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Resumo: Este artigo teve como objetivos analisar as mudanças e/ou transformações que vem ocorrendo
epistemologicamente nas concepções de Cultura e Identidade, e a posteriori, relacioná-la com a cultura
universitária e suas licenciaturas, questionando especialmente, como está sendo incorporada essa
discussão no curso de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe (UFS), principalmente, quando
se refere à produção social das identidades de gênero e sexualidade na formação docente. A metodologia
recaiu sobre as pesquisas bibliográfica e documental. A principal conclusão demonstrou que o curso de
Licenciatura do Departamento de Educação Física da UFS, apresenta sua produção social das identidades
de gênero e sexualidade negligenciada, principalmente, porque seus símbolos/significados estão voltados
quase que exclusivamente para a área biológica.
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Astract: This article aimed to analyze changes and / or changes that have occurred in the epistemological
conceptions of Culture and Identity, and subsequently, to relate it to the university culture and their
degrees, especially questioning as being incorporated in this discussion course Physics Education, Federal
University of Sergipe (UFS), especially when referring to the social production of gender identities and
sexuality in teacher education. The methodology fell on the research literature and documents. The main
finding showed that Degree Course of the Department of Physical Education, UFS, introduces its social
production of gender identities and sexuality neglected, mainly because its symbols/meanings are geared
almost exclusively to the biological area.
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O presente artigo analisou as mudanças e/ou transformações que vem ocorrendo epistemologicamente
nas concepções de cultura e identidade na sociedade, e a posteriori, relacionou com a cultura universitária
e suas licenciaturas respectivamente, questionando especialmente, como elas estão sendo incorporadas
pelo curso de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe (UFS), principalmente, no que se refere
à produção social das identidades de gênero e sexuais na formação docente.

Inicialmente, constatou-se com a revisão bibliográfica realizada, que existem várias discussões sobre as
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concepções de cultura e identidade, pois alguns(mas) autores(as) como Raymund Williams, Richard
Hoggart, Edward Palmer Thompson, Paul Gilroy, Mikhail Bakhtin, Stuart Hall, Clifford Geertz, Zygmunt
Bauman, Aleixei Nikolaevich Leontiev, Homi K. Bhabha, Anthony Giddens, Néstor García Canclini, Tomaz
Tadeu da Silva e Kathryn Woodward, as consideram como categorias de análise relevantes para o novo
milênio, compreendendo que elas não se esgotam em si, como no passado.

Após a realização da revisão bibliográfica, foram feitas análises de documentos como Leis, Resoluções,
Catálogo de Cursos Graduação UFS, Currículos do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFS e
Corpo Docente de Educação Física da UFS.

Segundo Hall (1997, p. 12-13), a cultura

[...] no seu sentido epistemológico [...] repousa nas mudanças de paradigmas
que a ‘virada cultural’ provocou no interior das disciplinas tradicionais, no peso
explicativo que o conceito de cultura carrega, e no seu papel constitutivo ao invés
de dependente, na análise social. Um aspecto disto é a expansão da ‘cultura’ a
um espectro mais amplo, mais abrangente de instituições e práticas. Então,
falamos da ‘cultura’ das corporações, de uma ‘cultura’ do trabalho, do
crescimento de uma ‘cultura’ da empresa nas organizações públicas e privadas
[...], de uma ‘cultura’ da masculinidade [...], das ‘culturas’ da maternidade e da
família [...], de uma ‘cultura’ da decoração e das compras [...], de uma ‘cultura’
da desregulamentação [...], até mesmo de uma ‘cultura’ do em forma, e – ainda
mais desconcertante – de uma ‘cultura’ da magreza [...]. O que isto sugere é que
cada instituição ou atividade social gera e requer seu próprio universo distinto de
significados e práticas – sua própria cultura. Assim sendo, cada vez mais, o termo
está sendo aplicado às práticas e instituições, que manifestamente não são parte
da ‘esfera cultural’, no sentido tradicional da palavra. De acordo com este
enfoque, todas as práticas sociais, na medida em que sejam relevantes para o
significado ou requeiram significado para funcionarem, têm uma dimensão
‘cultural’.

[...] O que aqui se argumenta, de fato, não é que ‘tudo é cultura’, mas que toda
prática social depende e tem relação com o significado: consequentemente, que a
cultura é uma das condições constitutivas de existência dessa prática, que toda
prática social tem uma dimensão cultural. Não que não haja nada além do
discurso, mas que toda prática social tem o seu caráter discursivo.

Atualmente, para os (as) autores (as) analisados, as concepções de cultura e identidade extrapolam o
antigo discurso de que as práticas sociais são estáveis, fixas, dentro das sociedades, pois elas representam
categorias de análise que se apresentam completamente indefinidas, incompletas, principalmente, quando
se observa que cada local/ambiente de convivência entre os seres humanos, os sujeitos que ali estão
inseridos, possuem características identitárias peculiares e comuns a eles, que os diferenciam dos demais
sujeitos que estão em seu entorno.

Como por exemplo, os sujeitos pertencentes a um Estado podem se apresentar com diversas e/ou
múltiplas culturas e identidades que os diferem dos demais Estados de um País/Nação, e dentro de um
Estado, os sujeitos podem ter diversas e/ou múltiplas culturas e identidades que os diferem entre as
regiões e municípios de sua jurisdição, e assim por diante.

Nesse aspecto, Hall (2001) afirma que a globalização desloca os conceitos de tempo e de espaço, que são
fundamentais para as identidades, criando geografias imaginárias e permitindo amplos fluxos culturais
entre as nações. Ao mesmo tempo, há um renovado interesse pelo local, enquanto nova articulação com o
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global. A mistura étnica que a globalização permite e provoca, gera uma pluralização cultural, cujos efeitos
podem ser: a contestação da identidade estabelecida tradicionalmente; o alargamento do campo das
identidades, muitas vezes com o recuo de algumas identidades que se tornam mais defensivas (ver a
Europa contemporânea, em especial França e Áustria); e a produção de novas identidades.

Para Hohlfeldt (2000), a globalização, assim, contesta e desloca as identidades fechadas e centradas em si
mesmas, sobretudo a partir do que ele denomina de identidades em transição. Haveria, assim, a se
identificar, as identidades de tradição, e as identidades de tradução, desenvolvidas por aqueles que se
dispersam da terra natal e têm a nítida consciência de que não há mais como regressar a ela. Embora
detendo fortes vínculos com a terra pátria, não têm qualquer ilusão de retorno ao passado. Negociam,
assim, com as culturas em que são recebidos, constituindo as chamadas culturas híbridas.

A resistência a este movimento ou tendência é o revival que se pode traduzir na valorização da etnia ou na
religião (o fundamentalismo islâmico, por exemplo), mas que significam o isolamento.

Ainda para Hall (2001), essa mudança estrutural está transformando as sociedades modernas desde o
final do século XX, o que está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia,
raça e nacionalidade, que, no passado, tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas
transformações estão também mudando as identidades pessoais, abalando a ideia que se tem de nós
próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de
deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto
de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma “crise de identidade” para o
indivíduo.

Para Rodrigues (1983), a cultura, distintivo das sociedades humanas, é como um mapa que orienta o
comportamento dos indivíduos em sua vida social. Puramente convencional, esse mapa não se confunde
com o território: é uma representação abstrata dele, submetida a uma lógica que permite decifrá-lo. Viver
em sociedade é viver sob a dominação dessa lógica e as pessoas se comportam segundo as exigências
dela, muitas vezes sem que disso tenham consciência. Pode-se, então, inferir que, se a vida coletiva,
como a vida psíquica dos indivíduos, se faz de representações, ou seja, das figurações mentais de seus
componentes – sendo, então, a sociedade, de natureza intelectual – o seu conhecimento requer uma
teoria social do conhecimento.

Historicamente, os sistemas de representação existentes não podem ter se originado senão de sua
efervescência no relacionamento entre os indivíduos e dentro dos grupos sociais; mas, ao mesmo tempo,
eles regulam esse relacionamento, de forma que as questões relativas ao seu nascimento – como na
anedota do ovo e da galinha, ou como o problema da origem do mundo para os nossos cientistas naturais
– não pode ser colocado em termos de uma relação causal simples, mecânica e puramente empírica.

O fato é que, uma vez constituídos, os sistemas de representações e sua lógica são introjetados pela
educação nos indivíduos, de forma a fixar as similitudes essenciais que a vida coletiva supõe, garantindo,
dessa maneira, para o sistema social, uma certa homogeneidade. Essas categorias do pensamento coletivo
são, pois, verdadeiras instituições fixadas em nossas almas pelo processo de socialização.

Os sistemas de representação se funcionam dessa maneira, são, pois, sistemas de classificação. Nesse
sentido, isto que as pessoas chamam normalmente de “mundo real” é inconscientemente construído a
partir dos códigos da sociedade [...]. A consciência individual tem a impressão de estar lidando com um
mundo intrinsecamente ordenado. Entretanto, essa ordem postulada pela Cultura não se confunde com a
ordem da Natureza, nem é apenas uma substituição de uma ordem natural por outra que não o seja;
também não é um ordenar específico de coisas já existentes no mundo: ela institui no mundo novos
elementos imprevisíveis, inconhecíveis e mesmo inexistentes sem a lógica que lhes é imposta.

Segundo Silva (2009, p. 91),
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[...] a representação não aloja a presença do ‘real’ ou do significado. A
representação não é simplesmente um meio transparente de expressão de algum
suposto referente. Em vez disso, a representação é, como qualquer sistema de
significação, uma forma de atribuição de sentido. Como tal, a representação é um
sistema lingüístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a
relações de poder.

É aqui que a representação se liga à identidade e à diferença. A identidade e a
diferença são estreitamente dependentes da representação. É por meio da
representação, assim compreendida, que a identidade e a diferença adquirem
sentido. É por meio da representação que, por assim dizer, a identidade e a
diferença passam a existir. Representar significa, neste caso, dizer: ‘essa é a
identidade’, ‘identidade é isso’.

É também por meio da representação que a identidade e a diferença se ligam a
sistemas de poder. Quem tem o poder de representar tem o poder de definir e
determinar a identidade [...].

Para Hall (1997, p. 08-09),

[...] o que isto sugere é que a identidade emerge, não tanto de um centro
interior, de um ‘eu verdadeiro e único’, mas do diálogo entre os conceitos e
definições que são representados para nós pelos discursos de uma cultura e pelo
nosso desejo (consciente ou inconsciente) de responder aos apelos feitos por
estes significados, de sermos interpelados por eles, de assumirmos as posições
de sujeito construídas para nós por alguns [discursos] – em resumo, de
investirmos nossas emoções em uma ou outra daquelas imagens, para nos
identificarmos [...]. O que denominamos ‘nossas identidades’ poderia
provavelmente ser melhor conceituado como as sedimentações através do tempo
daquelas diferentes identificações ou posições que adotamos e procuramos
‘viver’, como se viessem de dentro, mas que, sem dúvida, são ocasionadas por
um conjunto especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências
única e peculiarmente nossas, como sujeitos individuais. Nossas identidades são,
em resumo, formadas culturalmente.

Isto, de todo modo, é o que significa dizer que devemos pensar as identidades
sociais como construídas no interior da representação, através da cultura, não
fora delas. Elas são o resultado de um processo de identificação que permite que
nos posicionemos no interior das definições que os discursos culturais (exteriores)
fornecem ou que nos subjetivemos (dentro deles). Nossas chamadas
subjetividades são, então, produzidas parcialmente de modo discursivo e
dialógico [...]

De acordo com Silva (2009, p. 75-77),

[...] nesta perspectiva, a identidade é a referência, é o ponto original
relativamente ao qual se define a diferença. Isto reflete a tendência a tomar
aquilo que somos como sendo a norma pela qual descrevemos ou avaliamos
aquilo que não somos. [...] Numa visão mais radical, entretanto, seria possível
dizer que, contrariamente à primeira perspectiva, é a diferença que vem em
primeiro lugar. Para isso seria preciso considerar a diferença não simplesmente
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como resultado de um processo, mas como o processo mesmo pelo qual tanto a
identidade quanto a diferença (compreendida, aqui como resultado) são
produzidas [...].

Além de serem interdependentes, identidade e diferença partilham uma
importante característica: elas são o resultado de atos de criação lingüística.
Dizer que são o resultado de atos de criação significa dizer que não são
‘elementos’ da natureza, que não são essências, que não são coisas que estejam
simplesmente aí, à espera de serem reveladas ou descobertas, respeitadas ou
toleradas. A identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas
não são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do
mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos, no contexto de relações
culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e culturais.

Dizer, por sua vez, que identidade e diferença são o resultado de atos de criação
lingüística significa dizer que elas são criadas por meio de atos da linguagem. Isto
parece uma obviedade. Mas como tendemos a tomá-las como dadas, como ‘fatos
da vida’, com freqüência esquecemos que a identidade e a diferença têm que ser
nomeadas. É apenas por meio de atos de fala que instituímos a identidade e a
diferença como tais [...].

Daí a relevância das discussões sobre as categorias de análise cultura e identidade na sociedade, pois
ajudam a compreender que os sujeitos pertencentes a um determinado lugar/ambiente, não
necessariamente seguem as mesmas normas, leis e valores morais “impostos” para eles como um todo,
demonstrando que apesar dos sujeitos conviverem num único local, ainda assim, conseguem se diferenciar
uns dos outros.

E na mesma linha de raciocínio sobre identidade e diferença, Silva (2009, p. 81) vai expor que,

[...] na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros
recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a
enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais,
assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. A
identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder.
O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado
das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são, nunca,
inocentes.

Podemos dizer que onde existe diferenciação – ou seja, identidade e diferença –
aí está presente o poder. A diferenciação é o processo central pelo qual a
identidade e a diferença são produzidas [...].

Ainda de acordo com Silva (2009, p. 84-85),

o processo de produção da identidade oscila entre dois movimentos: de um lado,
estão aqueles processos que tendem a fixar e a estabilizar a identidade; de outro,
os processos que tendem a subvertê-la e a desestabilizá-la. É um processo
semelhante ao que ocorre com os mecanismos discursivos e lingüísticos nos quais
se sustenta a produção da identidade. Tal como a linguagem, a tendência da
identidade é para a fixação. Entretanto, tal como ocorre com a linguagem, a
identidade está sempre escapando. A fixação é uma tendência e, ao mesmo
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tempo, uma impossibilidade.

A teoria cultural e social pós-estruturalista tem percorrido os diversos territórios
da identidade para tentar descrever tanto os processos que tentam fixá-la quanto
aqueles que impedem sua fixação. Têm sido analisadas, assim, as identidades
nacionais, as identidades de gênero, as identidades sexuais, as identidades raciais
e étnicas. Embora estejam em funcionamento, nessas diversas dimensões da
identidade cultural e social, ambos os tipos de processos, eles obedecem a
dinâmicas diferentes. Assim, por exemplo, enquanto o recurso à biologia é
evidente na dinâmica da identidade de gênero (quando se justifica a dominação
masculina por meio de argumentos biológicos, por exemplo), ele é menos
utilizado nas tentativas de estabelecimento das identidades nacionais, onde são
mais comuns essencialismos culturais.

Aproveitando as reflexões descritas por Hall (1997, 2001), Rodrigues (1983), Hohlfeldt (2000) e Silva
(2009), a respeito das concepções de cultura e identidade, pode-se afirmar que toda e qualquer instituição
de ensino possui em seu bojo, uma “cultura escolar” ou uma cultura universitária, devido as suas
particularidades.

Segundo Julia (2001), o termo cultura escolar significa um conjunto de normas que definem
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão
desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a
finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de
socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos
agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos
encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores [...]. Mas, para além dos limites da escola,
pode-se buscar identificar, em um sentido mais amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos
no interior de nossas sociedades, modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e de habilidades
senão por intermédio de processos formais de escolarização.

Ainda para Julia (2001, p. 14) existem três elementos que são essenciais à constituição de uma cultura
escolar, sendo eles: “espaço escolar específico, cursos graduados em níveis e corpo profissional
específico”, os quais são muito importantes para sua compreensão.

Porém, faz-se mister distinguir e ressaltar que a concepção de cultura universitária adotada nesse artigo,
devido as suas particularidades, requer atenção especial e diferenciada da “cultura escolar”, pois, além de
ter o objetivo de formar pedagógica e socialmente seus estudantes, possui outra finalidade e considerada
a mais importante, que é de iniciá-los numa formação profissional/científica para atuarem na sociedade.

Além disso, a cultura universitária mediante a sua finalidade de garantir a formação profissional/científica
dos(as) estudantes, necessita analisar outros elementos constitutivos que se diferenciam dos propostos
pela “cultura escolar” e que considera pertinente as exigências da Cultura, conforme Du Gay et al. (1997)
descreveu no esquema que desenvolveram e intitularam de “circuito da cultura”.

Segundo Woodward (2009, p. 68-69), o “circuito da cultura” esquematizado e desenvolvido por Du Gay et
al. (1997) afirma que,

[...] para se obter uma plena compreensão de um texto ou artefato cultural, é
necessário analisar os processos de representação, identidade, produção,
consumo e regulação. Como se trata de um circuito, é possível começar em
qualquer ponto; não se trata de um processo linear, seqüencial. Cada momento
do circuito está também inextricavelmente ligado a cada um dos outros [...]. A
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representação refere-se a sistemas simbólicos (textos ou imagens visuais, por
exemplo) tais como os envolvidos na publicidade de um produto como o
Walkman. Esses sistemas produzem significados sobre o tipo de pessoa que
utiliza um tal artefato, isto é, produzem identidades que lhe estão associadas.
Essas identidades e o artefato com o qual elas são associadas são produzidas,
tanto técnica quanto culturalmente, para atingir os consumidores que comprarão
o produto com o qual eles – é isso, ao menos, o que os produtos esperam – se
identificarão. Um artefato cultural, tal como o Walkman, tem um efeito sobre a
regulação da vida social, por meio das formas pelas quais ele é representado,
sobre as identidades com ele associadas e sobre a articulação de sua produção e
de seu consumo.

A partir dessa dinâmica de circuito, a cultura universitária vai requerer e estabelecer enquanto processos
necessários e imprescindíveis para sua constituição como tal, dos processos de representação, identidade,
produção social, consumo e regulação para melhor compreender as práticas sociais que são desenvolvidas
no âmbito da instituição de ensino superior.

E procurando demonstrar como o “circuito da cultura” desenvolvido por Du Gay et al. (1997) pode ser
empregado na instituição de ensino superior, resolveu-se intitulá-lo de “circuito da cultura universitária”,
para fins elucidativos e de análises para essa pesquisa.

A ideia de “circuito da cultura universitária” empregado na cultura universitária serve para que se reflita
teórico-metodologicamente sobre os processos educacionais/profissionais/científicos que estão sendo
desenvolvidos na sociedade, principalmente, quando se colocam em questão a cultura e a identidade como
pautas de discussão para o novo milênio.

Nesse sentido, buscou-se, por exemplo, analisar a categoria identidade nas licenciaturas, a partir do
entendimento de cultura universitária e seus processos aqui considerados constitutivos e essenciais no
circuito da cultura universitária, no intuito de obter ampla compreensão das práticas sociais que são
desenvolvidas em seu âmbito, surgindo especialmente para essa tarefa, questionar como as discussões de
identidade estão sendo incorporadas no curso de Educação Física da UFS, no que se refere à produção
social das identidades de gênero e sexuais na formação docente

Vale ressaltar, que a escolha do curso de Educação Física da UFS, possui alguns fatores que a justifica,
como por exemplo, vários (as) pesquisadores (as) têm chamado a atenção para a área de educação física,
no intuito de incorporar a discussão das categorias gênero e sexualidade na formação docente desde a
graduação, porém, faz-se mister esclarecer que independentemente da área de atuação docente, o
cotidiano das Unidades de Ensino da educação básica, como também, dos cursos de Licenciatura das
Universidades Brasileiras, apresentam carência dessas discussões em seus âmbitos.

Nesse aspecto, em relação aos cursos de Licenciatura das Universidades Brasileiras, especificamente nesse
caso, em relação ao de Educação Física da UFS, surgem vários questionamentos, como esse em voga.

E as pesquisas que atualmente buscam obter maior aprofundamento teórico sobre a relação existente
entre educação e gênero/sexualidade humana, constatou-se a supremacia do pensar em detrimento da
sexualidade e do gênero, julgando-os externo ao indivíduo e por isso, passível de controle e
considerando-os condição necessária para a vida em sociedade; em outras palavras, a sexualidade e o
gênero devem ser reprimidos para que exista harmonia e melhor convivência entre as pessoas de uma
determinada comunidade, e analisando por este enfoque, o corpo humano passou a ser o seu principal
alvo de ataque.

Nesse sentido, a educação (razão) somente contribuiu para o aparecimento de muitos corpos
(corporeidades/sexualidades/gênero) na trajetória do ser humano, mas chama-se à atenção que a mesma
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não se limita somente ao espaço escolar/universitário, e sim, está integrada em todas as atividades
desenvolvidas pelos indivíduos, que por sua vez, estão impregnados de sua condição sexual e de gênero.
Portanto, a educação, qualquer que seja ela, sistemática ou não, também terá em seu discurso ou em
suas regras e normas questões relacionadas a gênero e sexualidade.

Considera-se que sexualidade e gênero não são temas curriculares de alguns, mas sim linha de
preocupação de todos e que requer cuidado consciente, principalmente, dos adultos que se relacionam e
que têm papel relevante na vida dos jovens; é uma postura que vem se ampliando e torna-se importante
para que se tenha presente os limites entre o saudável, o esperado, o perturbador e a violência; limites
que são complexos e pedem olhares mais atentos. São muitas e sutis as relações embasadas no erótico
que podem machucar, magoar e ofender, inclusive aquelas que se revestem em opiniões como um “eu
acho”, um “sou contra” ou uma “não atenção” a um gesto, uma palavra, porque são tidas como
brincadeiras.

O debate nesse campo teórico provoca um questionamento dos lugares, das práticas sociais, políticas e
econômicas, ampliando a possibilidade de ação para indivíduos de ambos os sexos em várias dimensões
da vida cotidiana [2]. Nesse sentido, refletir sobre as questões que envolvem a produção social das
identidades de gênero e sexuais na sociedade em geral e na Universidade em particular, significa
promover uma educação democrática e inclusiva, sem preconceitos nem discriminações.

Compreende-se que as regras que governam o comportamento sexual e de gênero diferem amplamente
entre culturas e dentro de uma mesma cultura. Certos comportamentos são vistos como aceitáveis e
desejáveis, enquanto outros são considerados inaceitáveis. Isso não significa que esses comportamentos
não ocorram, ou que devam ser excluídos da discussão no contexto da educação em sexualidade e gênero.

Segundo Cruz (2005), a construção da identidade de homens e mulheres docentes traz à tona a
abordagem de gênero que “é uma maneira contemporânea de organizar normas culturais passadas e
futuras, um modo de a pessoa situar-se em e através destas normas, um estilo ativo de viver o corpo no
mundo”. Entende-se por gênero o conjunto de normas, valores, conceitos e práticas através das quais as
diferenças biológicas entre homens e mulheres são culturais e simbolicamente significadas. O conceito
questiona a construção das desigualdades entre sexos, sexualidade, entendendo que as mulheres e os
homens já são tratados de forma diferente a partir de seu nascimento em função do sexo biológico e do
meio cultural e social em que são gerados. A categoria de gênero surgiu como forma de distinguir as
diferenças biológicas das sócio-culturais construídas.

De fato, independentemente da intenção ou não da Universidade, nesta se demarca conhecimentos e
formas de viver e pensar sobre a sexualidade e gênero, já que é o lugar, por excelência, dos jovens
estarem juntos, além de ser um espaço integrante e integrador da sociedade. A este respeito, Louro
(1997; 1998), observa que é indispensável admitir que a Universidade, como qualquer outra instância
social, é, queiramos ou não, um espaço sexualizado e generificado. Na instituição de ensino superior estão
presentes as concepções de gênero e sexuais que, histórica e socialmente, constituem uma determinada
sociedade. A instituição, por outro lado, é uma ativa constituidora de identidades de gênero e sexuais.

Nesse aspecto, a cultura universitária a partir dos seus processos constitutivos no circuito da cultura
universitária e agregando como base de análise, as três concepções de identidade descritas como
diferentes por Hall (2001), que são: a do sujeito do Iluminismo (o centro essencial do eu era a identidade
de uma pessoa); a do sujeito sociológico (a identidade é formada na “interação” entre o eu e a
sociedade); e a do sujeito pós-moderno (assume identidades diferentes em diferentes momentos,
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente), constatou-se nas análises que no
processo de representação do curso de Educação Física da UFS, o mesmo possui enquanto proposta
profissional/científica a “formação humana, saúde e esporte”.

Segundo Sergipe (2012, p. 23), o catálogo de cursos de graduação 2012 da UFS, descreve quanto ao
curso de Educação Física que,
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embora haja diferenças entre os campos de atuação do licenciado e do bacharel,
ambos devem ter alguns objetivos em comum, como a prestação de serviços que
favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde e contribuam para a
capacitação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e
condicionamento fisiocorporal dos seus beneficiários, a fim de proporcionar a
obtenção do bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da expressão e
estética do movimento, da prevenção de doenças, de acidentes, de problemas
posturais, da compensação de distúrbios funcionais, contribuindo ainda para a
consecução da autonomia, da autoestima, da cooperação, da solidariedade, da
integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do meio ambiente,
observados os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética
no atendimento individual e coletivo.

A partir dessa descrição, nota-se em linhas gerais que o licenciado deve dominar esses conhecimentos,
principalmente, no campo da saúde como demonstra o anúncio, representando assim, sua maior ênfase no
biológico.

Continuando nas análises, agora em relação ao currículo de licenciatura, enquanto processo regulador do
curso, constatou-se que ainda possui dois currículos em função da separação em bacharelado e
licenciatura, no ano de 2006, mas mesmo assim, a maioria das disciplinas que são mencionadas nos
mesmos, estão voltadas para os campos da saúde e do esporte, tendo um percentual insuficiente para as
disciplinas pedagógicas e culturais do movimento humano.

Outro dado importante, é que o quadro de corpo docente do curso de licenciatura é basicamente composto
por professores (homens), onde dos 11 (onze) que estão em atividade, apenas 02 (dois) são professores
(mulheres), podendo assim, afirmar que ainda impera a ideia do professor (homem), enquanto professor
de educação física, consequentemente, predominando a produção social da “heteronormatividade” e/ou
de identidade masculina em detrimento das demais identidades de gênero e sexuais.

Já, no que se refere ao estudante que ingressa no curso de Educação Física, inicialmente, o mesmo
apresenta uma das três concepções de identidade predominantes descrita por Hall (2001), o que pode
ocorrer, tendo em vista, os processos de representação, regulação e produção, aqui elencados, sofrer
fortes impactos na sua identidade, caso não se enquadre na produção social de identidade traçada pelo
curso, como por exemplo, um estudante que possui uma identidade semelhante ao do “sujeito
pós-moderno” e se depara com a produção social de identidade voltada para o “eu centrado” como o
sujeito do Iluminismo, e assim sucessivamente, vai ter muita dificuldade em compreender a proposta do
curso, ocasionando até mesmo no seu abandono.

Mas, analisando conjuntamente enquanto circuito os processos de representação, regulação, produção
social e identidade no curso de Educação Física da UFS, pode-se notar que possuem semelhanças em seus
processos, porque seus símbolos/significados estão realmente voltados para as áreas de saúde e esporte
basicamente, ou seja, para a área quase que exclusivamente biológica, ao mesmo tempo em que possui,
em sua maioria professores (homens), predominando o sexo e o gênero masculino.

Portanto, após as análises realizadas, pode-se considerar que as discussões sobre a produção social das
identidades de gênero e sexuais nesse curso passam despercebidas ou negligenciadas, principalmente,
porque tanto os profissionais que atuam no curso de Licenciatura em Educação Física da UFS, quanto o
próprio consumidor que é o Estado e a sociedade civil organizada, ainda se apresentam
predominantemente dentro do patamar de sujeito do Iluminismo, desconsiderando a existência de outras
identidades necessárias e importantes para o convívio humano.
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