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RESUMO 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA PIBID: FUTEBOL X GÊNEROS ¹ Amanda dos Santos Cruz ² 
Maria Aparecida Ribeiro RESUMO Introdução: O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação á Docência) é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 
professores para a educação básica. O programa concede bolsas aos alunos de licenciatura 
participantes de projetos de iniciação a docência desenvolvida por Instituições de Educação 
Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública e particular de 
ensino. O PIBID deve promover o ingresso dos estudantes no contexto das escolas para que 
desenvolvam atividades didáticas pedagógicas sob a orientação de um docente da licenciatura 
e de um professor supervisor da unidade escolar. Este presente estudo é um relato de 
experiência do bolsista sobre a proposta do futebol X gêneros que foi desenvolvido na unidade 
escolar. Ao investigarmos a realidade escolar, deparamos com o imenso preconceito em 
relação a participação das meninas na modalidade de futebol. Tão discutidas no meio 
acadêmico, as diferenças entre homens e mulheres ultrapassam divergências físicas e/ou 
sexuais. Além de haver uma má distinção relacionada aos conceitos de sexo e gênero, conta-
se com a constituição de pressupostos sobre o que vem a ser feminino e masculino. Tem-se o 
gênero como uma "construção sócio-cultural", organizada ao longo das décadas por 
concepções desenvolvidas e aplicadas pela sociedade, baseando-se em fatores lapidados, 
essencialmente, pela cultura, variável entre as regiões. Objetivo: Este presente estudo visa 
além de ensinar a modalidade juntamente com as outras disciplinas, busca elucidar para todos 
os alunos e alunas que a modalidade futebol pode ser jogada por ambos os gêneros. 
Metodologia: Tivemos a participação de todos os alunos das salas do 1º ao 5º ano, cada sala 
totalizando o numero de 20 crianças. O projeto foi realizado de segunda a sexta feira, sendo 
cada dia em uma sala. As aulas desenvolviam o futebol, seus fundamentos, técnicas, táticas e 
regaras de forma lúdica, onde todo o final de aula os alunos faziam uma vivência da 
modalidade jogando. Ao final do projeto realizamos a “Festival de futebol” onde participaram 
todos os alunos de ambos os gêneros, jogando uma sala com a outra. Resultados: Os 
resultados discutem como as atividades desenvolvidas no âmbito do PIBID possibilitaram 
impactos na desconstrução de gênero no contexto do futebol escolar. Considerações Finais: 
Consideramos a proposta do futebol eficaz, onde os resultados apontam para formação 
humana, sem preconceito. Sabendo que as concepções geradas acerca dos gêneros e seus 
respectivos papéis são de cunho cultural, cabe à própria sociedade extirpar tradições que não 
contribuem para o desenvolvimento humano, mas o impedem. Neste caso, a escola - sem 
ignorar a influência dos pais - deveria exercer função essencial na construção desses 
preceitos, já que é onde a vida social das crianças se concretiza. Palavra-Chave: PIBID, 
Futebol, Gêneros.  


