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Resumo: 

 
Abstract: 
 

     A expressão corporal, através das atividades 
artístico-expressivas, oferece a possibilidade do 
aluno expressar-se livremente, criar e 
transformar-se. Os conteúdos desta natureza são 
previstos nos parâmetros curriculares nacionais 
brasileiro para a disciplina de educação física. O 
movimento humano está pautado em estereótipos 
ligados à imagem e ao desempenho corporais, e é 
percebido através da diferenciação por sexo. O 
objetivo desta pesquisa foi caracterizar as 
percepções pessoais de graduandos de Educação 
Física sobre o desenvolvimento de atividades 
artístico-expressivas nas aulas de educação física. 
A amostra consistiu de 30 graduandos de educação 
física. Foi utilizada a adaptação de um questionário 
aberto e fechado. Independente do sexo, os 
graduandos priorizaram os jogos e esportes como 
conteúdo da EF escolar. Os rapazes se mostram 
menos propensos ao desenvolvimento de 
atividades rítmicas e expressivas na EF escolar. 
Ressalta-se a necessidade de diversificação dos 
conteúdos na EF escolar, de modo que o conjunto 
que compõe a linguagem corporal do ser humano 
seja plenamente contemplado no processo 
educativo. 
 
 

       The artistic-expressive activities facilitate the 
student to express freely, to create and to 
transform himself. The human movement is seen 
under the perspective of stereotypes linked to the 
corporal image and performance, being perceived 
through the differentiation by sex. The objective of 
this research was characterize the personal 
perceptions of pre-service teachers on the 
development of artistic-expressive activities in the 
classes of physical education. The sample was 
thirty pre-service PE teachers. The data were 
collected through questionnaire. Independent of 
the sex, pre-service teachers prioritized the games 
and sports as content of school PE. Pre-service 
masculine teachers is less inclined to the 
development of rhythmic and expressive activities 
in school PE. Is need of diversification of the 
contents in school PE, so that all the representative 
contents of the student's corporal language are 
contemplated fully in the educational process. 
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INTRODUÇÃO 
 
       Desde os primórdios da humanidade o ritmo e 
dança estiveram presentes nas mais diversas 
formas de expressão corporal e de manifestação 
dos sentimentos, através das atividades lúdicas ou 
de rituais de culto à natureza. Até então, as 
atividades rítmicas e de expressão corporal não 
eram privilégios de alguns, nem se desenvolviam 
por intermédio de técnicas específicas. Eram 
realizadas com a intenção de expressar emoções. 
Segundo Gariba (2005) a dança era utilizada para 
saudar a vida, a saúde, a religião, a morte, a 
fertilidade, o vigor físico e sexual. 
 A expressão corporal, através da dança e das 
atividades rítmicas, oferece a possibilidade de o 
indivíduo expressar-se livremente, criar e 
transformar-se. É uma ferramenta fundamental 
para a emancipação, possibilitando libertar as 
amarras corpóreas do ser humano. Expressar-se 
livremente é satisfazer suas necessidades mais 
profundas, é sentir-se vivo e feliz.  
 Portanto, a expressão corporal através da 
dança e das atividades rítmicas, pode ser uma 
ferramenta fundamental para expressar desejos, 
sentimentos e necessidades, além de satisfazer as 
expectativas individuais e coletivas.  
      A dinâmica social está baseada em 
estereótipos, entre outros, de gênero que precisam 
ser superados, principalmente os relacionados à 
cultura corporal, para se evitar preconceitos e 
constrangimentos relacionados a determinadas 
atividades que poderiam contribuir para a 
descoberta de novas possibilidades de expressão 
corporal para homens e mulheres. “O debate 
teórico, no caso das pesquisas educacionais, tem 
valor à medida que se relaciona com a prática e a 
transforma” (AUAD, 2006, p.15). 
     Dentre outras atividades humanas, o 
movimento, seja lúdico ou desportivo, está 
pautado em estereótipos (FERREIRA, 1996) ligados 
à imagem e ao desempenho corporais, e é 
percebido através da diferenciação por sexo. 
 

     O estereótipo é uma construção cognitiva sobre 
as características compartilhadas pelo grupo social 
e é formado a partir de experiências passadas e da 
associação de variáveis que permitem organizar as 
informações que possuímos de nós mesmos e dos 
outros. Por isso, muitas vezes, os estereótipos são 
a base para futuros julgamentos, decisões e 
percepções subjetivas e estão diretamente ligados 
ao preconceito de gênero no ambiente escolar, o 
qual afeta meninos e meninas (PEREIRA, 2004).  
 

A temática - gênero - nos debates da 
Educação Física Escolar, dos esportes e da 
atividade física é considerada recente, e um 
dos focos motivadores dos novos estudos tem 
se inspirado na tentativa de superar o modelo 
tradicional de se pensar o corpo em 
movimento separado por sexo, que esteve por 
muito tempo presente na Educação Física. 
Difundia-se um discurso – científico, jurídico 
e popular – que se tornou dominante na área 
a respeito das características próprias da 
natureza de cada sexo, fundada na biologia 
dos corpos (PEREIRA E MOURÃO, 2005, 
p.206).  

     Nas perspectivas social e antropológica, o corpo 
é veículo de gestos, expressões e comportamentos 
individuais e coletivos de um grupo, comunidade 
ou sociedade.  Portanto, o corpo de meninos e 
meninas, homens e mulheres, deve ser capaz de 
colocá-los frente à realidade e confrontar seus 
problemas e situações. Deve ter possibilidade de 
aventurar-se para vivenciar novas experiências. 
 

1.1. Socialização na arena físico-esportiva e 
prática docente 
 
     Faz sentido considerarmos as experiências 
pregressas a que foram expostos os futuros 
profissionais de educação física quando de suas 
vivências enquanto alunos nos bancos escolares, e 
como influenciam a prática docente. Nesta 
perspectiva, algumas questões relativas à prática 
docente na educação física escolar podem ser  
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explicadas à luz da teoria do pensamento de 
professores (CLARK e PETERSON, 1986) 

e alunos (WITROCK, 1986) e teoria social-
cognitiva (BANDURA, 2001). Os estereótipos em 
relação aos conteúdos da educação física são 
formulados pelo indivíduo desde a tenra idade 
como produto de suas vivências sociais, inclusive 
na escola, ambiente que influencia e é fortemente 
influenciado pela cultura social.  
 Lee, Fredenburg, Belcher & Cleveland (1999) 
estratificaram 50 alunos de ambos os sexos que 
demonstravam forte estereótipo em relação a uma 
atividade esportiva e a dança como atividades 
apropriadas aos meninos e meninas, 
respectivamente. Os alunos de ambos os sexos 
tenderam a conceber sua competência com base 
em parâmetros sociais – a dança é uma atividade 
muito efeminada para garotos; os garotos jogam 
todos os esportes e as meninas gostam de torcer; e 
contingenciados por fatores desenvolvimentais e 
maturacionais ou predisposição natural para as 
atividades – os garotos têm mais força, são mais 
altos e manejam a bola melhor; se as meninas se 
machucam, elas evitam o jogo... o jogo tem muito 
contato físico. Darido (2004) constatou a prática 
mais freqüente de atividades esportivas, inclusive a 
natação, tendo a dança se caracterizado apenas 
como a quinta atividade mais praticada por alunos 
do quinto ano e como a sexta atividade mais 
praticada pelos alunos do sétimo ano e ensino 
médio. Betti e Liz (2003), ao descrever as 
perspectivas das alunas sobre a educação física, 
verificaram a primazia que conferiram às atividades 
esportivas em detrimento da dança que aparece 
apenas como a sétima preferência. Além disso, ao 
analisarem as palavras-chave que as alunas 
associaram à educação física, a dança aparece no 
terceiro bloco de designações com 49,3% de 
referências. Por outro lado, Tannehill & Zakrajsek 
(1993) constataram grande rejeição da atividade de 
dança entre os meninos. Gonçalves (1998) também 
encontrou evidências, sugerindo a identificação 
dos meninos com o futebol e handebol, e das 
meninas com a dança e ginástica. Isto tem sérias 
implicações para o ensino e aprendizagem, na  
 

medida em que pode limitar o empenho e a 
persistência do aluno nas atividades que eles não 
consideram apropriadas ao gênero. Embora não 
constitua uma regra, parece ser bastante evidente 
no ensino da dança para os meninos e de 
atividades que exigem maior combatividade para 
as meninas. Os estereótipos podem influenciar as 
concepções e percepções de competência do 
praticante, bem como o esforço e a persistência 
dedicados às atividades por eles consideradas mais 
ou menos apropriadas ao gênero. O conhecimento 
do professor sobre o conteúdo e a sua percepção 
de capacidade em desenvolvê-lo, influenciará o 
nível de competência na arena físico-expressiva e 
esportiva, e no caso de candidatos à 
profissionalização em educação física, determinará 
escolhas por áreas de atuação. O baixo sentimento 
de auto-eficácia do professor para desenvolver 
determinados conteúdos pode semear e nutrir a 
crença na qual pouco pode fazer para promover 
nos alunos aprendizagens bem sucedidas nas aulas 
de educação física. O sentimento de auto-eficácia 
responde, entre outros, pela percepção do controle 
interno das crenças que envolvem a prática 
pedagógica na disciplina e apresenta relações 
substantivas com a motivação do professor, os 
níveis de esforço e persistência na atuação 
profissional. O seu desenvolvimento durante a 
formação inicial pressupõe o senso para avaliar e 
conduzir os alunos ao sucesso, coerente com o 
sentimento de capacidade no ensino (VENDITTI 
JUNIOR, 2005). 

As atividades físicas a serem desenvolvidas 
na escola podem contribuir para a aquisição de 
novas conquistas em diversas áreas, ou seja, 
muitas atividades pouco prestigiadas por alguns 
professores podem contribuir nesse sentido por 
proporcionar liberdade de movimento e expressão, 
além de colaborar para o desenvolvimento dos 
aspectos biológicos, psicológicos, motores e 
sociais do aluno. 
 Buscou-se neste estudo caracterizar as 
percepções pessoais de graduandos do Curso de 
Licenciatura em Educação Física sobre a prática de 
atividades artístico-expressivas sob a perspectiva  
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de gênero, bem como analisar, enquanto 
possibilidades, as opções e prioridades curriculares 
em relação aos conteúdos desta natureza na 
educação física escolar. 

 
2- MATERIAL E MÉTODOS 
 

 
2.1. Modelo de estudo 
 A pesquisa se caracteriza como descritiva na 
medida em que busca investigar o estado em que 
se encontra o objeto de interesse, neste caso, as 
prioridades de opções curriculares de graduandos 
de educação física em relação aos conteúdos 
artístico-expressivos no currículo de formação de 
professores e a perspectiva de desenvolvimento 
curricular na educação física escolar. 
 
2.2. Amostra  
 A amostra foi constituída por 30 estudantes 
dos cursos de licenciatura em educação física de 
uma universidade pública e uma privada do Estado 
do Rio de Janeiro, sendo 17 
homens e 13 mulheres. A amostragem foi 
intencional, pois obedeceu aos seguintes critérios 
de inclusão: (a) acessibilidade aos pesquisadores; 
(b) estar cursando a disciplina Ginástica Rítmica: (c) 
ter cursado a disciplina Dança. Os estudantes 
foram esclarecidos quanto ao caráter voluntário de 
participação e, portanto, só tomaram parte da 
pesquisa aqueles que concordaram com os seus 
termos. 
 
2.3. Instrumento 
 Para o levantamento de dados foi adaptado o 
questionário validado por Oliveira (2006), que visa 
investigar a opção futura de estudantes de 
Educação Física quanto ao ensino das danças 
folclóricas. A adaptação visou contemplar a coleta 
de informações sobre as opções curriculares de 
futuros professores de educação física em relação 
às atividades artístico-expressivas, tanto no que 
diz respeito ao cumprimento das exigências 
imanentes à formação profissional, quanto à  

 
 

perspectiva de desenvolvimento curricular no 
ensino básico. 

O questionário é estruturado com uma 
questão aberta e três questões fechadas. A questão  
aberta visa analisar a percepção dos estudantes em 
relação à possibilidade da prática regular de 
atividades artístico-expressivas comprometer o 
senso social de masculinidade dos praticantes. 
Através das questões fechadas pretende-se 
caracterizar:  
a) os fatores que justificam a participação em 
disciplinas artístico-expressivas, devendo o 
respondente registrar em ordem decrescente (5 a 
1), opções relativas à “experiência pregressa”, 
“exigência curricular do curso”, “possibilidades 
profissionais futuras”, “metodologia adotada pelo 
regente no desenvolvimento das disciplinas”, 
“nenhum interesse”, e “outros”; 
 
b) em que medida os estudantes consideram que 
atividades desta natureza podem ser oferecidas 
para ambos os sexos, devendo o respondente 
registrar em ordem decrescente (5 a 1) se “só para 
meninas”, “só para meninos”, “para meninos e 
meninas”, “para quem gosta”, e “não deve ser 
ensinada”; 
c) a prioridade na seleção de conteúdos a serem 
desenvolvidos nas aulas de educação física para o 
ensino básico, devendo o respondente registrar em 
ordem decrescente (10 a 1) que conteúdos 
priorizarão no desenvolvimento curricular da 
educação física escolar. 
 Em todas as questões fechadas os alunos 
poderiam repetir os registros numéricos e/ou 
deixar em branco as opções que lhes conviesse. 
2.4. Coleta de dados 

 Os dados foram coletados no decurso do 
primeiro semestre de 2007, durante o curso da 
disciplina “Ginástica Rítmica”. Os questionários 
foram distribuídos aos estudantes e, na seqüência 
foram instruídos quanto ao seu preenchimento. 
Posteriormente, os dados foram agrupados em 
função do sexo dos respondentes, correspondendo 
o Grupo 1 aos estudantes do sexo masculino e  
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Grupo 2 às estudantes do sexo feminino. 
 
2.5. Análise dos dados 

Os dados quantitativos foram tratados 
mediante a estatística descritiva, com recurso à 
freqüência absoluta e relativa e à hierarquização  
por somatório, enquanto os dados qualitativos    
foram interpretados por meio de análise de 
conteúdo (FRANCO, 2003). 
 
3- APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 

Com relação à possibilidade da prática 
regular/freqüente de atividades artístico-
expressivas comprometer a masculinidade, a 
maioria dos componentes do Grupo 1 (77,7%)  
rejeita esta interpretação justificando que a 
atividade física não determina a opção sexual da 
pessoa. Porém, um estudante sugeriu uma 
adaptação dos movimentos ao sexo masculino, e 
outro alegou que a fita (na ginástica rítmica) exige 
movimentos muito femininos. Por causa do 
preconceito e por apresentar movimentos muito 
femininos, dois alunos responderam que atividades 
desta natureza podem causar certa desconfiança 
por parte do espectador.  Referente às respostas 
do grupo 2, 69,2% consideram que a prática da 
dança não compromete a masculinidade do 
praticante, mas 30,2% acreditam que isso acontece 
porque ‘a sociedade é muito preconceituosa’ e que 
‘depende muito do homem e de como ele age’ e de 
como ele ‘lida com a sua masculinidade’. 

De acordo com o Coletivo de Autores 
(1992) a ginástica oferece “formas de ação comuns 
para os dois sexos, criando um espaço aberto à 
elaboração entre eles para a crítica ao sexismo 
socialmente imposto” (p. 77-78). Assim, 
entendemos que as atividades artístico-
expressivas também podem contribuir para a 
desconstrução do sexismo nas atividades gímnicas 
possíveis na educação física escolar. A expectativa 
da sociedade é que o homem realize atividades que 
evidenciem virilidade, ou seja, as atividades que 
não se mostram adequadas ao modelo 
androcêntrico podem colocar sob suspeição a sua 
masculinidade. 

No que diz respeito aos fatores que 
justificam a participação na disciplina de GR, 23,5% 
dos rapazes atribuem às exigências curriculares do 
curso de formação profissional (1ª opção) e outros 
23,5% alegaram que não têm interesse algum na 
disciplina; 17,5% dos estudantes apontam o 
interesse pela possibilidade de desenvolvimento 
curricular no ensino básico (2ª opção) e 11,7% 
justificaram seu interesse pelas estratégias de 
desenvolvimento da disciplina. Entre as garotas, os 
fatores estão associados à possibilidade de sua 
aplicação como conteúdo da EF escolar no ensino 
básico (1ª opção – 53,8%); às estratégias de 
desenvolvimento da disciplina (2ª opção – 23%); e, 
por outras razões não explicitadas (3ª opção - 
15,3%). Em ambos os grupos, verifica-se que as 
experiências pregressas se caracterizam na 4ª 
opção, evidenciando a carência de oportunidades 
de prática nesta atividade no ensino básico. Ainda 
que os rapazes, na sua maioria, não associe a 
prática de atividades desta natureza ao 
comprometimento da masculinidade, nota-se que 
é menor a perspectiva de futuros profissionais do 
sexo masculino desenvolverem atividades rítmicas 
e expressivas quando se compara o resultado em 
relação às profissionais do sexo feminino. 

A falta de experiência dos alunos com a GR 
no Ensino Básico é discutida por Toledo (2004, 
p.62), ao afirmar que a ginástica “raramente é 
selecionada como conteúdo curricular da Educação 
Física, por vários fatores que vão, desde a 
capacitação dos profissionais, até a adequação de 
espaço e materiais disponíveis”. 
 Com relação às possibilidades da GR ser 
ensinada para meninos e meninas, 64,7% dos 
rapazes declarou que a GR deve ser ensinada para 
meninos e meninas, seguida da opção de que deve 
ser ensinada só para quem gosta. No grupo 2 as 
respostas se inverteram, ou seja, para 61,5% das 
garotas, a opção mais valorizada foi que a GR 
deveria ser ensinada para quem gosta; seguida da 
opção de que deve ser ensinada para meninos e 
meninas. 
 Relativamente aos conteúdos priorizados no 
desenvolvimento curricular na EF escolar oferecida 
para o ensino básico, dentre as 10 modalidades 
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relacionadas, para ambos os sexos as atividades se 
concentram no trabalho com jogos e esportes. 
(Quadro 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Os rapazes assumiram como últimas prioridades as 
atividades artístico-expressivas, a saber: folclore e 
cultura popular, ginástica artística, ginástica 
rítmica e dança e expressão corporal, nesta 
seqüência. 
 Apesar de as estudantes assumirem os jogos e 
esportes como mais alta prioridade, registram a 
dança e a expressão corporal como segunda e 
terceira prioridade, respectivamente.  

É razoável interpretar que as respostas dos 
dois grupos é consonante com o que a sociedade 
espera a respeito da participação do sexo feminino 
em atividades consideradas delicadas e que 
apresentam uma considerável plasticidade de 
movimento. De acordo com Rosário e Darido 
(2005), os professores de Educação Física ainda 
são influenciados pela concepção esportivista e 
continuam restringindo os conteúdos das aulas aos 
esportes mais tradicionais. Os autores apontaram 
que as atividades rítmicas e a dança são conteúdos 
difíceis de serem desenvolvidos pelos professores 
por motivos como falta de domínio do assunto e 
resistência por parte dos alunos em função da 
organização das aulas em turmas mistas. 
 
4 CONCLUSÕES 

 
 Diante dos resultados encontrados nesta 
pesquisa, apesar de a maioria dos estudantes do 
sexo masculino informarem que o senso de 
masculinidade não é afetado pela prática de 
atividades artístico-expressivas e que a GR, 
enquanto conteúdo que se enquadra em atividades 
dessa natureza, deve ser oferecida para meninos e 
meninas, ainda assim justificam a sua participação 
na disciplina durante a formação profissional mais  

em atenção às exigências curriculares, que numa 
perspectiva de adotarem-na no futuro como um 
conteúdo da EF escolar no ensino básico. Além 
disso, assumem explicitamente os jogos e esportes 
como prioridade, visando o seu desenvolvimento 
na escola. Relativamente às estudantes do sexo 
feminino, muito embora justifiquem o curso da 
disciplina de GR visando a agregar valor à 
formação na perspectiva de futuramente vir a 
desenvolver tais conteúdos na EF escolar, 
entendem que as atividades artístico-expressivas 
deveriam ser ensinadas prioritariamente para quem 
gosta e se identifica com conteúdos desta 
natureza. Possivelmente, cientes das 
conseqüências de suas escolhas para a ecologia 
das aulas, as estudantes também atribuíram 
prioridade aos conteúdos de jogos e esportes, 
embora em menor grau que os estudantes do sexo 
masculino. Por outro lado, as atividades artístico-
expressivas se apresentam num plano imediato, 
revelando alta expectativa de seu desenvolvimento 
na escola entre as integrantes do grupo feminino. 
 No estudo de Oliveira (2006), os universitários 
do sexo masculino do curso de Educação Física, no 
que diz respeito ao ensino da dança folclórica, 
consideraram que esse tipo de dança reforça o 
papel representado sexualmente pelo homem, não 
causando nenhuma estranheza ou timidez ao 
executá-lo, mas quando ressalta suavidade, 
delicadeza e sensibilidade, cujas características se 
aproximam do feminino, não corresponde ao que 
se espera da identidade masculina. 
Um indivíduo é constantemente monitorado e 
incitado a corresponder à expectativa da sociedade 
em relação aos seus papéis sexuais. Em 
conformidade com o princípio da alteridade, ele é 
como o “outro” o vê. As pessoas precisam dos 
parâmetros do grupo social para se sentirem 
incluídas e pertencentes a ele. “Ao classificar os 
sujeitos, toda sociedade estabelece divisões e 
atribui rótulos que pretendem fixar as identidades. 
Ela define, separa, distingue e discrimina” (LOURO 
et al., 1999, p.16). No nosso entendimento, isto 
explica, em parte, a contradição observada nos 
registros do grupo masculino. A sociedade a todo 
o momento produz e reproduz ações que separam 
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e demarcam o que é considerado socialmente 
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