista e LGBTfóbica nas escolas 
(ALMEIDA, 2019, p.7).

A escola também é amplamente reprodutora do binarismo 
que leva em consideração apenas o gênero masculino e femini-
no e serve como um dispositivo de regulação social (SOUZA; 
SILVA; FARO, 2015). Nessa mesma perspectiva, Góis e Soli-
va (2011, p. 39) afirmam que “na escola, a adesão ao modelo 
que separa e hierarquiza masculino e feminino, heterossexual 
e homossexual, é reforçada a todo tempo através de práticas 
disciplinares que intervêm no corpo e no comportamento de 
diferentes indivíduos”.

Nessa realidade escolar a Educação Física ganha destaque, 
pois é uma disciplina que possui características especiais e tra-
balha a todo o momento com a corporeidade. Na Educação Fí-
sica o espaço da sala de aula é diferente do tradicional e isso faz 
com as trocas entre os alunos e professores sejam muito mais 
dinâmicas nessa disciplina.

A Educação Física tem como objetivo disseminar conteúdos, 
teóricos e práticos, sistematizando sobre movimento corporal e 
correlacionando a cultura e o social (COSTA et al., 2012), daí a 
importância da disciplina no combate à LGBTfobia. Além dis-
so, é uma disciplina obrigatória (BRASIL, 1996) e é necessário 
que todos possam ter assegurado o seu direito de prática sem 
quaisquer formas de opressão ou de discriminação.



84

E
d

u
ca

çã
o

 F
ís

ic
a 

e 
o

 e
n

fr
en

ta
m

en
to

 à
s 

o
p

re
ss

õ
es

Não é possível que os professores e professoras ainda divi-
dam as práticas das aulas de Educação Física de acordo com 
o sexo biológico dos alunos e das alunas. É necessário abrir a 
mente e incluir todas as expressões de gênero em práticas que 
estejam relacionadas com a vida e as experiências dos alunos e 
não que dependam do seu sexo biológico para a prática.
Para Lima e Dinis (2008, p. 699),

Esse é um exemplo da realidade escolar da Educação Fí-
sica que ainda privilegia uma prática baseada na separa-
ção (física e simbólica) entre os sexos, separação baseada 
em princípios biológicos que, entre outras práticas, de-
monstra como a Educação Física permanece vinculada 
a ideais de funcionalidade e otimização dos gestos, her-
dadas de um passado médico e militar.

Para Prado (2017, p. 515), a Educação Física é “um terreno 
de conflitos, no qual meninos que não performatizam a mascu-
linidade valorizada como ideal – viril, heterossexual, machista e 
misógina – se tornam alvos constantes de demarcações deprecia-
tivas”. E em relação às práticas realizadas nesse terreno de confli-
tos, Duarte (2018, p. 109) aponta “que não é o gay que não gosta 
de praticar as atividades. Ao contrário, os responsáveis por esse 
afastamento são os inúmeros mecanismos homofóbicos criados 
social e pedagogicamente”. Portanto, as aulas de Educação Física 
escolar acabam se configurando como um terreno oportuno para 
a prática da discriminação e violência LGBTfóbica.

Explicitando essa realidade, a Pesquisa Nacional sobre o 
ambiente educacional no Brasil 2016 (um relatório da Secre-
taria de Educação e Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais) realizou um levantamento 
com estudantes brasileiros (gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 
transexuais) sobre as experiências que eles e elas tiveram em suas 
instituições educacionais relacionadas a sua orientação sexual e/
ou identidade de gênero ou expressão de gênero.
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Em um dos questionamentos, os estudantes foram inda-
gados sobre “quais dos seguintes espaços na instituição educa-
cional você evita porque se sente constrangido/a ou inseguro/a 
neles?”. O resultado está expresso no gráfico 1:

Gráfico 1: Porcentagem de espaços evitados por estudantes LGBT porque se sentem 
inseguros/as ou constrangidos/as.

Fonte: Pesquisa Nacional sobre o ambiente educacional no Brasil 2016.

Vemos então que depois dos banheiros, as aulas de Educação 
Física são o segundo espaço mais evitado por jovens LGBT’s 
dentro da escola.

O/A professor/a de Educação Física deve então assumir uma 
posição política para lutar contra essa cultura enraizada na Edu-
cação Física escolar reconhecendo que toda a educação é ideoló-
gica (FREIRE, 1996) e assim posicionando-se de maneira crítica.

A partir do momento que assumimos essa posição po-
lítica lutamos contra uma cultura fortemente enraizada 
na escola, com isso, são criados diversos embates contra 
tudo e contra todos. Inicialmente, a batalha é interna, 
pois, na medida em que adotamos tal postura é neces-
sário deixar de lado todos os preconceitos que muitas 
vezes possuímos, entendendo que a visão do professor 
é mais uma existente dentre as várias possíveis (BO-
CHINNI; MALDONADO, 2015, p. 91).
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Através desse posicionamento, o/a professor/a de Educa-
ção Física deve almejar o diálogo e a troca de experiências para 
que possa se fortalecer enquanto classe e assim buscar construir 
uma Educação Física mais combativa e democrática.

Com esse foco, as aulas não se restringem somente à 
realização da prática, entram também para a pauta dife-
rentes formas de análise dos mais variados discursos que 
se encontram disponíveis na sociedade, sempre visando 
o combate a discriminação e o preconceito que determi-
nadas práticas carregam culturalmente e historicamente 
(BOCHINNI; MALDONADO, 2015, p. 92).

Para tanto, o/a professor/a de Educação Física pode buscar 
embasamento junto ao movimento LGBT que tem dedicado 
uma atenção especial ao campo da educação buscando formas 
de combate a LGBTfobia escolar. Esse movimento ainda “tem 
reivindicado a criação de programa de formação para profis-
sionais da educação (professores/as, gestores/as, supervisores/
as, etc.) em gênero e sexualidade, com vistas a desconstruir os 
processos de violência LGBTfóbica no interior das instituições 
escolares” (SANTOS; LAGE, 2018, p. 96).

Enxergamos, então, que, mesmo com as lacunas no cur-
rículo de formação de professores e professoras de Educação 
Física sobre o tema LGBTfobia, existe possibilidade para que 
os professores e professoras busquem uma reconstrução da 
sua prática pedagógica.

Os professores e professoras não devem negar as diferenças 
em favor de uma suposta igualdade do/a aluno/a, antes, devem 
reconhecê-las e entendê-las e a partir daí reorganizar pedagogi-
camente suas práticas, a fim de que suas atitudes impliquem em 
uma mudança na perspectiva de educação.

Nesse pensamento, não são os alunos e as alunas que devem 
mudar, mas sim a escola que deve se transformar para receber a 
todos sem nenhuma exceção. Através dessa ideia, deve se buscar 
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uma formação integral dos alunos e alunas segundo as capacida-
des por meio de um ensino participativo, solidário e acolhedor.
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Numa sociedade racista, não adianta não ser racista, 
nós devemos ser antirracistas.

(DAVIS, 1979).

Este capítulo tem como objetivo promover ao leitor, à leitora, 
educando e educanda, professor e professora, conhecer e respei-
tar expressões mascaradas na história da cultura negra existentes 
na sociedade brasileira, fomentar e informar sobre a necessida-
de urgente de uma educação antirracista, seja ela pública, pri-
vada, básica, técnica ou superior. Busquei reflexões embasadas 
nas condições de vida dessa população e de suas dificuldades 
nesse sistema capitalista, onde o lucro está acima da vida. No 
decorrer deste, procurei elucidar ao professorado, em específico 
o de Educação Física (EF), questões decorrentes do que Almei-
da (2019), chama de “racismo estrutural”, e que em uma breve 
definição pode ser compreendido como um fenômeno histó-
rico-social e ideológico, consolidado e manifestado por meio 
de preconceitos, discriminação e estereótipos contra pessoas 
negras. Fator determinante nas relações entre pessoas nas socie-
dades capitalistas (JUNIOR, 2008).

Nesta breve sistematização do conhecimento, em que mui-
tas dessas argumentações devo aos grupos de que participo, os 
quais faço questão de citar, como o Coletivo Educação, Racismo 
e Ancestralidade (ERA) e o grupo de extensão Educação Física 
no Combate às Opressões (EFCO), que buscam fortalecer o de-
bate e refletir as opressões que permeiam o campo de atuação da 

Educação Física
e Educação Antirracista

Capítulo 5:

José Alberto Coutinho da Silva
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EF somando-se nas causas dos movimentos classistas e sindicais, 
principalmente nas abordagens pedagógicas do professorado. 
Trata-se de um capitulo que servirá como mais um embasamento 
para militantes e docentes, gosto de chamar de uma nova contra-
cultura que busca, dentre muitas literaturas, auxiliar aqueles ou 
aquelas que buscam uma escolha consciente que corresponda às 
exigências da classe trabalhadora e da escola pública.

Tal proposta vincula-se intimamente a um projeto político 
e pedagógico que destaca principalmente a função social da EF 
no contexto da educação como um todo, levando em conside-
ração as reais condições do trabalho docente na escola pública, 
onde pretende-se cumprir a tarefa de auxiliar o professorado e 
os diversos leitores e leitoras no aprofundamento de conheci-
mentos da educação e de uma EF na perspectiva crítica.

Os europeus quando invadem as Américas, no século XV, 
têm como uma das justificativas para implantar seu sistema de 
exploração alegar ser um povo que tinha uma religião superior 
as outras, se achavam uma raça superior (evoluídos), por usar 
roupas e ter certo domínio da navegação intercontinental, se 
autoproclamavam seres superiores e um modelo a ser seguido. 
Começava aí a história de genocídio da população que aqui vi-
via e implementação do sistema escravocrata de negros e negras 
sequestrados do continente Africano; estima-se que mais de 
quatro milhões de homens, mulheres e crianças foram trazidos 
para serem escravos no Brasil (IBGE, 2007).

A escravidão africana se estabeleceria como o esteio da força 
de trabalho em praticamente todos os setores da sociedade, 
através do vasto território que viria a ser o Brasil, até sua abo-
lição em 1888. Os escravos foram utilizados não apenas na 
produção de açúcar, café, algodão, minérios e outros produ-
tos de exportação. Terminaram sendo também empregados 
na agricultura de abastecimento interno, na criação de gado 
e charqueadas, nas pequenas manufaturas, no trabalho do-
méstico, em uma grande variedade de ofícios mecânicos e 
toda ordem de ocupações urbanas (REIS, 2007, p. 81).
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A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos e produziu 
permanentemente um conjunto de características sociais, psi-
cológicas e culturais que eram associadas ao povo escravizado, 
e que permanece até hoje em seus descendentes: a população 
negra que é maioria no Brasil. A escravidão no Brasil, que foi 
o último país a aderir à “liberdade” do povo negro, veio a ser 
abolida formalmente só em 13 de maio de 1888 (mais preci-
samente 132 nos atrás). Infelizmente, o fim da escravidão não 
trouxe consigo uma sociedade igualitária, a sociedade persistiu 
e reorganizou o racismo no país, tornando-o silencioso e igno-
rado, em que os estereótipos negativos da população negra per-
sistem até os dias atuais, consecutivamente esses estereótipos 
impedem que pessoas negras acessem espaços que deveriam ser 
para todos. Exemplos: escolas, universidades e cargos públicos 
ou de gestores e trabalho formal.

O ex-escravo agora ficou desassistido, sem melhorias com a 
tal “liberdade”, muitos negros não tinham outra opção se não 
ir para as margens da sociedade (surgimento das periferias das 
cidades), e se inseriram nos subúrbios das cidades. A população 
negra não se enquadrava na sociedade elitista que se desenvol-
veu no país às custas da escravidão. Os negros e negras no mer-
cado de trabalho foram admitidos com menos direitos numa 
classe economicamente baixa, sem voz dentro de uma sociedade 
altamente desigual e autoritária, foram aceitos como inferiores 
aos imigrantes europeus.

O sistema escravocrata foi uma experiência crucial para po-
pulação negra nas Américas, e a importante relação senhor/
escravo coincide quase que perfeitamente com as relações pos-
teriormente existentes na sociedade brasileira, entre duas classes 
patrão/empregado.

A cidade de Pelotas tem seu surgimento intimamente ligado 
à escravidão no país, processo sombrio relacionado ao racismo 
institucionalizado por colonizadores. A cidade teve seu surgi-
mento em início do século XIX, ligada ao desenvolvimento das 
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charqueadas que se utilizava de mão de obra escravizada. Por 
conta do funcionamento das charqueadas escravistas, Pelotas 
tornou-se uma cidade negra e uma das principais economias 
do Brasil da época, utilizando esses trabalhadores negros nas 
mais diversas tarefas e profissões (artesãos, alfaiates, marcenei-
ros). Pelotas tem uma dívida com essas pessoas, hoje pouco lem-
bra de seu passado nos porões de casarões dos barões e coronéis, 
a maioria localizados na área central.

Pelotas só obteve seu auge com as charqueadas (fazendas 
produtoras de carne de sol, charque) com ápice nas décadas de 
1870. Foi a cidade no Rio Grande do Sul (RS) com maior nú-
mero de escravizados e, consecutivamente, com sua maioria de 
população negra, o que se manteve até os dias atuais.

A cidade, por conta de sua população de maioria negra, tem 
uma forte relação com clubes negros e associações, que surgiram 
em um período que negros e brancos não podiam frequentar os 
mesmos espaços. Ressalto que essas associações, juntamente com 
outras pelo país, foram importantes para a liberdade desses es-
cravizados, e desconsidera-se o mérito dado pela burguesia desta-
cando a “Princesa Isabel”, pois esse processo de liberdade sempre 
foi uma reivindicação de qualquer ser humano naquela situação.

A abolição foi paulatinamente conquistada por diversos 
movimentos negros e negras que surgiam, como exemplo os 
quilombos, e aqui na cidade cito o quilombo Manuel Padeiro 
(1833-1834) que existiu. Foram forças que lutavam e contribuí-
ram na luta por direitos da população negra.

Desde a origem do racismo desenvolvido no século XV pe-
los europeus, embasados em teorias de hierarquia de raças (JU-
NIOR, 2005), configuram-se formas de exploração que discri-
minam pessoas, sua cultura e sua contribuição com a história e 
o desenvolvimento nacional, até os dias atuais, em que oculta a 
trajetória dessas pessoas na sociedade, por conta de seu fenótipo 
ou cor da pele. O racismo nada mais é que uma ideologia precon-
ceituosa que oculta, explora e mata a população negra do Brasil 
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desde a invasão dos europeus. É uma forma de preconceito de-
senvolvido contra pessoas negras, que independe da classe social, 
embora negros e negras da classe trabalhadora sofram de forma 
mais intensa o racismo estrutural, e quando falo em estrutural 
me refiro ao aspecto de que o racismo transcende as várias esferas 
da sociedade, direito, economia, educação e trabalho.

Esse modo de discriminação é uma das principais caracte-
rísticas opressoras, das sociedades capitalistas, conhecido como 
sistema econômico vigente, baseado no lucro acima da vida, e 
que intensifica as desigualdades sociais (classe, gênero, machis-
mo e racismo) para manter a exploração e o lucro.

Todos esses anos de escravidão geraram desvantagens sociais 
experimentada pela população negra no período pós-abolição e 
que foi um fator determinante para que se fortalecessem as de-
sigualdades existentes até os dias atuais no Brasil - desigualdades 
que são constantemente renovadas, pois se manifestam através 
de desvantagens acumuladas por gerações, e nas diferentes esfe-
ras sociais (direito, educação, economia).

O acúmulo de vantagens que um jovem terá é diretamente 
condicionado pela posição que sua família ocupa na estrutura 
social (rico ou pobre). Em termos de oportunidades de mobili-
dade social ascendente, o grupo negro experimenta uma dupla 
desvantagem, pois como resultado da discriminação racial no 
passado cada nova geração de negros e negras está em posição 
de desvantagem, que se chama herança intrageracional, porque 
se origina de forma relativamente desproporcional, de famílias 
de baixa posição social, suas subsequentes carreiras quando 
adultos. As (des)vantagens acumuladas pelos pais irão refletir 
nos filhos e filhas, podendo chamar de herança intergeracional, 
pois eles espelham as mudanças ocorridas na estrutura social 
das gerações passadas. Essas (des)vantagens estão diretamente 
associadas à classe e posição do indivíduo na estrutura social e 
da trajetória de seus antepassados, no caso da população negra 
eram os escravizados (HASENBALG, 2005).
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São apresentados também alguns dados da realidade da 
população negra no Brasil, como mostra os do IBGE (2018), 
em que nas taxas de desocupação, por raça e cor, seguido dos 
níveis de instrução (estudos) do Brasil, pode-se constatar, que 
numa sociedade ideal ter ensino superior seria um dos fatores 
que contribuiria para o acesso ao mercado de trabalho e uma 
melhor condição de vida, mas para as lógicas do capital não é o 
suficiente para população negra, em que as condições de conse-
guir um emprego é menor em relação às possibilidades da po-
pulação branca. Conforme o gráfico 1, a taxa de desocupação 
da população branca é menor, sendo relevante o fato de que 
isso independe da escolaridade que o individuo está, ou seja, 
mesmo que o nível de escolaridade da população negra seja 
mais elevado, no mercado capitalista essa possui menos chances 
de conseguir um emprego.

Gráfico 1: Taxa de desocupação, por cor ou raça da população negra (pretos e pardos) e 
branca, segundo os níveis de instrução no Brasil 2017.
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O racismo estrutural condena as pessoas negras e determina 
para elas condições de vida precárias, além de uma disputa ilegal 
na concorrência por uma vaga no mercado de trabalho; quando 
conseguem, ainda têm os salários inferiores ao de pessoas bran-
cas, como o expresso no gráfico 2:
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Gráfico 2: Rendimento médio real do trabalho principal das pessoas ocupadas por sexo e 
cor ou raça – 2017.

Fonte: IBGE, 2018.

Percebe-se uma discrepância de rendimentos, entre pessoas 
negras e brancas, quando a população branca chega a ganhar 
mais da metade (58,0%), mesmo em um cenário com cotas nos 
serviços públicos, como um dos objetivos diminuir as desigual-
dades e tornar a entrada das populações negras no mercado de 
trabalho, na busca de tornar a disputa mais igualitária.

Gráfico 3: Rendimento-hora real do trabalho de pessoas ocupadas por cor ou raça – 2017.
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No gráfico 3 tem-se o rendimento em reais por hora traba-
lhada e nível de instrução (escolaridade), e em destaque no grá-
fico tem-se a divisão por cor ou raça. Observa-se que a popula-
ção negra mesmo com formação no ensino superior, tem a hora 
trabalhada (9,6%) menor em relação à população branca e na 
média geral essa discrepância chega a quase o dobro. Evidente-
mente as desigualdades de rendimento entre essas populações, 
no Brasil, mais uma vez se mostrou desproporcional indepen-
dentemente da realidade escolar. Relevante é o fato de que no 
Brasil negros e negras são maioria da população (78,5%) em re-
lação aos brancos que somam (20,8%) (IBGE, 2018).

Além de receber menos e ter dificuldades de conseguir em-
prego, quando conseguem um emprego nesse mercado desigual 
ficam com os trabalhos mais precários e informais, com menos 
direitos trabalhistas, sendo a população que mais integra essa 
ocupação (46,9%) (IBGE, 2018).

Em relação a serviços de menor rendimento e informalida-
de, a predominância é de pessoas negras, por exemplo: setor da 
agropecuária (60,8%), na construção civil (63,0%) e serviços do-
mésticos (65,9%), serviços considerados inferiores e que na sua 
maioria têm jornadas de trabalho maiores e mais desgaste físico.
Gráfico 4: Proporção de pessoas ocupadas em trabalhos informais por sexo cor ou raça 2017.

Fonte: IBGE 2018.
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 No gráfico 5 logo abaixo, ao analisar a parte que correspon-
de ao “ensino superior completo ou mais”, observa-se que a po-
pulação negra está na menor porcentagem dentro desse dado, 
com apenas (11%) em contrapartida à população branca com a 
maior porcentagem (26,4%), em relação ao ensino fundamen-
tal incompleto a população negra é maioria, existe um abismo 
social que distância negros e brancos às oportunidades de as-
censão profissional. 
Gráfico 5: População de 16 anos ou mais de idade, sem instrução e ensino fundamental 

incompleto e ensino superior completo ou mais, segundo o sexo a cor ou a raça.

Fonte: IBGE 2016. 

 Pode-se observar que mesmo com políticas de ações afirma-
tivas já estarem em efetivação desde 2012, a população branca 
ainda é maioria com ensino superior completo.

A permanência e a manutenção da vida do estudante depen-
de de certa renda, se não houver uma política de permanência, 
sem renda ou ajuda de parentes, provavelmente esse estudante 
terá que trabalhar em turno inverso e, nessas proporções, difi-
cilmente conseguirá dar continuidade em seus estudos.
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Nos encontramos em um contexto de grave crise econômica 
e social, e que cada vez mais se manifesta em formas de precon-
ceitos e discriminações aos setores mais explorados da socieda-
de, e quando deixamos de refletir sobre esses aspectos acabamos 
por reforçá-los. As pessoas negras no Brasil, além das condições 
de emprego e educação precárias, têm a sua juventude encar-
cerada. O levantamento do Departamento Penitenciário Na-
cional sobre a população carcerária no Brasil constatou que a 
mesma é majoritariamente de pessoas jovens e negras, morado-
res de periferias, representada por cerca de 700.000 mil pessoas 
no país, com (64%) de pessoas negras e (36%) pessoas brancas 
(INFOPEN 2017).

No atlas da violência lançado em 2019 pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP), a concentração de homicídios de 
grupos populacionais de negros e negras revelam a magnitude 
das desigualdades raciais no país. Os indicadores de violência 
letal no Brasil, analisado o ano de 2017, mostra que (75,5%) das 
vítimas de homicídios foram de pessoas negras (IPEA, 2019).

A desigualdade racial genocida no Brasil tem um único des-
tino, o jovem negro, que tem 2,7 mais chances de ser morto, do 
que um jovem branco. Quando trato das intervenções de forças 
repressivas do estado, a população negra também é destaque 
entre as vítimas de ação letal desses órgãos (polícias), no anuário 
brasileiro de segurança pública foram analisados 5.896 boletins 
de ocorrência de mortes decorrentes das intervenções policiais 
entre 2015 – 2016, e se identificou que 76,2% de vitimados pela 
polícia eram pessoas negras (FBSP, 2018).

Com esses dados da realidade, apresento uma breve sistema-
tização dos efeitos do racismo estrutural contra a população ne-
gra do Brasil, em seu progresso na vida, desde o abandono dos 
estudos, já que com dificuldades em prosseguir muitos optam 
por trabalhar, o genocídio dessa população com a ação letal das 
polícias e o encarceramento em massa dessa população, isso são 
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fatos que condenam a negritude brasileira a um abismo, e nessa 
oportunidade quero explanar que com este capítulo busco refle-
xões que fortaleçam a importância de debates como este, contra 
as barreiras das desigualdades impostas pelo racismo estrutural.

A EF na sua história de implementação no Brasil vem ad-
mitindo, ao longo dos anos, novos papéis impostos por esse 
sistema capitalista, que se apresenta na forma de determina-
ções legais, a exemplo da atualidade tem a própria divisão da 
EF em Bacharéis e Licenciados, que embora não seja tema 
do capítulo, merece ser citada. Tal ação fragmentadora cria 
antagonismos num campo do conhecimento dando a entender 
que a EF são duas áreas do conhecimento, e isso fragiliza a 
área, agora fragmentada, criando mais concorrência entre os/
as professores/as e proibindo os/as licenciados/as de exercer a 
profissão em estabelecimentos externos da escola.

A EF historicamente teve em sua prática e trajetória fortes 
interesses de relações políticas e viés ideológico dominante, e 
uma de suas façanhas a citar foi o que ocorreu em seu surgimen-
to, quando buscava formas de “embranquecimento” da popu-
lação em suas práticas pedagógicas. A EF seguiu durante longos 
períodos uma organização educacional em que visava a disci-
plinar o/a trabalhador/a (através do corpo) para os objetivos do 
processo de trabalho e valorização do capitalismo em um Brasil 
recém-industrializado. É nesse sentido que a EF especialmente 
em fins do século XIX, com os exercícios físicos, ganha papel 
de destaque e constituiu-se como um mecanismo importante 
de doutrinação, e fortalece a consolidação de uma sociedade, a 
capitalista (COLETIVOS DE AUTORES, 1992).

Por vezes a EF reproduziu e produziu formas de exclusão, 
em sua implementação agiu para criar diferenças nas relações 
étnico-raciais, quando em suas manifestações desejava buscar 
uma eugenia (trata-se de uma seleção nas coletividades huma-
nas, baseada em leis genéticas) que buscava a purificação de 
uma raça “branca” que, supostamente, se sentia ameaçada pela 
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miscigenação da população existente (negros, indígenas, euro-
peus). Um período em que a EF era ministrada pelos milita-
res e os médicos, considerados nesse período responsáveis pelo 
adestramento e controle do corpo social da época. Os militares 
visavam a fortalecer o corpo para proteção da nação e contra 
possíveis rebeliões da população negra que já era maioria no 
Brasil colônia.

A categoria médica ficava encarregada do controle familiar, 
por parte dos higienistas (hábitos higiênicos da burguesia), que 
através da política elaborada pelo Estado buscava criar uma po-
pulação racial e socialmente identificada com a camada branca 
dominante e burguesa. Depositavam nos exercícios físicos e no 
esporte uma forma de promoção do corpo branco, limpo e puro, 
exaltando uma higienização pessoal, considerando-a sinônimo 
de pureza nobre, e contrapondo e criticando os costumes do 
homem camponês, dos escravos e indígenas. Esse corpo que era 
representado por uma classe e uma “raça” serviu para incentivar o 
racismo e os preconceitos sociais a ele ligado, para assim justificar 
a exploração, em nome da superioridade racial branca.

Destacou em seu livro “Educação física no Brasil: a história 
que não se conta”, Castellani Filho (1988), que os principais ob-
jetivos da EF são referentes: a sua influência sofrida pelas insti-
tuições militares e da categoria profissional dos médicos, como 
a estereotipação do comportamento masculino e feminino, con-
cretização de uma identidade moral e cívica brasileira, à seguran-
ça nacional, eugenia de raça, adestramento físico (visando a asse-
gurar um processo de industrialização implantado no país, mão 
de obra fisicamente adestrada e capacitada) e à desarticulação do 
movimento estudantil (CASTELLANI FILHO, 1988, p.12).

Infelizmente, a EF foi utilizada na sua sombria perspectiva, 
tendo como principal objetivo selecionar/dividir pessoas por 
conta de sua cor, raça ou etnia. Nesse período, para se ter saúde, 
era preciso associar a vida com a rotina de exercícios ginásticos, 
frequentar clubes e estar relacionado com a EF elitista da época.
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No entanto, a EF, por desenvolver-se intimamente imbri-
cada com as instituições militares e médica, sempre teve em si 
mesma o intuito de disciplinar o corpo, aspecto justificado por 
seu enfoque na doutrinação social, manter a ordem e a purifi-
cação eugenia da raça branca durante seu processo de imple-
mentação, período imperial e colonial, uma vez que os exercí-
cios eram praticados somente por pessoas que tinham bastante 
dinheiro (CASTELLANI FILHO, 1988).

A EF é na escola uma disciplina que detém um conhecimen-
to especifico denominado cultura corporal, resumidamente é 
uma prática pedagógica que tematiza formas de atividades da 
expressão corporal existentes na cultura humana, como o jogo, 
esporte, dança, ginástica, juntas configuram uma área de conhe-
cimento (COLETIVO DE AUTORES, 1992).

É importante ao professorado conhecer como os jogos fo-
ram criados, gerando uma possibilidade interessante de se tra-
balhar numa EF contra-hegemônica, pois o professorado deve 
evitar a reprodução de algumas brincadeiras e jogos que na cul-
tura e trajetória histórica da sociedade serviram para oprimir 
pessoas. Durante a vivência de jogos e brincadeiras tradicionais 
em nossas aulas devemos ter alguns cuidados, pois esses jogos 
carregam a marca de uma cultura que, por si só, não é boa ou 
ruim. Temos o papel, como educadores, de analisar as caracte-
rísticas de cada um deles. Quais jogos são excludentes, quais tra-
duzem preconceitos e possibilidades de alteração?

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida 
dentro de certos e determinados limites de tempo e de es-
paço, segundo regras livremente consentidas, mas absoluta-
mente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acom-
panhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da “vida quotidiana”. Assim de-
finida, a noção parece capaz de abranger tudo aquilo a que 
chamamos “jogo” entre os animais, as crianças e os adultos: 
jogos de força e de destreza, jogos de sorte, de adivinhação, 
exibições de todo o gênero (HUIZINGA, 2000, p.24).
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Nessa transmissão do jogo na cultura popular, algumas coi-
sas vão sendo modificadas, tais como o nome e o sentido ou 
suas regras. O seu ensino se justifica na escola principalmente 
por se constituírem conteúdos importantes da cultura corporal 
e muitas vezes fazem parte da realidade do alunado, que precisa 
ser compreendida, resgatada e ressignificada. Muitos jogos têm 
seus conteúdos que provêm de tempos passados, de fragmentos 
de contos, mitos, práticas religiosas e culturais. Nos jogos da 
cultura brasileira, temos influência tanto europeia como afri-
cana e indígena.

Cada período histórico, por estar submetido a certos de 
valores, verdades e costumes que irão determinar e orientar a 
elaboração da cultura, reflete-se também no jogo e no brincar. 
Esses interferem no lugar que as pessoas ocupam no jogo em 
específico, está submetido ao conjunto de relações sociais que 
mantém com personagens do seu mundo.

Dentro dessa perspectiva, tem-se o significado dos jogos 
como exemplo: o “chicotinho”, “chicotinho queimado” brin-
cadeira: “chicotinho queimado, vale dois cruzados, quem olhar 
para trás, toma chicotada”; “quente e frio”, “lascar o pião”, “co-
mer o papagaio do outro”, utilizando lâmina de vidro, dentre 
outros, todos jogos típicos da violência do período colonial. 
Jogos de meninos brancos (filhos de senhores da Casa Grande) 
com os filhos de pessoas escravizadas. Inúmeras brincadeiras 
desse período refletem a exploração do negro e da negra.

No espaço escolar, por influência do sistema educacional 
eurocêntrico, desenvolveram-se desvalorização e formas de dis-
criminação contra expressões da cultura negra, onde excluem as 
crianças de classes sociais pobres e de certos grupos étnicos-raciais 
(negros e negras e indígenas), esse espaço acaba por invisibilizar 
as linguagens verbais, comportamentos e práticas dessas culturas. 
O racismo e a discriminação racial presentes em nossa sociedade 
impedem que essas expressões culturais de origem africana, ou 
até mesmo da cultura negra desenvolvida no Brasil, cheguem efe-
tivamente à escola, como em outros ambientes educacionais.
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Não é necessário ir muito longe, na história do Brasil du-
rante vários períodos as manifestações culturais afro-brasileiras 
foram marginalizadas, sofrendo, inclusive, perseguições por 
não fazerem parte do universo cultural europeu e, também, por 
serem produzidas por negros e negras escravizados e seus des-
cendentes. Temos como exemplo a proibição da capoeira e a 
demonização da religião de matriz Africana.

Por isso, defendo uma educação superadora, acredito que 
a escola pública é espaço privilegiado para a discussão de tais 
questões, um dos espaços onde o alunado irá forjar sua perso-
nalidade e caráter, ao mesmo tempo, o espaço escolar é propício 
para uma reflexão acerca desses fenômenos, na tentativa de en-
frentar as desigualdades sociais que se expressam no interior da 
escola, esse ambiente pluricultural.

E sob o amparo da Lei nº 10.639/03, que coloca a cultura 
afro-brasileira dentro das atividades cotidianas da escola, não fi-
cando apenas em datas comemorativas, como 20 de novembro 
(morte de zumbi dos palmares), por exemplo. A instauração 
dessa lei objetiva em uma mudança na história que traz à com-
preensão da formação do Brasil, uma vez que visa a mostrar que 
os grupos étnicos (indígenas e negros e negras) assim como os 
europeus exerceram influência na história a cultura brasileira, 
tanto na área social como política e econômica.

Essa lei é um dos marcos significativos que fortalecem a 
presença da questão étnico-racial nos currículos escolares, afi-
nal, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), em atendimento a demandas e reivindicações sociais 
históricas. Em seu art. 26-A elucida que “nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasilei-
ra e indígena” (BRASIL, 2003). O conteúdo programático a 
que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e 
da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, 
a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da histó-
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ria da África e dos/as africanos/as, a luta dos/as negros/as e dos 
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira 
e o/a negro/a e o/a índio/a na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições na área social, econômica e po-
lítica, pertinentes à história do Brasil (BRASIL, 2004).

Ao trabalhar com esse conhecimento, contribui-se para a ado-
ção de uma postura não preconceituosa e não discriminatória nas 
aulas, nas manifestações e nas expressões dos diferentes grupos 
étnicos e sociais de nossa sociedade (religiosos, econômicos e de 
diferentes origens regionais) e das pessoas que fazem parte desses 
grupos, ou seja, o corpo docente tem o compromisso de possi-
bilitar aos educandos uma aproximação dos valores afro-civili-
zatórios, pois fazem parte da nossa formação cultural e pessoal. 
Discutir sobre racismo não é uma tarefa fácil, ainda mais em uma 
sociedade como a do Brasil, onde o racismo é marcado pela ne-
gação, muitos ainda repetem a famosa frase “eu não sou racista, 
tenho até amigos(a) negros(a)” dita sem nenhum receio.

O professorado deve buscar um diálogo intercultural, tendo 
como referências uma consciência política e um amplo conhe-
cimento da diversidade que nos cerca. Este capitulo vem para 
fortalecer ações de combate ao racismo e às discriminações, 
onde conhecer o passado é fundamental para compreender o 
presente e assim poder transformar o futuro, tarefa importante 
e que a educação precisa priorizar.

Por isso é necessário buscar estratégias que provoquem mu-
danças da realidade daqueles que foram e são diariamente opri-
midos por esse sistema desigual. Penso que essa proposta venha 
romper o silenciamento da cultura negra na nossa sociedade, 
dando visibilidade à história dos negros e negras do Brasil. Por 
esse motivo é necessário que pensemos uma EF fora daquela 
sua práxis biologicista trabalhando com aulas que continuam a 
ser uma fábrica de reprodução de movimentos, gestos e normas 
regidas dessa sociedade do capital e do consumo.
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Diante do exposto e da atual conjuntura do país, entendo 
que as questões étnico-raciais e de classe estão intimamente 
imbricadas, e não podemos disseminar em nossas práticas co-
tidianas e pedagógicas a invisibilidade das problemáticas que 
colocam certos grupos à margem da sociedade, pessoas morrem 
todos os dias por conta dessa estrutura.

Esse esforço deve partir de um movimento teórico-político 
para, assim, enfrentar os paradigmas existentes na sociedade, 
que correspondam a situações de dominação-exploração em 
que geralmente se encontram as mulheres, as minorias étnicas 
e os negros, talvez, o mais imediato seria criar uma onda de des-
naturalização das formas de opressão.

Visto que a segregação racial foi e continua sendo uma das 
características centrais das sociedades capitalistas, está institu-
cionalizada em uma discriminação sistemática em que as pes-
soas negras sofrem com os mais precários trabalhos, moradias 
e dificuldades de conseguir se manter no sistema educacional, 
principalmente no ensino superior.

Acredito que ao se analisar características culturais, imutá-
veis e inerentes a uma pessoa, como a cor da pele, essas jamais 
deveriam influenciar nas oportunidades de ingresso na educa-
ção, progresso de vida em sociedade, no desempenho educacio-
nal, no ensino superior e em sua participação política.

Esse imaginário negativo sobre o/a negro/a e essa violência 
simbólica, um dos instrumentos estruturais do capitalismo 
continua matando, marginalizando, invisibilizando e “demo-
nizando” a cultura e a religião de pessoas negras, como reflexo 
desse projeto político e ideológico do capital, congelando mu-
lheres e homens, negras e negros na base da sociedade brasileira, 
os levando para uma morte física e simbólica, caracterizando 
como um projeto politico genocida.

Perante a isso percebo que nos encontramos num contexto 
de constante crise social, crise esta que se manifesta em formas 
de preconceitos e discriminação aos setores mais explorados da 
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sociedade, e se configuram como opressões, em especial a gru-
pos negros e negras, que convivem constantemente com uma 
normatização do racismo.

Ficou nítido aqui que uma característica evidente das demo-
cracias capitalistas é que são sociedades racistas que tratam 
o racismo com um aspecto atitudinal e instantâneo, como se 
fosse algo do passado, limitando uma ação direta de uma pes-
soa contra outra. Infelizmente o governo atual aborda essa tese 
para justificar as mortes violentas e a precariedade da população 
negra no Brasil.

A respeito das conquistas alcançadas nos últimos anos, 
como as políticas de ações afirmativas, ainda é preciso avançar 
muito na reflexão e discussão acerca dessa temática, tanto nas 
instituições de ensino como nos movimentos sociais. Ainda 
mais em tempos de crise social, em que o governo atual fortale-
ce as discriminações contra a população.

A relação de opressão racial foi e continua sendo uma das 
características centrais das sociedades capitalistas, está institu-
cionalizada em uma discriminação sistemática. Infelizmente, 
ainda por muitas pessoas o racismo no Brasil é tratado como 
um fenômeno do passado, algo já extinto.

Com este capitulo, busco contribuir para a descentralização 
do ensino sob a perspectiva eurocêntrica que é predominante 
na formação da sociedade, com isso valorizando os grupos étni-
cos da sociedade brasileira, principalmente os negros e negras, 
demonstrando aos estudantes, militantes e ao professorado o 
quanto esses povos contribuíram e contribuem para a formação 
da sociedade e o quão necessário que sejam reconhecidos seus 
feitos para a formação da classe trabalhadora brasileira, não me-
nos no desenvolvimento nacional, desde seu surgimento.

Para finalizar deixo, aqui, algumas ideias de Junior (2008), 
que são fundamentais e de forma sequencial devem ser segui-
das, para uma educação antirracista:
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– Reconhecer a existência do problema racial na socieda-
de brasileira;

– Buscar permanentemente a reflexão sobre o racismo na 
escola e na sociedade;

– Não conceber qualquer manifestação de preconceito 
ou discriminação e cuidar para que as relações interpes-
soais sejam respeitosas;

– Considerar a diversidade presente no ambiente escolar 
e utilizá-la como forma integradora, encorajando a parti-
cipação de todos;

– Fazer uma leitura crítica da História brasileira, median-
te a qual seja possível mostrar a contribuição de diferen-
tes grupos na construção de nosso país;

– Buscar materiais que contemplem a diversidade cultu-
ral e étnico-racial, bem como aspectos da África que au-
xiliem a construção de um currículo menos etnocêntrico;

– Pensar meios e formas em que a educação contribua 
para o reconhecimento e valorização da diversidade cul-
tural e étnico-racial brasileira;

– Elaborar ações que propiciem o fortalecimento da 
identidade e autoestima de educandos pertencentes a 
grupos discriminados.
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Organização do trabalho pedagógico  
no combate à opressão

Este capítulo trata sobre a necessidade de serem abordados te-
mas referentes às questões sociais, no que tange mais especifi-
camente à organização do trabalho pedagógico no combate 
às opressões, por meio de discussões que perpassam o âmbito 
universitário, para que haja a possibilidade de diálogo para além 
desse contexto (através de projetos de extensão, seminários, ro-
das de conversa, entre outros), com a finalidade de discutir tais 
questões na escola.

Inicialmente, entendemos que é necessária a compreensão 
do que trata o trabalho pedagógico. Desse modo, ao nos referir-
mos ao termo trabalho pedagógico, entendemos que o mesmo 
está relacionado à organização desse trabalho dentro de sala de 
aula e, também, na escola de forma geral. O trabalho pedagógi-
co, portanto, é uma atividade que pode ser realizada por todos 
aqueles e aquelas que, de alguma forma, fazem parte do proces-
so educativo, ou seja, realizada por todos os agentes escolares 
(FREITAS, 1995).

Assim, o trabalho pedagógico, que aqui estamos tratando, 
parte de uma concepção de educação, de elementos que são 
parte de um conjunto harmônico entre si, assim como explica 
Frizzo (2012, p. 144):

Organização do trabalho pedagógico
no combate à opressão

Capítulo 6:

Marluce Raquel Decian Corrêa
Leonardo Lemos Silveira
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A análise da organização do trabalho pedagógico e o 
trato com o conhecimento que estamos propondo par-
te desta concepção de educação: da formação humana 
omnilateral, da educação como processo desenvolvido 
por três elementos que o constituem: sujeito (professo-
rado/ alunado), trabalho concreto e conhecimento, não 
se tratando de partes que se somam para formar o geral 
do fenômeno, mas sim, de elementos que configuram a 
relação fundamental do trabalho pedagógico estabeleci-
do mutuamente numa unidade dialética entre sujeito e 
objeto, entre quem ensina e aprende e o conhecimento 
a ser apreendido e produzido, que vão constituir a tota-
lidade do fenômeno.

Portanto, não podemos conceber que ensinar e aprender se-
jam duas coisas distintas, mas um conjunto de ações que se es-
tabelece entre o sujeito professor/ professora e o sujeito aluno/
aluna, assim, nenhum se institui enquanto objeto um do ou-
tro, já que, no ato de ensino, aquele que ensina também pode 
aprender, enquanto aquele que aprende também pode ensinar 
(FREIRE, 2014). Dessa maneira, ao utilizarmos o termo tra-
balho pedagógico, compreendemos que “não há docência sem 
discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das dife-
renças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto 
um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender” (FREIRE, 2014, p. 25).

Ao escolhermos pela utilização do termo trabalho peda-
gógico e não somente trabalho docente, estamos nos posicio-
nando, e essa posição via de regra encontra a necessidade de 
compreensão do trabalho do aluno e da aluna no processo de 
ensino-aprendizagem. Quando é referenciado somente o ter-
mo trabalho docente, compreendemos que o direcionamento 
do processo ensino-aprendizagem se dá centralmente nos pro-
fessores e professoras, uma vez que entendemos que o aluno e a 
aluna são parte atuante desse processo.
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A partir do exposto, de maneira nenhuma tem-se a preten-
são de tirar o papel dos docentes e suas especificidades nos do-
mínios dos conteúdos, que é parte fundamental do processo, 
porém entendemos que essa centralidade no papel dos docen-
tes pode auxiliar na reprodução da compreensão do aluno e da 
aluna enquanto objeto do processo de ensino. Dessa forma, a 
intenção é apresentar os elementos escolares enquanto conjun-
to de um todo e não como elementos distintos dentro do pro-
cesso educativo.

Cabe destacar, ainda, que ao utilizarmos o termo trabalho 
pedagógico estamos tentando buscar um outro olhar acerca 
desse trabalho, que tente modificar a ideia da centralização do 
professor ou da professora no processo de ensino, ao mesmo 
tempo que também nos distancie da ideia de que o aluno ou 
a aluna sejam apenas objeto desse mesmo processo, pois com-
preendemos que tais elementos auxiliam na fragmentação da 
educação - fragmentação essa tida como elemento essencial ao 
sistema capitalista, uma vez que tal sistema estabelece formas de 
organizar e pontuar conteúdos necessários à formação da classe 
trabalhadora com o intuito de formar alunos e alunas prepara-
dos para o mercado de trabalho e não para a vida.

A escola, na sociedade capitalista, além de estabelecer a for-
ma que a formação irá tomar, para assim garantir a mão de obra 
necessária para a continuidade do capital, também se encarrega 
do direcionamento social dos corpos, assim, “a escola capitalis-
ta encarna objetivos (funções sociais) que adquire do contorno 
da sociedade na qual está inserida e encarrega os procedimentos 
de avaliação, em sentido amplo, de garantir o controle da conse-
cução de tais funções” (FREITAS, 1995, p. 95). Por conseguin-
te, entendemos que devemos construir uma educação contra-
-hegemônica que estabeleça uma formação mais humana para a 
classe trabalhadora.

Assim, é interessante que os docentes, ao desenvolverem 
suas práticas educativas, juntamente aos estudantes, possam 
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ter a compreensão desses fatores descritos anteriormente. Ou-
tro ponto importante a ser salientado é que os docentes podem 
partir da realidade social que os cerca, já que as escolas sofrem 
influências pelo contexto social na qual estão inseridas e pela 
comunidade em seu entorno (SILVEIRA; FRIZZO, 2017). 
Também é importante compreender que juntamente a essas in-
fluências tem-se elementos naturalizados na sociedade, dentre 
os quais estão os temas que estamos tratando neste livro e que 
aparecem no cotidiano escolar.

Pensando que aprendemos e ensinamos na prática da reali-
dade social e que internalizamos experiências positivas e nega-
tivas no decorrer de nossas vidas e, ainda, que a educação é algo 
inseparável da vida humana, a reflexão sobre a forma como con-
cebemos a escola e a sua organização é a opção consciente esco-
lhida por nós, uma vez que temos assistido à multiplicação dos 
espaços de formação de professores (SILVA e SORDY, 2006). 
A partir do exposto pela autora, pode-se afirmar que esses espa-
ços de formação, tomados do pensamento e da ação dos sujeitos 
ali presentes, ensinam, implícita e explicitamente por meio de 
programas, projetos, a forma como percebem a organização do 
trabalho pedagógico na escola, e, consequentemente, produ-
zem sentidos que podem conduzir a uma prática inovadora de 
educação ou conservadora com a manutenção dos modelos de 
homem que a sociedade brasileira tem apresentado ao longo da 
sua história (SILVA e SORDI, 2006).

Ainda de acordo com Silva e Sordy (2006), a possibilidade de 
transformação da realidade torna-se um problema para a escola 
capitalista e consequentemente coloca em risco a sua essência. 
Gadotti (2003), por sua vez, vem nos dizer que a educação bur-
guesa tem por finalidade a ocultação dessa realidade em transfor-
mação, pois seu projeto de sociedade é conservador e se utiliza 
da educação para legitimar e perpetuar seus privilégios de classe.

Saviani (2007), a luz de Gramsci, tenta esboçar uma confi-
guração do sistema de ensino levando em consideração a situa-
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ção da sociedade brasileira, elaborando assim um processo de 
ensino acadêmico que vai além de seu âmbito superior e com-
partilha conhecimentos, sem o intuito de se estabelecer relações 
de formas hierárquicas de ensino. Assim, um dos processos 
educacionais está na configuração do ensino superior que de-
veria organizar esse conhecimento com o intuito de possibilitar 
a toda a sociedade, independentemente do tipo de atividade la-
boral, o acesso à cultura superior.

Assim, além do ensino superior destinado a formar pro-
fissionais de nível universitário (a imensa gama de profis-
sionais liberais e de cientistas e tecnólogos de diferentes 
matizes), formula-se a exigência da organização da cultura 
superior com o objetivo de possibilitar a toda a população 
a difusão e discussão dos grandes problemas que afetam o 
homem contemporâneo (SAVIANI, 2017, p. 161).

No contexto da Educação Física, no que se refere à sua his-
tória, ela nem sempre tem sido utilizada para melhoria das con-
dições sociais da população. Em determinados momentos tem 
servido às demandas do sistema capitalista, como forma de con-
trole dos corpos e regramentos das massas para a organização 
social vigente. Medina (2010), explica que:

Também parece certo que, devido às suas características, 
a Educação Física tem sido utilizada politicamente como 
uma arma a serviço de projetos que nem sempre apontam 
na direção das conquistas de melhores condições existen-
ciais para todos, de verdadeira democracia política, social 
e econômica e de mais liberdade para que vivamos nossas 
vidas plenamente. Pelo contrário, muitas vezes ela tem 
servido de poderoso instrumento ideológico e de mani-
pulação para que as pessoas continuem alienadas e impo-
tentes diante da necessidade de verdadeira transformação 
no seio da sociedade. Por consequência escreve-se quase 
sempre uma história que é o próprio reflexo dessa situa-
ção de dominação que se pretende externar (p.9).
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Partindo desses elementos preconizados por Medina (2010), 
é necessário pensar em possibilidades superadoras dos paradig-
mas apontados para a Educação Física. Ao encontro disso, na 
tentativa de contribuir com elementos que sirvam para o pro-
cesso de construção do enfrentamento às opressões, bem como 
com temas referentes aos problemas sociais com o intuito de 
transformação social, cabe apresentar e contextualizar as ações 
desenvolvidas no Projeto de Extensão “Educação Física no 
Combate às Opressões” coordenado pelo professor Giovanni 
Frizzo na Escola Superior de Educação Física (ESEF) da Univer-
sidade Federal de Pelotas (UFPel).

O projeto surge no ano 2018 como uma possibilidade de 
mudança diante das opressões sociais que atingem àqueles que 
ficam à margem do sistema capitalista. Trata-se de um movi-
mento político que busca através da problematização das desi-
gualdades, do respeito às diferenças e da valorização do indiví-
duo a transformação da sociedade contraditória.

O projeto de extensão “Educação Física no Combate às 
Opressões” tem a preocupação de contribuir no enfrentamen-
to às opressões nas aulas de Educação Física, ao mesmo tempo 
em que pretende não somente auxiliar na formação e no traba-
lho pedagógico de professores e professoras, mas também na 
formação humana dos estudantes da Educação Básica, uma vez 
que tem a preocupação de abordar temas que geralmente não 
são tratados na escola, assim como na Educação Física de um 
modo geral.

Acreditamos que a escola pública é espaço privilegiado para 
a discussão de tais questões, tendo em vista que crianças e ado-
lescentes tecem suas personalidades e caráter com base também 
na forma com que a sociedade trata desses fenômenos. Ao mes-
mo tempo, o espaço escolar é propício para a reflexão acerca 
de tais fenômenos com o intuito de enfrentar as piores formas 
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de desigualdade social que se expressa, em última análise, nas 
opressões de gênero, raça e classe08.

Logo, o projeto de extensão “Educação Física no Combate às 
Opressões” tem como intuito realizar ações em escolas da rede 
pública de ensino que versam sobre temas como opressões con-
tra mulheres, como diferenciação salarial, violência de qualquer 
natureza, entre outros elementos expressos em dados e nas dis-
cussões do cotidiano. Outro eixo é o das opressões contra negros 
e negras, com discussões e estudos relativos a esse tipo de opres-
são que tratam, também, com relação à desigualdade social, racis-
mo, condição social, e por fim às opressões contra a comunidade 
LGBT, seguindo a mesma lógica de estudos e falas sobre os pro-
blemas relativos ao preconceito, que geram diferenciação salarial, 
dificuldade de se inserir na sociedade e a violência.

Todos os eixos trabalhados nas escolas públicas são realiza-
dos através de atividades que partem da Educação Física como 
projeto de extensão, ou seja, a partir de atividades elaboradas de 
conteúdos da referida disciplina, porém sem um fim aplicacio-
nista, mas com discussão, reflexão e transformação dos elemen-
tos que são tratados, o intuito não é somente a realização das 
atividades, mas pensar sobre os elementos que a envolvem.

O planejamento de todas as atividades ministradas nas 
of icinas foi construído de maneira coletiva nas reuniões da 
equipe do projeto.

O material didático que será apresentado a seguir não tem a 
pretensão de esgotar o tema sobre a organização do trabalho pe-
dagógico no combate às opressões, mas sim ser um aporte teó-
rico metodológico para professores e professoras de Educação 
Física, bem como fazer uma breve reflexão e dar subsídios para 

08. Fragmento extraído do Projeto de Extensão: “Educação Física e Opres-
sões: a Cultura Corporal no combate à discriminação” registrado junto à 
Pró-reitoria de Extensão, Graduação e Pesquisa e Pós- graduação da Univer-
sidade Federal de Pelotas em 19 de outubro de 2018, sob a coordenação do 
Profº Drº Giovanni Felipe Ernst Frizzo.
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estudos mais aprofundados sobre a temática, considerando as 
relações pedagógicas que se configuram entre aluno-professor-
-conhecimento. Assim, as oficinas, com o intuito de promover 
o combate às opressões, colocam em discussão elementos de 
opressão rotineiramente naturalizados pelos valores dominan-
tes, proporcionando reflexão e a superação de paradigmas so-
ciais impostos pela lógica dominante.

1.1  Oficina “Opressor e Oprimido” 
Cultura Corporal e combate ao opressor

Objetivo: através de dinâmicas e práticas corporais, com-
preender as manifestações de opressões existentes na sociedade 
e combater a violência contra o oprimido, buscando a supera-
ção da discriminação, do preconceito e da opressão.

Atividades

1) Apresentação:

Com a turma em círculo, apresentar-se, explicar os objetivos 
da oficina e dar alguns dados gerais sobre as diversas formas de 
opressões existentes em nossa sociedade, seja ela do tipo verbal 
(por meio de insultos, ofensas) ou física (por meio do contato 
físico – batendo, chutando, violentando), bem como a respeito 
da desigualdade entre homens e mulheres, especialmente sobre 
violência contra a mulher e feminicídio, o bullying, além de 
questões sobre desemprego, desigualdade salarial etc.

2)      Teatro do oprimido:

O Teatro do Oprimido é um método teatral que sistematiza 
exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo teatrólogo 
brasileiro Augusto Boal, que visa à desmecanização física e in-
telectual de seus praticantes. Partindo do princípio de que a 
linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada co-
tidianamente pelo/a cidadão/ã comum (oprimido), ele propõe 
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condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios 
do fazer teatral e, assim, amplie suas possibilidades de expressão. 
Nesse sentido, todos/as podem desenvolver essa linguagem e, 
consequentemente, fazer teatro. Trata-se de um teatro em que 
o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a 
condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar inter-
pretativo e contextualizado do receptor.

Um dos instrumentos usados nessa atividade poderá ser, ao 
final do teatro, a formação de grupos para a discussão, obser-
vando a possível evolução no despertar dos alunos e das alunas. 
Nesse caso o/a professor/a formará grupos, de aproximadamen-
te 10 alunos, numa discussão que tem por objetivo revelar fatos, 
experiências, sentimentos, percepções, preferências no cotidia-
no tentando descobrir situações onde aparecem o opressor e o 
oprimido. Os grupos são formados com participantes que têm 
características em comum e são incentivados pelo/a professor/a 
a conversarem entre si, trocando experiências e interagindo so-
bre suas ideias, sentimentos, valores, dificuldades, etc.

O papel do/a professor/a é promover a participação de todos 
e todas, evitar a dispersão dos objetivos da discussão e a mono-
polização de alguns participantes sobre outros. O assunto nesse 
momento são situações que formam reprimidos ou responsá-
veis pela repressão e são selecionadas técnicas de investigação 
para a coleta das informações, podendo ser gravados em áudio, 
câmera ou relatório.
Materiais: figurino, trilha sonora, aparelho de som, gravador de áudio.

Reflexão:
Pretende-se durante o trabalho identificar diferentes situações que 
oprimem os sujeitos nos mais diversos espaços da sociedade bus-
cando formas de solucionar esses problemas usando a metodologia 
do Teatro do Oprimido como um instrumento para despertar o 
aluno e a aluna e promover o diálogo entre o opressor e o opri-
mido, possibilitando a criação de um espaço, para que eles e elas 
possam expressar o que pensam sobre a realidade, seja ela qual for.



121

E
d

u
ca

çã
o

 F
ís

ic
a 

e 
o

 e
n

fr
en

ta
m

en
to

 à
s 

o
p

re
ss

õ
es

Para Gonçalvez, (2015, p. 23), “O Teatro do Oprimido, atra-
vés de exercícios, jogos e técnicas teatrais, objetiva estimular a 
discussão e questionamento de questões diárias, com o intuito 
de fornecer maior reflexão das relações de poder, através de his-
tórias entre opressor e oprimido”. O fazer teatral, nesse caso, 
tem um diferencial, onde tanto atores como espectadores sin-
tam-se capazes de transformar a situação, resolver o problema 
na ação representada, que no Teatro do Oprimido vai desmas-
carar alguma fraqueza do ser humano, que só existiu pela con-
dição desfavorável em que ele se encontra.

Assim, espectadores que podem virar atores durante a ence-
nação ou pós-apresentação se assim sentirem necessidade, esti-
mulados por um facilitador chamado coringa (esse poderá ser 
o/a professor/a ou um/uma aluno/a), que interrompe a cena 
e instiga o público – espectador – a pensar, refletir e até suge-
rir, ou fazer parte da cena, substituído o ator – oprimido, para 
apontar a solução ou busca dela, nessa ação.

3)      Vigilantes do Bullying:

É um jogo de tabuleiro09 lançado pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais. Esse jogo de tabuleiro estimula ações 
antibullying. O dado irá indicar quantas casas o/a participan-
te andará ou se ele perderá a vez. Caso o/a participante pare 
em uma das casas com carinhas ou estrelinhas, deverá identi-
ficar na tabela localizada na parte inferior do tabuleiro quan-
tas casas deverão ser avançadas. Andando pelo tabuleiro, o/a 
participante também poderá cair em uma das mãozinhas, que 
dão o direito ao participante de escolher outro participante 
para voltar uma ou duas casas. Mas, atenção, quando o/a par-
ticipante voltar uma ou duas casas e parar em uma carinha 

09. Caso você não tenha acesso para baixar o tabuleiro original do jogo, dis-
ponibilizado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, você mes-
mo poderá construir juntamente com seus alunos e suas alunas um tabuleiro 
a seus gostos para depois então desfrutar do jogo.
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ou estrelinha, ele/a não poderá utilizar o prêmio daquela casa. 
Ganha a brincadeira quem finalizar primeiro todo o trajeto 
do jogo.
Materiais: tabuleiro e dado

Reflexão:
Pretende-se durante o trabalho identificar e estimular uma re-
flexão (muitas vezes vista como incômoda) a ponto de o/a agres-
sor/a passar a reconhecer nele/a mesmo o papel de agressor/a. E, 
consequentemente, para pensar de forma crítica uma ação que, 
muitas vezes, é enquadrada na categoria “brincadeira”.

Uma vez que, principalmente, com crianças esse tipo de deba-
te se torna ainda mais complicado, esse jogo, através de mensagens 
de conscientização antes de avançar um determinado número de 
casas como por exemplo: “Respeite a todos. Não discrimine uma 
pessoa pela aparência, pelas roupas ou pelo jeito de viver. Seja to-
lerante, gentil e dê um sorriso”, faz com que as alunos e alunas 
reflitam de um modo dinâmico a respeito da temática.

Conforme vai avançando, o/a participante vai recebendo elo-
gios por suas ações. O bullying é visto, no jogo, como uma espé-
cie de inimigo a ser derrotado. O/A vencedor/a do jogo, através 
das ações indicadas ao andar pelo tabuleiro, é o herói da história.

Figura 1: Tabuleiro e dado.

Imagem disponível em: https://vdocuments.mx/jogo-vigilantes-do-bullying.html

https://vdocuments.mx/jogo-vigilantes-do-bullying.html
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1.2  Oficina “Combate ao Machismo” 
Cultura Corporal e combate ao machismo

Objetivo: através de dinâmicas e práticas corporais, compreen-
der as manifestações de opressões de gênero existentes na socie-
dade e combater a violência contra a mulher buscando a supera-
ção da discriminação, do preconceito e da opressão.

Atividades

1)      Apresentação:

Com a turma em círculo, apresentar-se, explicar os objetivos 
da oficina e dar alguns dados gerais sobre a desigualdade en-
tre homens e mulheres, especialmente sobre violência contra a 
mulher e feminicídio, além de questões sobre desemprego, de-
sigualdade salarial etc.

2)      Aquecimento:

Cada estudante deve pegar um balão (azul ou rosa), encher e, 
depois que todo mundo tiver com seu balão, deve deslocar-se 
pelo espaço caminhando.

Depois disso, pedir que quem está com o balão azul “corra 
como uma menina”, depois quem estiver com balão azul “cor-
rer como um menino”, repetir outra vez.
Materiais: balões nas cores azul e rosa.

Reflexão:
Após o aquecimento, refletir sobre a questão das cores e identida-
de de gênero, bem como a caracterização da corrida de menino e 
de menina. Pode-se pedir que uma menina corra e questione para 
a turma: estilo de corrida não tem a ver com homem ou mulher.
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3)      Estafeta:

Dividir a turma em duas colunas em uma extremidade do espaço. 
Na outra extremidade colocar um painel dividido ao meio com: 
trabalho de homem; trabalho de mulher. Colocar no chão algu-
mas placas com profissões diversas que se caracterizam equivoca-
damente como de homem ou de mulher (motorista, faxineiro, 
médico, enfermeiro, etc.). Ao dar o sinal, os primeiros estudantes 
de cada coluna devem correr, recolher uma placa e fixar no painel 
como trabalho de homem ou de mulher, até que o último estu-
dante de cada coluna tenha terminado a tarefa.
Materiais: papel pardo para o painel, placas de papel com profissões.

Reflexão:
Ao final da atividade, refletir acerca das profissões questionando 
se a questão de gênero é impeditivo para o exercício profissional 
e o trabalho em diferentes segmentos econômicos. Refletir tam-
bém o porquê que se criou essa identidade das mulheres serem 
responsáveis por questões de cuidado e trabalho doméstico.

4)      Brinquedo de menina, brinquedo de menina:

Dividir a turma em pequenos grupos (trios ou quartetos) e 
cada grupo deverá listar os brinquedos que usou na infância, 
separando o que os meninos brincavam e o que as meninas 
brincavam. Depois disso, cada grupo vai apresentar para a tur-
ma o que levantou.
Materiais: papel, lápis ou caneta.

Reflexão:
A partir do que os grupos falarem, refletir acerca do porquê as 
meninas brincam com determinados brinquedos e porquê me-
ninos brincam com outros.
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5)      Futebol:

Em duplas, de mãos dadas, com venda nos olhos de um de cada 
dupla, os estudantes irão jogar uma partida de futebol em que 
não podem soltar as mãos e quem está sem a venda nos olhos 
deve ajudar o colega a participar do jogo. Depois de um certo 
tempo, trocar as duplas, e quem estava com a venda nos olhos 
passa a venda para quem não estava.
Materiais: bola, venda para os olhos.

Reflexão:
A reflexão parte para a ideia de que as pessoas devem se ajudar e 
compartilhar os desafios e jogos independente das questões de 
gênero, para superar as dificuldades em conjunto, apoiando-se 
e incentivando todas as pessoas a participarem.

1.3  Oficina “Combate ao Racismo” 
Cultura Corporal e combate ao racismo

Objetivo: através de dinâmicas e práticas corporais, compreen-
der as manifestações de opressões raciais existentes na sociedade 
e combater todas as formas de violência e discriminação contra 
negros e negras.

Atividades

1)      Apresentação:

Com a turma em círculo, apresentar-se, explicar os objetivos 
da oficina e dar alguns dados gerais sobre a desigualdade racial 
no Brasil (pobreza, desemprego e desigualdade salarial).

2)      Futebol opressor:

Dividir duas equipes (preferencialmente com toda a turma 
independentemente do número de pessoas); uma das equipes jo-
gará com todas as regras do futebol existentes; a outra equipe terá 
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mais regras, do tipo: não poderão tocar no adversário, somente 
apenas um determinado jogador poderá fazer gol, entre outras 
regras que possam levar a impedimentos durante o jogo. Caso a 
equipe que possua maiores restrições cometa alguma “falta”, por 
exemplo tocar no adversário, essa perderá a posse de bola.
Materiais: espaço amplo, uma bola de futebol e material sobre 
racismo no futebol.

Reflexão:
Ao final da atividade questionar se o jogo foi justo e como sen-
tiram-se jogando essa partida. Recuperar a história do futebol 
no Brasil em que diversas questões raciais impediam e/ou limi-
tavam a participação de negros no futebol (proibição de jogado-
res negros, utilização de pó-de-arroz etc.). Mostrar imagens de 
reportagens atuais sobre o racismo no futebol concluindo que 
o racismo ainda é estrutural na sociedade e, embora de forma 
diferentes, se mantém.
Alternativas: outros esportes também podem ser utilizados, 
adequando as condições e materiais próprios.

3)      Produção de Abayomis:

Durante as terríveis viagens a bordo dos tumbeiros, navios 
que realizavam o transporte de pessoas escravizadas entre África 
e Brasil – as mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e a 
partir deles criavam pequenas bonecas, feitas de tranças ou nós, 
que serviam como amuleto de proteção.

As bonecas, símbolo de resistência, ficaram conhecidas 
como Abayomi, termo que significa ‘Encontro precioso’, em 
Iorubá, uma das maiores etnias do continente africano cuja po-
pulação habita parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Mar-
fim. Ela se tornou comum na arte popular brasileira a partir 
do movimento de mulheres negras do Maranhão, tendo sido 
criada por Waldilena Martins ou Lena Martins que buscava na 
arte popular um instrumento de conscientização e socialização.
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As bonecas Abayomis são negras feitas de sobras de tecido 
que são amarrados resgatando a forma mais singela do fazer ar-
tesanal, sem uso de costuras e o mínimo de ferramentas. Atra-
vés das bonecas Abayomis10 busca-se o fortalecimento e o reco-
nhecimento da identidade afro-brasileira, além disso permite à 
criança ou adolescente construir o seu próprio objeto estimu-
lando a fantasia.
Materiais: tecidos variados em tiras.

Figura 2: Bonecas Abayomis

Imagem disponível em: https://www.ufmg.br/prae/event/historia-e-oficina-da-boneca-abayomi/

10. Tutorial de confecção das bonecas Abayomis: https://www.youtube.
com/watch?v=0dy5EXp8eA4&fbclid=IwAR0GiA0MVYFYXsp9BRB-
3FYjfn04KpYXU92igEUcewSQ5uwTRYGwTN5-Jm0

https://www.ufmg.br/prae/event/historia-e-oficina-da-boneca-abayomi/
https://www.youtube.com/watch?v=0dy5EXp8eA4&fbclid=IwAR0GiA0MVYFYXsp9BRB3FYjfn04KpYXU92igEUcewSQ5uwTRYGwTN5-Jm0
https://www.youtube.com/watch?v=0dy5EXp8eA4&fbclid=IwAR0GiA0MVYFYXsp9BRB3FYjfn04KpYXU92igEUcewSQ5uwTRYGwTN5-Jm0
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4)      Racismo em Imagens:

Dividir a turma em pequenos grupos, distribuindo algumas 
imagens recortadas de revistas/jornais, especialmente referen-
te à cultura corporal, solicitando que o grupo identifique dis-
criminação/preconceito/racismo. Cada grupo irá identificar e 
posteriormente apresentar a toda a turma a imagem e o racismo.
Materiais: imagens de revista e/ou jornal.

Reflexão:
A partir das imagens e das situações racistas encontradas, refle-
tir a respeito de como tais questões são desumanas e segregam 
pessoas por conta de sua cor. Assistir TV é um hábito em gran-
de número de lares brasileiros. Sendo esse um meio de comuni-
cação atraente e popular, ele influencia no modo de pensar, agir 
e se relacionar com o mundo. Em especial, para as atividades 
sugeridas, a seguir utilizaremos a propaganda televisiva como 
recurso eficiente, criativo e atrativo.

O/A professor/a pode aproveitar a rapidez de informação 
da propaganda, a imagem, a diversidade de linguagem oral, tex-
tual, musical, corporal e visual, ampliando a leitura do mundo 
dos alunos oportunizando o significado mais prático e concreto 
aos conteúdos.

1.4  Oficina “Combate à LGBTFobia” 
Cultura Corporal e combate à LGBTFobia

Objetivo: através de dinâmicas e práticas corporais, compreen-
der as manifestações de opressões de LGBTFobia existentes na 
sociedade e combater a violência contra lésbicas, gays, bissexuais 
e trans, buscando a superação da discriminação, do preconceito 
e da opressão.
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Atividades

1)      Apresentação: 11

Apresentar aos alunos e alunas as atividades, é necessário apresentar 
a eles os conceitos de gênero, identidade de gênero, heterossexuali-
dade homossexualidade, preconceito, homofobia, bissexualidade. 
Esse processo é uma importante introdução para a compreensão 
de elementos que serão tratados durante as atividades.

2)      Maria e João:

O/A professor/a deve disponibilizar, na quadra, uma cartolina 
dividida ao meio com uma marcação, de um lado no topo da 
cartolina escrever João e do outro Maria. Os alunos e alunas 
devem ficar dispostos em um círculo, assim devem passar uma 
bola entre eles enquanto realizam uma contagem de 1 a 10.

O aluno ou aluna que estiver de posse da bola na contagem 10 de-
verá correr até o quadro e na área correspondente ao seu gênero, deste 
modo, deve escrever uma característica correspondente ao seu gênero.
Material: Bola, cartolina e caneta ou lápis.

Reflexão:
Ao término da atividade, o professor ou professora pode, a par-
tir das características descritas em cada uma as partes da cartoli-
na, discutir cada uma das características descritas pelos alunos e 
alunas e questionar o motivo de tal características estar relacio-
na àquele gênero.

3)      Transexualidade no Esporte:

O docente pode trabalhar esse tema a partir de uma discussão 
em sala de aula ou em quadra. Inicialmente é necessário que o 
docente apresente e conceitue as questões da Transexualidade, 

11. Atividades 1 e 2 desenvolvidas a partir do documento disponível no site: 
http:/www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/pro-
ducoes_pde/2014/2014_unicentro_edfis_pdp_fabiana_chiuchetta.pdf

http:/www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unicentro_edfis_pdp_fabiana_chiuchetta.pdf
http:/www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unicentro_edfis_pdp_fabiana_chiuchetta.pdf
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para que assim possa iniciar a atividade com os alunos e alunas. 
Desse modo, o docente pode levar notícias relacionada a pessoas 
transexuais que praticam diferentes esportes, os alunos e alunas 
se reúnem em grupos e devem escolher algumas reportagens e 
imagens sobre o tema para discutir no grupo e posteriormente 
trazer questões que foram discutidas.

Assim, a proposta é que os alunos e as alunas discutam “se” e 
“em qual” esporte pessoas trans poderiam ter alguma vantagem 
sobre as demais, bem como mostrar a maneira que o material 
utilizado apresenta as pessoas trans no esporte. Assim, poderão 
surgir algumas questões sobre os corpos e o que se espera social-
mente desses corpos.
Material: Revistas, jornais, vídeos, artigos científicos e etc.

Reflexão:
Fazer com que os alunos e alunas pensem sobre temas como: a 
padronização dos corpos na sociedade; preconceitos; o direciona-
mento dos indivíduos na sociedade de acordo com seu gênero; en-
tre outras questões que surgem a partir das discussões em grupo.

Também é importante analisar, juntamente com os alu-
nos e alunas, os discursos que estão presentes nas reporta-
gens e seus direcionamentos.

4)      LGBTFobia:12 

A atividade visa à discussão sobre o preconceito aos LGBTs, 
tratar sobre o medo dos alunos, alunas e comunidade em geral 
de se exporem, sofrerem agressões e xingamentos. Os alunos e 
alunas devem trazer para a aula material que possa servir para a 
realização da atividade, como, por exemplo, notícias de jornais, 
vídeos, entre outros, que possam tratar do tema, preferencial-
mente com relação aos esportes.
Material: Revistas, jornais, vídeos, entre outros.

12. Atividade modificada a partir do site: https://novaescola.org.br/conteu-
do/4970/7-situacoes-que-todo-jovem-lgbt-passa-na-escola-e-como-combate-las

https://novaescola.org.br/conteudo/4970/7-situacoes-que-todo-jovem-lgbt-passa-na-escola-e-como-combate-las
https://novaescola.org.br/conteudo/4970/7-situacoes-que-todo-jovem-lgbt-passa-na-escola-e-como-combate-las
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Reflexão:
Fazer com que os alunos e alunas compreendam as relações de 
imposição sociais dos corpos no que se refere ao seu ser e estar 
perante os possíveis problemas que isso possa causar.

As atividades apresentadas até aqui são uma possibilidade 
de trabalhar com questões sociais, no que tange mais especifi-
camente à organização do trabalho pedagógico no combate às 
opressões, por meio de atividades e discussões que perpassam 
o ambiente universitário, uma vez que os docentes têm a liber-
dade de trabalhar com essas questões de outras formas, ficando 
claro que essa não é a única alternativa. Também é importante 
compreender que o trabalho com o corpo vai além das aulas 
práticas, mesmo que essas sejam extremamente importantes, é 
necessário que os alunos e as alunas pensem sobre problemas 
do cotidiano que consequentemente irão envolver seus corpos 
enquanto agentes sociais.

Considerações finais

As preocupações com esses temas e suas possibilidades de en-
frentamento (muitas vezes somente através de projetos de ex-
tensão, seminários, rodas de conversa, entre outros) criam uma 
ponte de construção do saber com a cultura popular, trazendo 
para a reflexão no cotidiano escolar temas talvez nunca trabalha-
dos nas aulas de Educação Física e que certamente irão causar 
impacto na construção social dos indivíduos que fazem parte 
do trabalho pedagógico (docentes, estudantes, equipe diretiva, 
dentre outros), como também para a comunidade que se en-
contra próxima da escola.

Os temas tratados nas oficinas, bem como pelo projeto de 
extensão “Educação Física no Combate às Opressões”, partem 
de uma necessidade histórica da sociedade, em especial aqui a 
brasileira, que comumente legitima ataques a essas esferas his-
toricamente oprimidas.
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Também, ao tratarmos desses temas pelo viés classista, apon-
tamos para uma análise de mundo contra-hegemônico, princi-
palmente como forma de resistência ao ensino na lógica de mer-
cado, como tem sido feito na escola enquanto formadora de mão 
de obra, e tudo o que não estiver ligado diretamente à formação 
de mão de obra - como, por exemplo, a discussão dessas temáticas 
– acaba sendo visto como perda de tempo, futilidade, a menos 
que auxilie na transmissão de valores da lógica dominante.

O projeto de extensão, por intermédio das oficinas, coloca 
em discussão elementos de opressão rotineiramente naturaliza-
dos pelos valores dominantes. A proposta tem surtido efeito nas 
diversas discussões feitas com os estudantes da Educação Básica, 
durante e após as atividades, como um processo reflexivo sobre 
determinado tema tratado, que proporciona a percepção dessa 
naturalização como dos atos de opressão realizados no cotidia-
no. Esses elementos proporcionam a reflexão e a superação de 
paradigmas sociais impostos pela lógica dominante.

Cabe ressaltar que o grupo, na realização das oficinas, parte 
de uma ideia central que é problematizar o mundo segregado 
entre homens e mulheres ao qual somos expostos desde os pri-
meiros dias das nossas vidas. Uma segregação na qual os papéis 
sociais se alternam conforme as demandas da produção em 
uma sociedade historicamente dividida em classes. Exemplos de 
tais fatos podem ser encontrados em relatos das realizações das 
oficinas. Ao estimularmos o resgate de brincadeiras infantis que 
foram vivenciadas pelos alunos e pelas alunas através da memó-
ria dos mesmos e das mesmas, ficou evidente a separação dessas 
brincadeiras em razão das suas funções sociais. Para as meninas 
as memórias muitas vezes são de jogos e brincadeiras de casinha, 
cozinha, costura de roupas etc.; já para os meninos as memórias 
são de atividades com armas, lutas, etc.

Relatos como esses são capazes de materializar o que o mar-
xismo, desde os seus primeiros escritos, vem lutando para des-
truir, o fato de que a opressão contra a mulher na sociedade 
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capitalista não é resultado de um determinismo biológico, mas 
sim social e histórico.

É válido salientar, ainda, que nas oficinas realizadas a sistema-
tização do conhecimento produzido em cada uma delas apontou 
para a necessidade de refletir maneiras de superar os elementos 
opressores e segregadores contra mulheres, negros, negras e LGB-
Ts, presentes em nossa sociedade.

Quando nos propusemos a pensar, sistematizar e desenvolver 
tais oficinas que trata da Educação Física no combate às opressões 
foi que passamos a perceber o vínculo com todo o contexto social 
que a determina. Logo, torna-se necessário compreender o traba-
lho do professor e da professora para além do cumprimento de 
suas horas de trabalho em sala de aula, frente aos alunos e as alunas, 
e contextualizá-lo nas relações do mundo do trabalho, questionan-
do os objetivos que a lógica do capital apresenta para a educação, 
assim como o papel das políticas educacionais nesse processo.

Portanto, é nessas circunstâncias que propomos o debate em 
torno da Educação Física no combate às opressões e convidamos o 
poder público, escolas e universidades para esse compromisso.

Também é importante salientar que as atividades apresentadas 
neste livro servem como forma de direcionar os docentes para as 
possibilidades de desenvolver os temas aqui apresentados. Tais ati-
vidades, desenvolvidas por meio dos temas aqui apresentados, não 
são formas fixas de trabalho e podem ser modificadas de forma a se-
rem realizadas em outras realidades e contextos. Portanto, é impor-
tante que os docentes busquem elementos que complementem os 
exemplos que aqui servem de base para o professorado.

Destacamos também que o trabalho desenvolvido através das 
oficinas, ainda que realizado no seio de uma sociedade historica-
mente dividida por classes e funções sociais, aponta para possibi-
lidades de modificar o trato com o conhecimento e com a organi-
zação do trabalho pedagógico, tanto da Educação Básica como na 
formação do professorado de Educação Física no Ensino Superior.
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