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Resum

L’article que pre sen tem a con ti nua ció

abor da una anà li si de l’Educació Fí si ca

Esco lar Argen ti na en pers pec ti va de

gène re, pro fun dit zant en els in te rro gants 

se güents: De qui na ma ne ra els dis cur -

sos i les pràcti ques de l’educació fí si ca

con fi gu ren una de ter mi na da mas cu li ni -

tat i no una al tra? I, quins són els sa bers

i les pràcti ques que, des de l’educació fí -

si ca, le gi ti men les for mes de mas cu li ni -

tat? Per fer-ho, en pri mer ter me, s’e -

fectua una breu re ferè ncia a la his tòria

de la dis ci pli na, tot iden ti fi cant les

pràcti ques que han con fi gu rat de ma ne -

ra di fe ren cial cos sos mas cu lins i fe me -

nins. En un se gon mo ment, s’analitzen

les clas ses d’educació fí si ca ac tuals

(mo da li tat so la ment de ba rons) des de

re gis tres et nogr àfics i en tre vis tes als do -

cents i als es tu diants. Les anà li sis evi -

den cien l’existència de di ver ses mas cu -

li ni tats que en tren en es ce na du rant les

pràcti ques fi si coes por ti ves. Alguns co -

dis del llen guat ge, al guns ter mes, al gu -

nes mi cropràcti ques, una cer ta cul tu ra

somà ti ca i al gu nes re pre sen ta cions van

con tri buint a la cons truc ció de mas cu li -

ni tats he gemò ni ques i mas cu li ni tats

sub or di na des. En aquest es ce na ri es por -

tiu es co lar el se xis me, l’homofòbia i la

di ferè ncia je rar quit za da tro ben un lloc

gens ba nal. Mas cles i no tan mas cles

dis pu ten “el par tit” de la de si gual tat.

Tan ma teix, nin gú no guan ya.

Introducció

L’educació fí si ca es co lar a Argen ti na ha

exis tit fins i tot abans de la Llei 1420 san -

cio na da el 1884. Di ver sos Plans i Pro gra -

mes es co lars do nen tes ti mo ni d’aquest es -

de ve ni ment i la gimnàsti ca se ria l’activitat

pre do mi nant en el trans curs del se gle XIX.

Tan ma teix, és a par tir de la llei es men ta da, 

cap a fi nal del se gle XIX, quan l’educació fí -

si ca ar gen ti na s’institucionalitza i es con -

ver teix, for mal ment, en obli gatò ria, tant

per a ba rons com per a do nes, en el ci cle

pri ma ri.

Aquest es de ve ni ment va mar car unes de

les tendències fun dants més im por tants

de la dis ci pli na en qües tió: la for ta con tri -

bu ció en el pro cés de cons truc ció de cos -

sos mas cu lins i de cos sos fe me nins. Tots

dos col·lec tius (ba rons i do nes) van te nir

un trac ta ment di fe ren cial: di fe rents mo da -

li tats, di fe rents ac ti vi tats i exer ci ta cions,

di fe rents gra da cions, di fe rents mèto des i

di fe rents fi na li tats. Les qua li tats a edu car, 

tam bé van ser di fe rents.

Aquest pro cés de mas cu li nit za ció i fe mi -

nit za ció es co lar, va es tar ga ran tit des de

fi nal del se gle XIX fins a fi nal del se gle XX

per di fe rents pràcti ques. Entre aques tes

van des ta car els Exer ci cis Mi li tars (ba rre -

jats amb la Gimnàsti ca), les Pràcti ques

Escol tes, els di ver sos sis te mes Gím nics,

les Acti vi tats Lú di ques i, fi nal ment, des de 

la dèca da dels 40, els Esports. To tes

aques tes pràcti ques cor po rals van as se -

gu rar, molt es pe cial ment, la ca rre ra per
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Abstract

The ar ti cle that next is pre sen ted,

ap proa ches an analy sis of the School

Physi cal Edu ca tion Argen ti na in gen der

pers pec ti ve, dee pe ning in the fo llo wing

que ries: How the spee ches and do the

prac ti ces of the physi cal edu ca tion con fi gu re 

a cer tain mas cu li nity and not anot her? and

which are the know led ge and the prac ti ces

that, from the physi cal edu ca tion, do they

le gi ti ma te the ways of mas cu li nity? For it, in

first term, a brief re fe ren ce is made to the

his tory of the dis ci pli ne iden tif ying the

prac ti ces that have con fi gu red mas cu li ne

and fe mi ni ne bo dies dif fe ren tially. In a

se cond mo ment, the cu rrent clas ses of

physi cal edu ca tion are analy zed (mo da lity

only of ma les) star ting from eth no grap hic

re gis tra tions and in ter views to the

edu ca tio nal ones and the stu dents. The

analy ses evi den ce the exis ten ce of di ver se

mas cu li ni ties that you/they en ter in sce ne

du ring the sport physi cal prac ti ces. Cer tain

co des of the lan gua ge, cer tain terms, cer tain 

mi cro prac ti ces, cer tain so ma tic cul tu re and

cer tain re pre sen ta tions go con tri bu ting to the 

cons truc tion of he ge mo nic mas cu li ni ties and 

sub or di na te mas cu li ni ties. In this school

sport sce na rio, the se xism, the ho mop ho be

and the nes ted dif fe ren ce find a pla ce

any thing des pi ca ble. Male and not so male

dis pu te “the match” of the ine qua lity.

Ho we ver, none wins.

Key words

Physi cal edu ca tion, Body, Gen der,

Mas cu li ni ties, Po wer, Une quality
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Mas cu li nitats, Po der, De si gualtat

n Pa raules cla u
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fer ve ri ta bles ho mes. La vi ri li tat s’assolia

un cop aca bat un ardu pro cés que te nia

com a punt de par ti da el nen i el punt

d’arribada del qual era l’home. (Scha ra -

grodsky, 2001a)

Els exer ci cis mi li tars, pre sents des del

1884 fins al 1910, van te nir com a únics

des ti na ta ris els ba rons. Aques ta re gu la ri -

tat, pre sent en tots els Plans i Pro gra mes

Esco lars, va im pli car una for ta presè ncia

d’atributs i pro pie tats a edu car lli ga des a

allò que és mar cial i, en con se qüèn cia, a

la for ma ció del carà cter mas cu lí. Els exer -

ci cis mi li tars eren cons ti tuïts per di fe rents

exer ci ta cions, en tre les quals des ta ca ven

els mo vi ments uni for mes de flanc, mit ja

vol ta, mar xes, con tra mar xes, ali nea cions,

for ma ció de ba ta lla o uni tats tàcti ques i

evo lu cions.

Des de 1910 els exer ci cis mi li tars van

de sa par èi xer ex plí ci ta ment dels plans i

pro gra mes. Mal grat tot, en la dis ci pli na

en qües tió, no ves pràcti ques cor po rals

van as se gu rar la ca rre ra per fer ve ri ta bles 

ho mes. Entre la dèca da dels 10 als 20,

es va ins tal·lar amb mol ta for ça l’escol -

tisme.

L’educació fí si ca es co lar sota l’escol tis -

me, no no més va te nir con se qüèn cies

en la dis tin ció d’activitats i tas ques en

fun ció del gène re, tot pro duint es te reo -

tips mas cu lins i fe me nins, sinó que va

con tri buir, molt es pe cial ment, a la con -

fi gu ra ció de de ter mi na des mas cu li ni -

tats. El seu ori gen mar cial i pa triò tic,

acom pan yat d’uns certs va lors mo rals

com la lleial tat, l’honor, l’obediència, el 

co rat ge i la ne te dat mo ral for ma ven

part de les se ves pràcti ques quo ti dia -

nes. La cul tu ra es col ta es ta va cons ti tuï -

da per di fe rents exer ci ta cions i ac ti vi -

tats, en tre les quals des ta ca ven mar xes

i evo lu cions per a tots dos se xes i agru -

pa cions d’estudiants per a jocs i es col -

tis me no més per a ba rons. La ca rre ra

per fer-se tot un home va que dar no va -

ment sal va guar da da.

Tant els exer ci cis mi li tars com l’escoltis -

me van con tri buir molt es pe cial ment a la

cons truc ció d’allò que és mas cu lí en el pe -

río de comprès en tre 1880-1930. Entre

les jus ti fi ca cions d’aquesta cons truc ció es 

van ins tal·lar els co nei xe ments hi giè nics.

A par tir de 1930 els plans i pro gra mes,

ela bo rats tant pel Con sell Na cio nal d’E -

ducació com per la Di rec ció Ge ne ral

d’Escoles de la Pro vín cia de Bue nos Ai res

no es ta blei xen, per a l’educació fí si ca, ac -

ti vi tats o fei nes ex clu si ves per a ba rons o

ex clu si ves per a do nes. Això no va im pli -

car el fi nal d’una de les claus cons ti tu ti ves 

de l’educació fí si ca es co lar ar gen ti na. Ben 

al con tra ri, es va pro duir un des pla ça ment 

de la ”mar ca de gène re” cap als tex tos o

ma nuals es co lars d’educació fí si ca i cap a

les ar gu men ta cions de les se ves pràcti -

ques re pre sen ta des per di ver ses exer ci ta -

cions fí si ques, i es pe cial ment, per jocs i

es ports.

Aques tes pràcti ques van par ti ci par en la

cons truc ció de cos sos mas cu lins i fe me -

nins en el pe río de comprès en tre 1930 i

1970. Les pràcti ques lú di ques van im pli -

car una for ta con tri bu ció en la cons truc ció 

d’una cer ta mas cu li ni tat i fe mi ni tat. En

ge ne ral, en tre la ba te ria d’activitats lú di -

ques no més pres cri tes per als ba rons fi gu -

ra ven “cur ses i salts”, “cur ses de ca rre -

tons”, “cur sa de ge nets” i la “cin cha da”

[N.T. Joc amb cor des]. Per con tra, els

jocs per a do nes eren més pas sius, suaus i 

no per se guien forts con tac tes cor po rals.

És a dir, les ac ti vi tats as so cia des a la for -

ça, la re sistència i la potè ncia no eren de -

sit ja bles ni per me ses per a les do nes. Cla -

ra ment, els jocs dels ba rons in ci ta ven a

una ma jor ac ti vi tat, llui ta i con tac te cor -

po ral. Tam bé la de no mi na ció dels jocs va

con tri buir a aques ta fi na li tat: “dale leña

(per a ba rons)” i “l’esquirol als ar bres (per

a les do nes)”.

Les pràcti ques es por ti ves re pro du ïen el

ma teix es que ma que els jocs. Algu nes ac -

ti vi tats es por ti ves ana ven adre ça des ex -

clu si va ment als ba rons i al gu nes ac ti vi tats 

ex clu si va ment a les ne nes. Per exem ple,

“new con i pe lo ta al ces to per a les ne nes”

i “soft bol, hand bol i fut bol per als ba rons”.

Tam bé al gu nes pràcti ques tan en car na -

des en l’educació fí si ca, eren es ti mu la des 

de ma ne ra di fe ren cial en ba rons o en do -

nes: les ex hi bi cions per a do nes per se -

guien fi na li tats di fe rents a les dels ba -

rons: est èti ca, sua vi tat i be lle sa en els

mo vi ments de les do nes i for ça, potè ncia

i re sistència en els mo vi ments dels ba -

rons.

Als pro gra mes es co lars de la dèca da de

1980 hi ha al gu nes crí ti ques a aques ta

es sen cia lit za ció cor po ral. Tan ma teix,

caldrà es pe rar fins al 1993 per què una

nova Llei Fe de ral d’Educació, al menys en

el dis curs es crit, dei xi en re re el se xis me i

una cer ta es te reo ti pa ció. En sín te si, la

hist òria de l’educació fí si ca es co lar ar gen -

ti na va con tri buir, a tra vés d’algunes

pràcti ques i al guns supò sits, a cons truir la 

no ció de “di ferè ncia com a sinò nim de de -

si gual tat”. (Pe ro na, 1995). Te nint en

comp te aquest pa no ra ma hist òric, en el

qual aques ta dis ci pli na es co lar ha tin gut

un pa per no me nor en la cons truc ció jeràr -

quicament di fe ren cial1 d’allò que és mas -

cu lí i d’allò que és fe me ní, el pre sent ar ti -

cle in da ga, en l’actualitat, els me ca nis -

mes a par tir dels quals, les pràcti ques i els 

dis cur sos de l’educació fí si ca, han con tri -

buït a cons truir una cer ta mas cu li ni tat en

les ins ti tu cions es co lars. Entre els in te rro -

gants plan te jats es po den es men tar els se -

güents: De qui na ma ne ra els dis cur sos2 i

les pràcti ques de l’edu cació fí si ca con fi gu -

ren una de ter mi na da mas cu li ni tat i no

una al tra? Quins són els co nei xe ments i

les pràcti ques que, des de l’educació fí si -

ca, le gi ti men les for mes de mas cu li ni tat?

Quin és el sig ni fi cat de la fe mi ni tat en els

dis cur sos i pràcti ques dels do cents i

alum nes en edu ca ció fí si ca?

Per in for mar d’això, aquest ar ti cle exa mi -

na i ana lit za, des d’una pers pec ti va de
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1 La di ferè ncia en te sa així ha es tat uti lit za da com a punt de su port de de si gual tats. Del fet di fe ren cial no se se gueix lògi ca ment la ne ces si tat d’un trac te de si gual dels sub jec tes.

Sos te nir la de si gual tat so bre la di ferè ncia fa que aques ta dei xi de ser un ter me re cí proc per pas sar a ser uní voc. M. Ca va na, “Di fe ren cia”, ps. 85-118, en C. Amo rós (comp.), Diez 

Pa la bras Cla ve so bre Mu jer, Na va rra, EVD, 1995.
2 Ente nem com a dis cur sos allò que pot ser dit i pen sat, però in cloent-hi tam bé qui pot par lar, quan i amb qui na au to ri tat. Els dis cur sos com por ten un sig ni fi cat i cer tes re la cions

so cials; cons truei xen tant la sub jec ti vi tat com les re la cions de po der. Els dis cur sos són con ven cions que de ter mi nen en gran me su ra què pot ser dit, qui nes me nes de par lants po -

den dir-ho i per a qui na mena d’au di to ris ima gi na ris. S. BALL, (comp.). Fou cault y la Edu ca ción, ed. Mo ra ta, Ma drid, 1993, ps. 6-7. Ve geu tam bé els di fe rents sig ni fi cats del

ter me dis curs, a D. Main gue neau, Intro duc ción a los mé to dos de aná li sis del dis cur so, ed. Ha chet te, Bue nos Ai res, 1989, ps. 15-17. 



gène re, l’educació fí si ca es co lar en una de 

les se ves tres mo da li tats: clas ses so la -

ment amb ba rons.3

Consideracions
metodològiques i supòsits
teòrics

La me to do lo gia uti lit za da per a l’anàlisi

de clas ses d’educació fí si ca no més amb

ba rons, ha res post a un en fo ca ment teò -

ric me to dolò gic que s’ha no drit fo na men -

tal ment d’unes cer tes ca te go ries i con -

cep tes de l’Etnografia. En aquest sen tit,

la pers pec ti va d’anàlisi ha con ser vat els

trets co muns a to tes les di fe rents de fi ni -

cions de l’Etnografia: un es forç per do cu -

men tar allò que no es tro ba do cu men tat

de la rea li tat so cial (Ham mers ley i Atkin -

son, 1994), in ten tant de rea lit zar una

des crip ció den sa, que, en el sen tit de

Geertz (1987), per me ti de com pren dre el 

com plex en tra mat de sig ni fi ca cions on

ad qui rei xen sen tit les re la cions, iden ti -

tats i pràcti ques so cials dels ba rons com

a sub jec tes ge ne rit zats, du rant les clas -

ses d’educació fí si ca en ins ti tu cions es -

co lars.

La re col·lec ció de da des mit jan çant la rea -

lit za ció de tre balls de camp (en tre vis tes i

ob ser va ció de clas ses d’educació fí si ca

es co lar) va ser rea lit zat en 4 (qua tre) es ta -

bli ments es co lars ar gen tins, a raó d’un

curs d’educació fí si ca per es co la.

El pe río de de re gis tre i ob ser va ció de les

clas ses d’educació fí si ca ha es tat de qua -

tre me sos i mig (en tre 8 i 10 clas ses en

cada 9è any de cada es co la se lec cio na -

da). La fre qüèn cia de les clas ses re gis tra -

des ha es tat de dues ve ga des per set ma -

na per a cada ins ti tu ció es co lar. Cada

clas se va te nir una du ra da d’una hora de

re llot ge.

Per a la cons truc ció de la des crip ció es

van se lec cio nar un con junt de “ca sos”,4

tot uti lit zant els cri te ris se güents: to tes les

es co les han es tat es ta tals i de règim pú -

blic, tots els do cents en tre vis tats i ob ser -

vats han es tat ba rons, to tes les clas ses re -

gis tra des i ob ser va des han per tan gut al 9è 

any del Ter cer Ci cle de l’Educació Ge ne ral 

Bàsi ca (EGB) del Sis te ma Edu ca tiu Ar -

gentí, co rres po nent a nens d’entre 14 i

15 anys.

Les ob ser va cions han es tat rea lit za des

sen se ca te go ries prèvies. Tan ma teix, es

van fi xar al gu nes va ria bles so bre les quals

ca lia rea lit zar l’observació. Va ria bles que

per tan yien bàsi ca ment a dos àmbits: les

con duc tes ver bals i les no ver bals (Su bi -

rats i Bru llet, 1992). En re la ció amb el

pri mer, es van re gis trar les in te rac cions

en tre el do cent i els alum nes, el ti pus de

llen guat ge uti lit zat pel do cent, les for mes

d’acceptar o de re pri mir al gu nes ac cions o 

mo vi ments del do cent cap als alum nes, el 

llen guat ge dels alum nes, els le xe mes i fra -

ses més uti lit za des pels es tu diants i pels

do cents, etc.

En re la ció amb les con duc tes no ver bals, 

es va pres tar aten ció a la for ma

d’utilitzar l’espai per part dels alum nes,

les pràcti ques cor po rals més ac cep ta -

des, els usos cor po rals dels es tu diants,

les se ves con duc tes i gests, les for mes

de con tac te fí sic més fre qüents, els ti pus 

de mo vi ments, les parts del cos més uti -

lit za des pels alum nes, l’ús del temps du -

rant les pràcti ques fí si ques i/o es por ti -

ves, etc.

D’altra ban da, les en tre vis tes a fons van

ser rea lit za des als 4 pro fes sors en ca rre -

gats de dic tar clas se en els anys se lec cio -

nats. Així ma teix, s’han rea lit zat unes al -

tres 6 en tre vis tes, és a dir, un to tal de 10,

amb do cents d’educació fí si ca de les es -

co les se lec cio na des. Aquests úl tims no

van ser ob ser vats.

Les en tre vis tes van par tir de la pre mis sa

de “dei xar par lar” l’entrevistat mit jan -

çant pre gun tes des crip ti ves, es truc tu -

rals i de con trast (Woods, 1995), tot

ma ni fes tant les se ves con cep cions so bre 

la seva pràcti ca quo ti dia na. Aques tes

en tre vis tes ober tes van te nir tan ma teix,

al gu nes preo cu pa cions cen trals com ara 

es bri nar: quins són els hàbits, gests i

con duc tes dels nens du rant les clas ses

d’educació fí si ca, com és el ren di ment

dels nens, com són les pràcti ques cor po -

rals en els nens, com són els ti pus de

mo vi ments en els nens, qui nes són les

tas ques o ac ti vi tats que els agra da rea -

lit zar als nens du rant les clas ses

d’educació fí si ca, etc.

Tant les en tre vis tes com els re gis tres et -

nogr àfics, han es tat tècni ques d’in ves -

tigació uti lit za des per tal d’informar d’al -

gunes pre gun tes cen trals. Aques tes po den 

sin te tit zar-se en l’interrogant se güent: De

qui na ma ne ra els dis cur sos i les pràcti -

ques de l’educació fí si ca con fi gu ren unes

cer tes mas cu li ni tats? Aques ta úl ti ma pre -

gun ta pre sen ta dos supò sits.

1. El pri mer és, pa ra fra se jant Si mo ne

de Beau voir, que no es neix baró sinó

que s’arriba a ser-ho.5 Dit en al tres ter -

mes, amb prou fei nes iden ti fi cat el nou -

nat com a baró pels seus ge ni tals, la so -

cie tat trac ta de fer-ne el que aques ta en -

tén per baró. Es trac ta de fo men tar-li

unes con duc tes, de re pri mir-ne d’altres i 

de trans me tre-li cer tes con vic cions so -

bre el que sig ni fi ca ser baró. Com afir ma

Ba din ter (1993), “xy” és la fór mu la cro -

mosò mi ca de l’home. Però si “xy” cons -

ti tueix la con di ció pri me ra de l’ésser

humà mas cu lí, no n’hi ha prou per ca -
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3 Les al tres dues mo da li tats, en el Ter cer Ci cle d’EGB, en l’e du ca ció fí si ca són: clas ses so la ment amb do nes i, se gons la nor ma ti va, “ex cep cio nal ment” clas ses mix tes. Ve geu a Cir -

cu lar Téc ni ca Con jun ta Nº 1 de l’any 1997. “Obje to: pau tas para el dic ta do de Edu ca ción Fí si ca en Esta ble ci mien tos de EGB” Di rec ció d’Edu ca ció Fí si ca de la Pro vín cia de Bue -

nos Ai res. La Pla ta, Argen ti na.
4 Aques ta in ves ti ga ció va con sis tir en un es tu di de ca sos. D’a ques ta for ma, és pos si ble in fe rir que els re sul tats ob tin guts van re flec tir al gu nes tendències, unes cer tes re gu la ri -

tats, però no és pos si ble afir mar que es pro duei xin a to tes les clas ses d’e du ca ció fí si ca, ni amb les ma tei xes in ten si tats que re ve la el pre sent es tu di. Enca ra que es con si de ra

im pos si ble com pro var, en tots els ca sos, les con duc tes ho mofò bi ques i les mas cu li ni tats de ni gra des en el con text de la dis ci pli na ana lit za da, això no in va li da ria els re sul tats,

que pre te nen, fo na men tal ment, obrir pis tes en l’es tu di de les di ver ses mas cu li ni tats i les se ves dinà mi ques i d’u nes for mes de dis cri mi na ció no po sa des de re lleu fins ara en la 

nos tra so cie tat, i així po der com pren dre, en ca ra que si gui molt par cial ment, les re la cions que s’es ta blei xen quan hi ha ba rons rea lit zant pràcti ques es por ti ves a la ins ti tu ció

es co lar.
5 No es neix dona, s’a rri ba a ser-ho, ha es tat una de les fra ses cèle bres de Si mo ne de Beau voir. S. De Beau voir, El se gun do sexo, ed. Su da me ri ca na, Bue nos Ai res, 1999. Per ana -

lit zar les di fe rents po si cions so bre l’e nun ciat “no es neix dona, s’a rri ba a ser-ho” ve geu: J. But ler, “Va ria cio nes so bre sexo y gé ne ro: Beau voir; Wit tig y Fou cault”, a M. La mas

(comp.), El Gé ne ro: la cons truc ción cul tu ral de la di fe ren cia se xual, ed. Po rrúa, Mèxic, 1996. Una al tra po si ció di fe rent cri ti cant But ler es pot veu re a: S. Hei na maa, “Qué es ser 

mu jer? But ler y Beau voir so bre los fun da men tos de la di fe ren cia se xual”, a re vis ta Mora, núm. 4, Bue nos Ai res, 1998.



rac te rit zar-lo.6 Val a dir, que el baró no

és menys un pro duc te so cial del que ho

és la dona. Per tant, la mas cu li ni tat no

és quel com d’etern, una essència sen se

temps que re si deix en el fons del cor –o,

mi llor dit, dels tes ti cles– de tot home. La 

mas cu li ni tat no és est àti ca ni atem po -

ral; és hist òri ca, no és la ma ni fes ta ció

d’una essència in te rior; és cons truï da

so cial ment, és crea da en la cul tu ra. Vet

aquí, doncs, que la mas cu li ni tat sig ni fi -

ca co ses di fe rents en di fe rents èpo ques

per a di fe rents per so nes7 (Gil mo re,

1994).

Aquest supò sit, que la mas cu li ni tat és

cons truï da so cial ment i que can via amb el 

curs de la hist òria, no ha de ser en te sa

com una pèrdua, com una cosa que hom

li pren als ho mes.

En lloc d’intentar de de fi nir la mas cu li ni tat 

com un ob jec te (com un carà cter de ti pus

na tu ral, un com por ta ment mitjà, una nor -

ma), cal cen trar-se en els pro ces sos i re la -

cions mit jan çant els quals els ho mes i do -

nes por ten vi des im buï des en el gène re.

Cap mas cu li ni tat no sor geix, ex cep te en

un sis te ma de re la cions de gène re. La

mas cu li ni tat “si es pot de fi nir breu ment,

és al ho ra la po si ció en les re la cions de

gène re, les pràcti ques per les quals els ho -

mes i do nes es com pro me ten amb aques -

ta po si ció de gène re, i els efec tes d’a -

questes pràcti ques en l’experiència cor po -

ral, en la per so na li tat i en la cul tu ra” (Con -

nell, 1997).

2. El se gon supò sit de l’interrogant

plan te jat en aquest ar ti cle ac cep ta

l’existència de di ver ses mas cu li ni tats.

Se guint Con nell (1996), exis tei xen qua -

tre ti pus iden ti fi ca bles de mas cu li ni tat:

l’hegemònica, la sub or di na da, la com -

plaent i la mar gi nal. La mas cu li ni tat he -

gemò ni ca és aque lla que es pre sen ta

com a do mi nant i que re cla ma el màxim

exer ci ci del po der i de l’autoritat, és, de

fet, l’estereotip que ha pre do mi nat en la

cons truc ció del pa triar cat. Per a Kauf -

man (1997), l’adquisició de la mas cu li -

ni tat he gemò ni ca té un preu, atès que “és 

un pro cés a tra vés del qual els ho mes

arri ben a su pri mir tota una gam ma d’e -

mocions, ne ces si tats i pos si bi li tats, com

ara el plaer de te nir cura d’altres, la re -

cep ti vi tat, l’empatia i la com pas sió, ex -

pe ri men ta des com a in con sis tents amb el 

po der mas cu lí”. Les eli mi nem per què

arri ben a es tar as so cia des amb la fe mi ni -

tat que hem re but jat en la nos tra re cer ca

de mas cu li ni tat.

Al cos tat seu coe xis tei xen d’al tres ti pus

de mas cu li ni tat, que en al guns ca sos re -

flec tei xen for mes d’o pres sió, com per

exem ple la mas cu li ni tat sub or di na da que 

se si tua en l’ex trem opo sat a l’he gemò ni -

ca, atès que és més pro pe ra a con duc tes

atri buï des a les do nes i que és con si de ra -

da com no le gí ti ma per aque lla, com suc -

ceeix cla ra ment en el cas de les iden ti tats 

gais;8 o la mas cu li ni tat mar gi nal, que es

pro dueix en tre in di vi dus de grups so cials

o clas ses que es tro ben en una cla ra po si -

ció de mar gi na ció so cial. Fi nal ment, la

mas cu li ni tat com plaent és la que s’ob -

ser va en les con duc tes d’in di vi dus que,

sen se te nir ac cés di rec te al po der i l’au to -

ri tat, ac cep ten els be ne fi cis que es de ri -

ven, per als ho mes, de la pree minè ncia

so cial con ce di da al gène re mas cu lí, i s’a -

pro fi ten del do mi ni so bre les do nes ob tin -

gut pels de ten tors de la mas cu li ni tat he -

gemò ni ca.

Com afir ma Con nell (1996), la mas cu li ni -

tat he gemò ni ca i les mas cu li ni tats mar gi -

na des, no de no mi nen ti pus de carà cter fi -

xos, sinó con fi gu ra cions de pràcti ca ge ne -

ra des en si tua cions par ti cu lars, en una es -

truc tu ra can viant de re la cions. Són sem -

pre, po si cions dis pu ta bles. Qual se vol teo -

ria de la mas cu li ni tat que tin gui va lor, ha

de te nir en comp te aquest pro cés. Les

pràcti ques cor po rals es co lars no que den

exemp tes del marc con cep tual es men tat.

I menys l’educació fí si ca, tan pro cliu, his -

tòricament, a con tri buir a la con fi gu ra ció

d’unes cer tes mas cu li ni tats he gemò ni -

ques i sub or di na des.

Masculinitats en acció

Da vant d’això l’interrogant con ti nua sent, 

què suc ceeix, a ho res d’ara, a les clas ses

d’educació fí si ca so la ment amb ba rons?

A par tir de les ob ser va cions de les clas -

ses i l’anàlisi de les en tre vis tes als pro fes -

sors en edu ca ció fí si ca, s’han iden ti fi cat

les se güents re gu la ri tats, amb ac cen tuat

cai re se xis ta i trets ho mofò bics,9 a les

clas ses no més de ba rons d’educació fí si -

ca es co lar:

n Codi de gène re en el llen guat ge.

n Di ver ses mas cu li ni tat/s.

n Re pre sen ta cions dels do cents.

Codi de gène re en el llen guat ge:

“de fi nint la mas cu li ni tat

com allò no fe me ní”

Du rant les clas ses d’educació fí si ca ob -

ser va des i re gis tra des, la pràcti ca més

co mu na ha es tat l’esport: el vòlei i, de

for ma es pe cial, el fut bol. En pri mer lloc,

el llen guat ge i els ter mes uti lit zats pels

do cents i els alum nes du rant les clas ses,

in ci ta ven gai re bé de ma ne ra re cu rrent a
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6 L’es de ve nir mas cu lí posa en joc fac tors psi colò gics, so cials i cul tu rals que no te nen res a veu re amb la genè ti ca, però que no per això dei xen de te nir un pa per igual ment de ter mi -

nant, i pot ser més. E. Ba din ter, XY La iden ti dad mas cu li na, ed. Alian ça, Ma drid, 1993.
7 Com afir ma Ba din ter, què te nen en comú el gue rrer de l’Edat Mit ja na i el pare de fa mí lia dels 60? No més sub sis teix el po der que l’ho me exer ceix so bre la dona. D’al tra

ban da, no cal anar arreu del món per cons ta tar la mul ti pli ci tat dels mo dels mas cu lins. La mas cu li ni tat és dis tin ta se gons l’èpo ca, però tam bé se gons la clas se so cial, la

raça i l’e dat dels ho mes. En el se gle XVIII, un home dig ne d’a quest epí tet po dia plo rar en pú blic i des maiar-se; a la fi del se gle XIX, ja no pot fer-ho, sota pena de dei xar-hi la

seva dig ni tat mas cu li na. Des d’u na po si ció an tro polò gi ca Gil mo re afir ma quel com de si mi lar. A G. Gil mo re, Ha cer se hom bre. Con cep cio nes cul tu ra les de la mas cu li ni -

dad, ed. Pai dós, Bar ce lo na, 1994.
8 La mas cu li ni tat gai és la mas cu li ni tat sub or di na da més evi dent, però no és l’ú ni ca. Alguns ho mes i nois he te ro se xuals tam bé són ex pul sats del cer cle de le gi ti mi tat. Aquest pro -

cés està mar cat per un ric vo ca bu la ri de ni grant: ca gat, ma rie ta, i es pe cial ment puto i man cat d’aguan te. Ter mes molt uti lit zats du rant les pràcti ques fi si coes por ti ves. Aquí re sul -

ta òbvia la con fu sió simb òli ca amb la fe mi ni tat.
9 Se gons Mi chel Kim mel l’ho mofò bia és un prin ci pi or ga nit za dor de la nos tra de fi ni ció cul tu ral de la vi ri li tat. L’ho mofò bia és la por que d’al tres ho mes ens de sem mas ca rin, ens

cas trin, ens re ve lin a no sal tres ma tei xos i al món sen cer que no as so lim els estàndards, que no som ve ri ta bles ho mes. El ve ri ta ble te mor no és la por a les do nes, sinó la por d’és -

ser aver gon yits o hu mi liats da vant al tres ho mes, o d’és ser do mi nats per ho mes més forts. M. Kim mel, “Ho mo fo bia, te mor, ver güen za  y si len cio en la iden ti dad mas cu li na”, en

Mas cu li ni dad/es. Po der i Cri sis. T. Val dés y J. Ola va rria (eds.). Edi cio nes de la Mu jer. N.º 24. Isis Inter na cio nal y Flas co, San tia go, 1997, p. 56 i ss.



dues qües tions. D’una ban da, a la con si -

de ra ció d’allò que és fe me ní com allò que 

és equi vo cat i de l’altra, a l’afirmació

d’una cer ta mas cu li ni tat. La mas cu li ni tat 

es men ta da va as so cia da a al guns atri -

buts lli gats “ima ginà ria ment” amb allò

ve ri ta ble ment mas cu lí com ara la ga rra,

el hue vo, el po ner, el ban cár se la [N.T.:

Su por tar, to le rar] o el aguan te. En tots

dos ca sos la mas cu li ni tat es por ti va es

con fi gu ra a par tir del llen guat ge com allò

que no és fe me ní.

Per exem ple:

“¿Qué te pasa? ¿Estás con la me no pau sa?”

(D’un pro fes sor cap a un alum ne baró que

no vo lia fer l’es cal fa ment)

“Va mos chi cas, mué van se, no hay que es -

pe rar que la pe lo ta ven ga, hay que ir a bus -

car la” (fra se adre ça da als ba rons en evi -

dent to de bur la per què les noies no es

mouen)

“Chi cas un mi nu to...” (Fra se adre ça da als

ba rons)

“Chi cas ter mi nó la cla se” (fra se di ri gi da als

ba rons)

“No se la des a man da ri na10 por que pa re ce

una mu jer, se que ja de todo” (fra se d’un

alum ne adre çant-se a un al tre alum ne)

Alho ra que allò que és fe me ní es ri di cu lit -

za i es de ni gra, allò que su po sa da ment és

mas cu lí es rei vin di ca i s’exalta. Du rant les 

pràcti ques es por ti ves, so bre tot en el fut -

bol, és molt comú es col tar, en tre els

alum nes:

Per exem ple:

“Poné hue vo...”

“Poné ga rra...”

“Va mos che, hay que aguan tar la pe lo ta,

no arru ge mos aho ra”

Es ba ra llen dos alum nes del ma teix

equip:

“si es tás can sa do11 i no que rés po ner fuer te 

para que vi nis te”

“Va mos a ju gar, va mos ma chos!, va mos a

ga nar”

Da vant d’u na fal ta du rant un par tit de fut -

bol fra ses d’a ques ta mena es re pe tei xen

con tí nua ment:

“No seas ma ri con, si no te to qué”

“Che, tra ben fuer te...”

Tam bé, en ca ra que no tan so vint, el pro -

fes sor uti lit za aques ta ter mi no lo gia, i con -

tri bueix a con fi gu rar unes con duc tes, va -

lors i ac ti tuds que es co rres pon drien amb

els d’un ve ri ta ble home. Du rant una pro va 

de re sistència, el pro fes sor s’adreça als

més en da rre rits i els diu:

“Va mos chi cos, ¿qué pasa? ¿no tie nen

aguan te?”

Des prés d’un es cal fa ment, el pro fes sor diu:

“Gol pe de ma nos ba jas” (és una tècni ca en

vòlei). Al cap d’uns mo ments afir ma: “Qué

les pasa chi cos, eso lo hace qual quier chi -

ca de jar dín de in fan tes”

“El de pelo lar go no tie ne aguan te, no pone

ga rra para nada”

El ter me aguan te és un ter me molt uti lit -

zat a l’Argentina, de for ma es pe cial en la

tra ma es por ti va.12 Com afir ma Elbaum

(1998) en l’aguan te –se gons la per cep ció

mas cu li na– mai no hi ha ca pi tu la ció, per -

què s’aposta, com a mí nim, per una “vic -

tòria mo ral”. L’aguan te im pli ca sem pre

un im puls cor po ral a re sis tir, a sen tir (i ex -

hi bir) un di fús sen ti ment or gu llós.

L’aguan te es man té amb in de pendència

del “re sul tat” fi nal, per què no més in ten ta

de tes ti mo niar el que cap de sen llaç és ca -

paç d’acreditar: el va lor. Les do nes, els

nens i els ho mo se xuals no hi te nen lloc.

L’aguan te és una for ma de “gua pe za” i es

nota més en de sa van tat ge: de sa fia qui se

su po sa que és guan ya dor.

Cla ra ment, a tra vés del llen guat ge s’han

po gut iden ti fi car dues qües tions: la pri me -

ra, re fe ri da a la sis temà ti ca uti lit za ció

d’allò que és fe me ní com a re forç d’allò

que és ne ga tiu o in de sit ja ble i, la se go na,

vin cu la da a la uti lit za ció, com a re forç po -

si tiu i de sit ja ble, dels va lors con si de rats

com a mas cu lins, gai re bé sem pre as so -

ciats a la se xua li tat mas cu li na.

Aques tes dues re gu la ri tats, en ca ra que no

amb tan ta re currència, tam bé han apa re -

gut a les clas ses mix tes d’educació fí si ca

(Scha ra grodsky, 2001b). Aques ta afir ma -

ció ens per met d’inferir que les do nes,

amb in de pendència de ser pre sents a les

clas ses o no, es ta blei xen simb òli ca ment,

du rant les pràcti ques fí si ques i/o es por ti -

ves es co lars, uns certs lí mits a les pa rau -

les i les ac cions d’allò que és mas cu lí. Val

dir que aques tes di ferè ncies que im pli -

quen in ter de pendència (no es pot es -

mentar el que és mas cu lí sen se el que és

fe me ní i vi ce ver sa) con fi gu ren el bi no mi

mas cu lí/fe me ní amb fun cions cla ra ment

di fe ren cia des. Gai re bé sem pre el mas cu lí

com a do mi nant i amb va lor po si tiu, i el

fe me ní com a sub or di nat i amb va lor ne -

ga tiu.

Di ver ses mas cu li ni tat/s

“Yo me la ban co... ¿y vos?”

En se gon lloc, es van iden ti fi car molt cla -

ra ment des de l’evidència em pí ri ca, les di -

ver ses mas cu li ni tats que es po sa ven en

joc du rant les pràcti ques fí si ques i/o es -

por ti ves.

Les mas cu li ni tats he gemò ni ques es tro -

ben re pre sen ta des, en les pràcti ques es -

por ti ves, fo na men tal ment per aquells ba -

rons que sem pre són es co llits en tre els

pri mers de cada equip, que “van al fren -

te”, que són “téc ni ca men te ha bi li do sos”

o sim ple ment que són “los más ma chos”.

Aques ta mas cu li ni tat he gemò ni ca, va lo ra

com a es pe cí fi ca ment mas cu lí la “gua pe -

za”, l’agressivitat, la brus que dat, la for ta -

le sa fí si ca, el co rat ge, la for ça fí si ca,

l’habilitat, l’èxit i menysprea tot el que

ima ginà ria ment va lli gat amb el que és fe -

me ní.

Com afir men els do cents en tre vis tats, en -

tre els ba rons es des ta quen i va lo ren al -

guns atri buts i no d’altres:

Per exem ple:

“Per ju gar (al fut bol o a l’hand bol) trien pri -

mer els mi llors, en l’es port es cu llen el mi -

llor, però tenen en comp te que no si gui

‘mor fón’ (egois ta), però sem pre el que és

bo en un es port l’e le gei xen pri mer. A

«Bej...» (el ma chi to de la cla se) l’e le gei xen

per què va al fren te, pone duro”.

“Entre ells des ta quen, so bre tot, l’habilitat,

la for ça. Igual hi ha nois que no te nen

aques tes qua li tats i s’imposen al grup per

la men ta li tat, pot ser no són tan hàbils o no
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10 Mal nom d’un alum ne.
11 Tam bé, a gai re bé to tes les clas ses, fan bur la amb la ma nue la (mas tur ba ció mas cu li na). Si algú no pot fer un exer ci ci, o li surt ma la ment o sem bla es tar can sat, els com panys li

co men ten que se hizo la ma nue la.
12 Fins i tot hi ha un pro gra ma es por tiu, a la te le vi sió, amb aquest tí tol: El aguan te.



te nen tan ta for ça, però són as tuts, són

vius, són ma ne ga dors, són so cial ment

hàbils. No so la ment el més fort pro dueix

he ge mo nia, sinó el que fa ser vir el cap i és

hàbil du rant el joc”

Mal grat que els ma chi tos di ri mei xen la

ma jo ria dels con flic tes mit jan çant l’a -

gressió ver bal o fins i tot la violè ncia fí si ca, 

els do cents en tre vis tats es ta blei xen es -

tratè gies que en li mi ten l’actuació. Com

afir ma un do cent:

“Per als Tor neigs13 els vaig acla rir les co -

ses, vam par lar. Pot ser hi ha nois que no

vaig por tar. Hi ha nois que no els por ta ria,

per què sé que po den cau sar pro ble mes. Jo

sé que tinc 3 o 4 nois que si hi ha gues sin

anat, ha gues sin dit o fet al gu na cosa als al -

tres, si ha gues sin guan yat o per dut. Hay

gen te que por más que vos lo tra tés de evi -

tar, se ca lien tan si les ha cen go les o se po -

nen en go za do res. Jo no vull dis cri mi nar,

però des prés se arma ‘des pe lo te’ i qui paga 

els plats tren cats sóc jo”

Tant el ma chi to com l’hàbil re pre sen -

ten les mas cu li ni tats he gemò ni ques.

Mal grat te nir al gu nes di ferè ncies, en ge -

ne ral, tots dos com par tei xen al gu nes

qua li tats es men ta des an te rior ment i re -

but gen tot el que s’a cos ti a allò que és

fe me ní.

Però en l’escenari es por tiu, tam bé te nen

un lloc les mas cu li ni tats sub or di na des.

Són les que no te nen les qua li tats es men -

ta des an te rior ment o que no arri ben a

uns certs estàndards mas cu lins. Són els

sub jec tes fràgils, com ara el gras so net

que es posa a la por te ria de fut bol, el ma -

rie ta que no dispu ta una pi lo ta amb for ça

o el mal des tre a qui no li surt un mo vi -

ment tècnic.

Les pa rau les dels do cents con fir men

l’existència d’aquestes mas cu li ni tats de -

ni gra des:

Per exem ple:

“Al mal des tre el re but gen, per què el baró

d’aquesta edat vol guan yar i el mal des tre el 

fa per dre, no el vo len, no l’escullen, que da

sem pre ti pus «flo re ro», però no per una raó

de dis cri mi na ció, sinó per les con se qüèn -

cies que por ta la ma lap te sa. El mal des tre

fa ma la ment les ac cions, por ta a per dre el

seu equip i ales ho res el re but gen per això”

“El de pelo lar go (un alum ne) su fre el par ti -

do, tie ne mie do de man dar se una ma ca na

(un error), no tie ne la per so na li dad para

ban car se y de cir: me equi vo qué. Cuan do

te nés un pibe de es tas ca rac te rís ti cas es

un bo lu do...”

Aques tes mas cu li ni tats sot me ses, es tan

con dem na des a la sub or di na ció dels ac -

tors (alum nes, do cents, tra ma ins ti tu cio -

nal, etc.) que im po sen uns certs mo dels a

as so lir. Mal grat tot, molts sub jec tes

fràgils re sis tei xen aquest or dre. Les for -

mes de re sistència són va ria des: no par ti -

ci pant en les pràcti ques es por ti ves, bé si -

gui al·le gant pseu do le sions i do lors fic ti cis 

o for çant la si tua ció, as seient-se en un

cos tat de la pis ta de fut bol o de vòlei, par -

lant amb el pro fes sor la ma jor part de la

clas se, mo vent-se molt poc o no fent res

quan el pro fes sor no els mira, pre sen -

tant-se de ma ne ra re cu rrent amb roba no

ade qua da per a l’activitat fí si ca (te xans) o

si mu lant els exer ci cis men tre els més

hàbils o més mas cles re pe tei xen i re pe tei -

xen. En di ver sos pas sat ges de les clas ses

al guns alum nes s’automarginaven:

D’un alum ne al pro fes sor:

“Pro fe, ¿pue do des can sar?”

“Pero si re cién em pe za mos la ac ti vi dad”

D’un al tre alum ne al pro fes sor:

“Hoy me due le la pan za”

Aquests exem ples, en ge ne ral, pro ve nien

dels alum nes que eren –cons cient ment o

in cons cient ment– mar gi nats. Els que no

po dien adap tar-se a la nor ma, als mo vi -

ments de sit jats, al ren di ment exi git, a la

des tre sa tècni ca ne cess ària per en fron tar

si tua cions du rant el joc o du rant la pràcti -

ca es por ti va. L’impacte que ge ne ra aques -

ta si tua ció és que to tes aques tes es tratè -

gies no no més van con ver tint els mal des -

tres, els ma rie tes o els inh àbils en ob jec -

tors o mar gi nats de les pràcti ques; sinó

que, a més a més, aquests, apre nen que

no ser vei xen per a allò i aca ben as su mint

la na tu ra li tat de les se ves “su po sa des” in -

ca pa ci tats fí si ques.14

Alguns usos, gests i con duc tes cor po rals

rea fir men els pa trons de les mas cu li ni tats

he gemò ni ques i sub or di na des. To car-se

cer tes parts del cos (en par ti cu lar els ge ni -

tals), si mu lar do nar-se cops (molts alum -

nes ba rons fan com si es co pe ges sin en tre

ells), in sul tar-se mit jan çant uns certs ter -

mes (puto, ca gón, no te la ban cás, etc.),

sig ni fi car d’una cer ta ma ne ra les vict òries

o les de rro tes es por ti ves (“ga na mos por -

que tu vi mos más ga rra” o “ga na mos por -

que tu vi mos más aguan te”; “no tie nen

aguan te”, “no se la ban ca ron”, “la pró xi -

ma to men sopa” o “le rom pi mos el

culo”15), van fa bri cant de mica en mica

les di ver ses mas cu li ni tats.

Tan ma teix, en aques ta llui ta per l’a -

propiació d’unes cer tes po si cions, rols i

re cur sos, els sub jec tes fràgils, en no as so -

lir al gu nes nor mes mas cu li nes, te nen

menys pos si bi li tats de par ti ci par du rant el 

joc, de to car la pi lo ta, de mou re’s o de de -

ci dir un punt, ja si gui per re so lu ció pròpia, 

per de ci sió dels seus com panys més

hàbils o més mas cles o per de ci sió o omis -

sió del pro fes sor. Cla ra ment, du rant les

clas ses d’educació fí si ca, les mas cu li ni -

tats sub or di na des ocu pen es pais més re -

duïts, mar gi nals o pe rifè rics i no te nen

tant con tac te cor po ral com la res ta dels

seus com panys. Les mas cu li ni tats de ni -

gra des sem bla que aca ben la clas se gai re -

bé com la van co men çar: sen se trans pi -

rar, sen se sua da i amb la roba po li da ment 
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13 Els Tor neos Ju ve ni les Bo nae ren ses reu nei xen “es por ti va ment i ar tís ti ca ment” ba rons i do nes de la Pro vín cia de Bue nos Ai res. És el tor neig ins ti tu cio na lit zat del país on més

nens i ne nes com pe tei xen. Va adre çat no so la ment a es co les sinó tam bé a al tres ins ti tu cions com ara clubs i cen tres de fo ment. L’any 2000 hi van par ti ci par gai re bé

1.400.000 nens i ne nes d’en tre 12 i 18 anys. Font: Tor neos Ju ve ni les Bo nae ren ses, Bue nos Ai res, Argen ti na.
14 Com afir men Evans i Da vies, “el  més im por tant que po den ha ver après molts nens a l’Edu ca ció Fí si ca ac tual és que no te nen ha bi li tat, ni ni vell, ni va lor, i que el més as sen yat

que po den fer per pro te gir les se ves fràgils iden ti tats fí si ques és evi tar de li be ra da ment aques tes ac ti vi tats tan no ci ves”. J. EVANS i B. Da vies, “So cio logy, Schoo ling and Physi -

cal Edu ca tion”, a Evans, Fal mer Press, Fi ladè lfia, 1986, ps. 11-37.
15 Aques ta fra se, molt re pe ti da en els con texts es por tius, pre su meix que la pe ne tra ció anal és una de gra da ció in su por ta ble, no per a qui pe netra, sinó per a qui és pe ne trat. L’a me -

na ça “¡te voy a rom per el culo!” al·lu deix a vèncer l’al tre en un pu gi lat, on el que le sio na més és el més mas cle, i l’al tre, con si de rat fe ble per això, és menys mas cle i ne cess ària -

ment més fe me ní. Per a una ma jor anà li si ve geu E. Archet ti, “Mas cu li ni da des múl ti ples. El mun do del tan go i del fút bol en la Argen ti na”, en D. Bal ders ton i D. Guy, eds. Sexo i

Se xua li da des en Amé ri ca La ti na, ed. Pai dós, Bue nos Ai res, 1998.



adap ta da al cos. Tot el con tra ri s’esdevé

amb les mas cu li ni tats he gemò ni ques i

com plaents. Hom di ria que aquests úl -

tims, aca ben la clas se agi tats, des pen ti -

nats, amb la ves ti men ta des ma ne ga da,

amb suor i amb les gal tes de la cara ben

ver me lles. Són les mas cu li ni tats he gemò -

ni ques, i no les sub or di na des, les que, en

ge ne ral, a l’inici de les clas ses bus quen el

ma te rial, l’agafen, el ma ni pu len, fins i tot

abans que el pro fes sor passi llis ta. Tam -

bé, són les mas cu li ni tats he gemò ni ques

les que te nen el con trol del joc o de

l’activitat es por ti va, tant en re la ció amb

els seus temps com amb la tàcti ca de

l’activitat.

Com afir ma Váz quez (1990), di ver sos es -

tu dis po sen de ma ni fest que hi ha una

tendència in cons cient en el pro fes sor/a a

preo cu par-se més pels alum nes que con -

si de ra bons que pels que con si de ra flui -

xos, de tal ma ne ra que és fre qüent en la

pràcti ca do cent l’anomenada “pro fe cia

que s’autocompleix” (l’alumnat eti que tat

com a bo, aca barà ren dint com a bo a

cau sa de les ex pec ta ti ves i el trac te que li

dis pen sa el do cent). La ma jo ria de les

mas cu li ni tats sub or di na des do nen tes ti -

mo ni d’aquesta pro fe cia.

Representacions
dels docents: “Els barons
són alguna cosa més”

To tes aques tes pràcti ques en tre els alum -

nes, es tro ben ava la des (cons cient ment o

in cons cient ment) no so la ment pel dic tat

de les clas ses i la seva par ti cu lar dinà mi -

ca, sinó per les re pre sen ta cions dels do -

cents en tre vis tats. Les se ves pre mis ses i

supò sits so bre la mas cu li ni tat “es sen cia -

lit zen” les ha bi li tats, el ren di ment es por -

tiu, els ti pus de mo vi ments i els gus tos

dels ba rons, tot con so li dant uns certs es -

te reo tips mas cu lins que han d’assolir-se.

En gai re bé tots els ca sos, la nor ma de la

mas cu li ni tat és sem pre “al gu na cosa

més” que la dona no té. Ve gem-ne dos

exem ples:

En re la ció amb els ti pus de mo vi ments

dels ba rons du rant les pràcti ques fí si ques

i/o es por ti ves, els do cents afir men:

“Els ba rons, són més ac tius, més dinà mics, 

es mo ti ven fàcil ment, amb pocs ele ments

po den ju gar, or ga nit zar un par tit, or ga nit -

zar-se sols, ju gant al fut bol o a l’handbol.

Des prés d’haver-los en sen yat re gles, es po -

den que dar ju gant tran quils. A les do nes

els cos ta més. A les do nes cal mo ti var-les

cons tant ment, són més «que da das», no els 

agra da, tot les can sa”

“Els mo vi ments són bons, lle vat d’un o dos

(alum nes ba rons).16 En can vi, les do nes te -

nen mo vi ments més de li cats”.

Les res pos tes dels do cents, res pec te de

les tas ques o les ac ti vi tats que els agra da

fer als ba rons a les clas ses, no fan més

que re for çar aques ta si tua ció:

“Ju gar al fut bol, jo pen so que és per una

qües tió cul tu ral que al 80 % dels ba rons

ar gen tins ens agra da el fut bol. No et dic el

100 % per què tinc al guns amics que no els 

agra da i no per això són es tranys o d’un al -

tre pla ne ta. La ma jo ria hi juga tam bé a fora

(de l’escola) i la ma jo ria hi ha via ju gat en

al gun club al gu na ve ga da. L’altre dia em

deien «pro fe, des pués de acá nos va mos a

ju gar a la pe lo ta.» Hi ju guen tot el dia. A

les do nes no els agra da gai re bé res. Hi ha

al gu nes que els agra da el vòlei o l’handbol,

però per re gla ge ne ral són fia cas [N.T. són

man dro ses]”.

“Hem fet fut bol i hand bol. Aquest grup és

molt es por tiu i a més a més uti lit za l’esport

per me su rar for ces, per mos trar-se com són 

i prac ti quen amb mol tes ga nes, però amb

més pre di ca ment el fut bol. T’adones que

ju guen amb més in ten si tat al fut bol que a

un al tre es port. En can vi les noies no

s’ajunten per anar a ju gar al vòlei o per ju -

gar a l’handbol, s’ajunta més per anar a ba -

llar, per dei xar-se roba”

En aquest sen tit, els do cents en tre vis tats

in de pen dent ment del fet que les do nes no

es ti guin pre sents a les clas ses d’educació

fí si ca de ba rons, es ta blei xen simb òli ca -

ment uns certs lí mits en tre els usos cor po -

rals mas cu lins i fe me nins.

En cap cas, du rant les clas ses d’educació

fí si ca, els do cents no han in ten tat de mo -

di fi car aques ta si tua ció de do mi na ció i

sub or di na ció d’uns ba rons cap a al tres ba -

rons. En aquest cas, es po dria arri bar a

afir mar que l’activitat es por ti va des ple ga -

da pels do cents i prac ti ca da pels es tu -

diants, ha con tri buït a es ta blir re gles je -

rar quit za des, se xis tes i amb trets ho mofò -

bics.

En sín te si, tant el codi de gène re en el

llen guat ge, com la ins ti tu cio na lit za ció

d’una cer ta cul tu ra somà ti ca con tri bueix,

en l’espai es co lar es por tiu, a con fi gu rar di -

ver ses mas cu li ni tats. Aquest pro cés de

con fi gu ra ció pro dueix i re pro dueix de ter -

mi na des tendències no equi ta ti ves i de si -

guals des del punt de vis ta del gène re.

Igual ment, tot ple gat està ava lat, en gran

part, per les re pre sen ta cions dels do cents

en tre vis tats. El lle gat hist òric junt amb els

con tun dents supò sits con tem po ra nis de

sen tit comú do nen com a re sul tat un es ce -

na ri mas cu lí di vers que no es tro ba

exempt de l’asimetria i la man ca d’e -

quitat. Sens dub te, amb aquest pa no ra ma 

en l’educació fí si ca es co lar, cal dria pre -

gun tar-se, qui són els qui te nen més

aguan te, les mas cu li ni tats he gemò ni ques

i com plaents? O les mas cu li ni tats sub or di -

na des i de ni gra des?

Bibliografia

Archet ti, E. (1998). Mas cu li ni da des múl ti ples. El

mun do del tan go y del fút bol en la Argen ti na. A

D. Bal ders ton i D. Guy (eds.), Sexo y Se xua li da -

des en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res: Pai dós.

Ba den-Powell, R. (1908). Scou ting for boys.

Lon dres: C. Arthur Pear son Ltd.

Ba din ter, E. (1993). XY La iden ti dad mas cu li -

na. Ma drid: Alian za. 

Ball, S. (1993). (comp.) Fou cault y la edu ca -

ción. Dis ci pli nas y sa ber. Ma drid: Mo ra ta.

Beau voir, S. (1999). El se gun do sexo. Bue nos

Ai res: Su da me ri ca na. (ori gi nal de 1949)

Bour dieu, P. (2000): La do mi na ción mas cu li -

na. Bar ce lo na: Ana gra ma.

Ca va na, M. (1995). Di fe ren cia. A C. Amo ros

(comp.), Diez Pa la bras Cla ves so bre Mu jer

(ps. 85-118). Na va rra: EVD.     

Con nell, R. (1998). El im pe ria lis mo y el cuer po

de los hom bres. A T. Val dés i J. Ola va rría

(eds.), Mas cu li ni da des y equi dad de gé ne ro

en Amé ri ca La ti na (ps. 76-89). San tia go:

FLACSO.

– (1997). La or ga ni za ción so cial de la mas cu li -

ni dad. A T. Val dés i J. Ola va rría (eds.), Mas -

cu li ni dad/es. Po der y Cri sis (24) (ps. 31-48). 

San tia go: Edi cio nes de la Mu jer. Isis Inter na -

cio nal i FLACSO.

apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (41-48)

educació física

47

16 Aquests dos alum nes als quals fa re ferè ncia el do cent són sub jec tes fràgils. Tots els pro fes sors els es men ten. Són les mas cu li ni tats sub or di na des.



– (1996). Mas cu li ni ties. Cam brid ge: Po lity

Press.

Dun ning, E. (1993). Re fle xio nes so cio ló gi cas

so bre el de por te. Ma te ria les de So cio lo gía

del De por te, 83-108. Ma drid: La Pi que ta.

Elbaum, J. (1998). Apun tes para el aguan te. La

cons truc ción sim bó li ca del cuer po po pu lar. A

P. Ala bar ces, R. Di Gia no i J. Fryden berg

(comp.). De por te y So cie dad, 237-244.

Bue nos Ai res: Eu de ba. 

Elias, N. i Dun ning, E. (1996). De por te y ocio

en el pro ce so de la ci vi li za ción. Mèxic: Fon do 

de Cul tu ra Eco nó mi ca.

Evans, J. i Da vies, B. (1986). So cio logy, Schoo -

ling and Physi cal Edu ca tion. Phi la delp hia:

Fal mer Press. 

Fou cault, M. (1993). La his to ria de la se xua li -

dad: el uso de los pla ce res. Ma drid: Si glo

XXI, (3a edic.).

– Mi cro fí si ca del po der, Ma drid: La Pi que ta,

1992. (3a edic.).

– (1986). Vi gi lar y cas ti gar. Na ci mien to de la

pri sión, Ma drid: Si glo XXI  (5a ed.).

Gil mo re, D.: Ha cer se hom bre. Con cep cio nes

cul tu ra les de la mas cu li ni dad. Bar ce lo na:

Pai dós, 1994.

Ham mers ley, M. i Atkin son, P.: Etno gra fía. Mé -

to dos de in ves ti ga ción. Bar ce lo na: Pai dós,

1994.

Hei na maa, S. (1998). ¿Qué es ser mu jer? But ler 

y Beau voir so bre los fun da men tos de la di fe -

ren cia se xual. Mora (4), Bue nos Ai res.

Kauf man, M. (1997). Las ex pe rien cias con tra -

dic to rias del po der en tre los hom bres. A T.

Val dés,  i J. Ola va rría  (eds.), Mas cu li ni -

dad/es. Po der y Cri sis, San tia go: Edi cio nes

de la Mu jer. núm. 24. Isis Inter na cio nal i

FLACSO ps. 63-81. 

Kim mel, M. (1997). Ho mo fo bia, te mor, ver -

güen za y si len cio en la iden ti dad mas cu li na.

A T. Val dés i J. Ola va rría (eds.), Mas cu li ni -

dad/es. Po der y Cri sis. San tia go: Edi cio nes

de la Mu jer, 24. Isis Inter na cio nal y FLACSO,

ps. 49-62.

Lou ro, G. (1995). “Pro du zin do su jei tos mas cu li -

nos e cris taos”. A A. Vei ga Neto (org.), Crí ti ca 

Pós-Estruc tu ra lis ta e Edu ca cao, Por to Ale -

gre: Su li na.

Main gue neau, D. (1989). Intro duc ción a los

mé to dos de aná li sis del dis cur so. Bue nos Ai -

res: Ha chet te.

Na ro dows ki, M. (1994). Infan cia y Po der: la

con for ma ción de la pe da go gía mo der na.

Bue nos Ai res: Ai que.

Pe ro na, A. (1995). Igual dad. A C. Amo ros

(comp.), Diez Pa la bras Cla ves so bre Mu jer.

Na va rra: EVD, ps. 119-149.     

Scra ton, S.: Edu ca ción Fí si ca de las ni ñas: un

en fo que fe mi nis ta. Ma drid: Mo ra ta, 1995. 

Scha ra grodsky, P. (2001a). So bre los ejer ci cios

fí si cos o fa bri can do ‘Cuer pos Vi ri les’: (1880-

1930). El caso ar gen ti no”. Re vis ta de Edu ca -

ción Fí si ca: re no var la Teo ría y la Prác ti ca

(84), La Co ru ña, 32-38. 

– (2001b). Jun tos pero no re vuel tos: la edu ca -

ción fí si ca mix ta en cla ve de gé ne ro. Re vis ta

Nó ma das (14) (cons truc cio nes de gé ne ro y

cul tu ra es co lar), De par ta men to de Inves ti ga -

cio nes Uni ver si dad Cen tral, Bo go tá, 142-

154.

Su bi rats, M. i Bru llet, C. (1992). Pau tas de ob -

ser va ción para el aná li sis del se xis mo en el

ám bi to edu ca ti vo. Bar ce lo na: Insti tu to de

Cien cias de la Edu ca ción.

– (1988). Rosa y Azul: la trans mi sión de los gé -

ne ros en la es cue la mix ta. Ma drid: MEC

Insti tu to de la Mu jer. 

Váz quez, B. (1990). Guía para una Edu ca ción

Fí si ca no se xis ta. Ma drid: MEC, Di rec ción

Ge ne ral de Re no va ción Pe da gó gi ca, 1990.

Woods, P. (1995). La es cue la por den tro: la et -

no gra fía en la in ves ti ga ción edu ca ti va. Bar ce -

lo na: Pai dós.

Lleis i circulars 
educatives (Argentina)

Llei 1420, apro va da el 8 de ju liol de 1884.

Llei Fe de ral d’Educació, apro va da el 14 d’abril

de 1993.

Cir cu lar Tècni ca Con jun ta núm. 1 de l’any 1997.

“Obje to: pau tas para el dic ta do de Edu ca ción

Fí si ca en Esta ble ci mien tos de E.G.B”. Di rec -

ción de Edu ca ción Fí si ca de la Pro vin cia de

Bue nos Ai res. La Pla ta, 1997.

apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (41-48)

educació física

48


