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RESUMO 

 
Gênero é um conceito socialmente produzido que desmascara as construções 

sociais a respeito do feminino e do masculino, sendo dependente da história e suas 

especificidades e o objetivo deste trabalho é identificar como as relações de gênero 

são discutidas na formação inicial de professores de educação física pelas principais 

revistas da área. A partir de uma revisão teórica nos poucos artigos correlatos 

selecionados nos periódicos da área, foi verificado que a escola, ao delinear 

meninos e meninas, faz com que seja necessário conhecer de que maneira esses 

conceitos masculinos e femininos interferem ou não nas concepções dos docentes. 

A revisão demonstra que a lógica que se estabelece na EF é a do masculino como 

padrão, como representação ideal de aluno nessa disciplina, colocando em 

evidência as normas de gênero, a partir de padrões heteronormativos que acabam 

por reforçar estereótipos sexuais e de gênero ao se calar sobre os conflitos e as 

questões que envolvem a sexualidade. Uma das convenções mais simbólicas da EF 

escolar é a separação de meninos e meninas. Na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional não há recomendação desta separação e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais preconizam as aulas mistas, embora os próprios professores 

insistam em manter uma tradição de separação levando em conta o sexo biológico, 

homem e mulher, em uma manutenção de estereótipos. Embora não se trate de 

uma questão nova no campo pedagógico, o debate acerca das questões de gênero 

na formação inicial de professores de EF necessita ser ampliado e aprofundado. A 

escola, mais especificamente a educação física, por meio de seu currículo, de sua 

prática cotidiana, das formas de intervenção, seleciona saberes específicos em meio 

a tantos outros. Cabe aos professores de Educação Física compreender as 

diferenças existentes entre os gêneros e respeitá-las, não as considerando como 

obstáculos no desenvolvimento de quaisquer que sejam as atividades. Para que isso 

seja possível, é necessária uma abordagem que comece na formação inicial de 

futuros professores. E também se faz necessário que mais pesquisadores entrem 

nessa discussão para que o professor tenha as ferramentas necessárias para 

trabalhar a temática junto a seus alunos com segurança, e assim proporcionar 

igualdade de oportunidade a todos, tolerância e respeito às diferenças. 

Palavras-chave: Gênero. Relações de Gênero. Heteronormatividade. Educação 

Física. Formação profissional.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo objetivou investigar como as relações de gênero são discutidas 

na formação inicial de professores de educação física pelas principais revistas de 

Educação Física (EF). 

Este trabalho justifica-se pela incerteza que ainda paira sobre o tema, visto que há 

apenas uma sugestão nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 25) 

de que “as aulas mistas de Educação Física podem dar oportunidade para que 

meninos e meninas convivam, observem-se, descubram-se”. Faz-se necessário 

compreender como se dão as relações de meninos e meninos em aulas mistas 

durante a aprendizagem de diversos conteúdos propostos para a educação física 

escolar, de modo a entender como a diversificação de conteúdos interfere nas 

relações de gênero. 

Logo, percebe-se a necessidade e importância de um entendimento mais efetivo de 

docentes ou futuros docentes, já que estas problemáticas de gênero vêm sendo 

cada vez mais abordadas hoje em dia. 

Tanto pessoal como socialmente, é necessário entender tais relações. Gênero é um 

conceito importante que, acima de tudo, desmascara as construções sociais a 

respeito do feminino e do masculino. 

Para Louro (1997a, p. 77), gênero refere-se “ao modo como as diferenças sexuais 

são compreendidas numa dada sociedade, num determinado grupo, em 

determinado contexto” e seu conceito veio contrapor-se ao conceito de sexo que 

considera as diferenças biológicas entre homem e mulher.  

Já o gênero diz respeito à construção social e histórica do ser masculino e do ser 

feminino, suas características e atitudes atribuídas a cada um deles em cada 

contexto sociocultural (LOURO, 1996). 

Naturalmente, ainda segundo Louro (2011), existe uma tendência que é considerada 

legítima por carregar em si o caráter provisório das culturas, de associar gênero e 

sexualidade que faz com que cada indivíduo se defina como uma pessoa do gênero 

feminino ou masculino, hétero, homo ou bissexual e expresse desejos e sentimentos 

através de determinados comportamentos característicos da situação com a qual se 

identifica. 
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Quando os sujeitos se identificam, social e historicamente, como femininos e 

masculinos, as identidades de gênero são construídas. Louro (1997b) faz notar que 

as identidades estão sempre se constituindo, elas são instáveis e, portanto, 

passíveis de transformação. Já as relações de gênero tratam das diferenças que são 

resultantes dessas construções sociais e culturais e tendem a se transformarem 

cotidianamente. 

As relações de gênero estão em constante mudança na sociedade, pois é a partir de 

normas, valores e símbolos, e principalmente, da educação do comportamento de 

homens e mulheres que se constitui a cultura do que é masculino e feminino, do que 

é diferente ou divergente. 

A escola é uma das instâncias que espelha o contexto cultural da sociedade na qual 

está inserida, e quando a sociedade se diversifica a escola também o faz. Louro 

(2011, p. 64) afirma que a escola é um desses vários “espaços e instâncias [que] 

exercitam pedagogias culturais ou, para o que nos interessa neste momento, 

exercitam pedagogias de gênero e sexualidade”. 

Louro (1997b) observa que a escola delimita e organiza seus ambientes, utilizando-

se de códigos e símbolos específicos, determinando o que é permitido ou não. 

Através de regras e hábitos já formalizados e institucionalizados, “ela separa e 

institui” (LOURO, 1997b, p. 58).  

Percebe-se que tanto na escola como nas aulas de educação física são 

reproduzidos padrões de comportamento sociais que restringem a participação de 

meninos e meninas em uma ou outra atividade. 

A escolha desse tema como objeto de estudo (como as relações de gênero são 

discutidas na formação inicial de professores de educação física na área de EF) 

aconteceu a partir da constatação de que a escola é um dos locais onde os alunos 

manifestam diversas relações e talvez uma das mais expressivas sejam as relações 

de gênero. 

Louro (1997b) destaca o processo de representação masculina e a marca da 

virilidade historicamente evidenciada na estrutura escolar, sobretudo na disciplina 

educação física. No caso específico desta disciplina que trata principalmente a 

questão motora, as representações e expressões de gênero podem ser bem nítidas, 
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possibilitando estudos para análise das interações, fragilidades e potencialidades 

perante as questões de gênero. 

Assim, não é sem motivo que as aulas de educação física são as preferidas pela 

maioria dos alunos. São os momentos na escola que eles estão mais próximos de 

suas realidades, oportunizando a exposição do corpo físico e o ser masculino e 

feminino torna-se mais perceptível perante cada prática corporal culturalmente 

reservada a cada um. 

Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho é a partir de uma revisão da literatura 

em artigos selecionados em periódicos da área da Educação Física identificar de 

que forma as relações de gênero são tematizadas na formação inicial dos 

professores de educação física.  

.A escola, ao delinear meninos e meninas, faz com que seja necessário conhecer de 

que maneira esses conceitos masculinos e femininos interferem ou não nas 

concepções dos docentes, o que leva à pergunta-problema: como as relações de 

gênero são tratada na formação inicial do professor de educação física segundo a 

literatura da área? 
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2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é a revisão sistemática da literatura que, assim como outros 

tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de 

dados a literatura disponível sobre determinado tema. Essa forma de estudo 

proporciona “um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de 

intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados 

de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada” (SAMPAIO, 

MANCINI, 2007, p. 84) 

Os trabalhos de revisão são definidos por Noronha e Ferreira (2000, p. 191) como, 

[...] estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área 
temática, dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão geral ou 
um relatório do estado-da-arte sobre um tópico específico, evidenciando 
novas ideias, métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase 
na literatura selecionada. 

Alves-Mazzotti (2002) ressalta que a revisão de literatura ou revisão bibliográfica tem 

o propósito de construir uma contextualização para o problema e ainda, possibilitar 

uma análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção 

do referencial teórico da pesquisa. 

Assim, para o desenvolvimento do tema aqui proposto, iniciou-se em agosto/2018 a 

seleção dos artigos em quatro das principais revistas da Educação Física brasileira.  

A escolha das revistas levou em conta tanto a importância das mesmas para a área, 

como também a questão do tempo disponível para pesquisa e apresentação dos 

dados. 

Assim, baseado nesses dois fatores, definiu-se pela Revista Movimento; Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), Revista Pensar a Prática e Revista 

Motrivivência, todas avaliadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC). 

A seleção partiu dos descritores relações de gênero, questões de gênero, gênero, 

gênero e educação física e, gênero e formação profissional, e dos operadores 

and e/ou or. 

As buscas ocorreram na própria base de dados de cada revista, para a década em 

curso, ou seja, de 2010 aos dias atuais, exceto para a RBCE onde por suas 
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particularidades das ferramentas de pesquisa foi feita a opção para os últimos 10 

anos. 

Por serem 04 (quatro) revistas e com descritores em que a palavra gênero se 

repete, a triagem se fez descritor a descritor, percebendo-se que a partir do descritor 

gênero já era possível obter o total de artigos para cada periódico para aquele 

descritor. Assim, as demais seleções apenas o refinaram, sendo possível montar o 

Quadro 1, onde é mostrada a quantidade de artigos localizados, em cada revista 

para cada descritor. 

Quadro 1- Quantidade de artigos localizados por descritor 

Descritor 

Revistas/Artigos encontrados 

Movimento 
Pensar a 

Prática 
RBCE Motrivivência Total 

Gênero 62 32 72 25 191 

Relações de gênero 1 2 1 9 13 

Questões de gênero 7 2 - 5 14 

Gênero e educação física 44 24 24 25 117 

Gênero e formação 

profissional 
1 1 1 2 5 

Fonte: O autor (2018). 

A seleção dos artigos nesta inclusão inicial deu-se pela leitura do título e resumo. O 

quadro 2 resume o número de artigos selecionados inicialmente para cada revista e 

o Quadro 3 os apresenta. 

Quadro 2 - Quantidade de artigos selecionados por revista 

Descritor 

Revistas/Artigos selecionados 

Movimento 
Pensar a 

Prática 
RBCE Motrivivência Total 

Gênero 5 2 3 3 13 

Fonte: O autor (2018). 
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Quadro 3 – Artigos selecionados por revista 

Revista Autores Título Ano 

Movimento 

Payeras, Morales, 
Ibáñez De Elejalde, 

Grau, Prat 

Análise do discurso de gênero 
nas matrizes curriculares sobre 
as ciências da atividade física e 
do desporto. 

2016 

Tinoco, Maia, Chaves, 
Santana, Araújo 

Resenha do livro gênero, 
masculinidades e diversidade: 
educação física, esporte e 
identidades masculinas. 

2016 

Hernández-Álvarez, 
Crespo, Martinez-

Gorroño, Rodrigues, 
Barrio 

Percepção dos estudantes sobre 
comportamento no ensino do 
professor e satisfação com a 
educação física: uma questão 
de genêro? 

2010 

Trusz, Farias, Folle, 
Both 

Preocupações de professores 
de educação física: reflexões 
acerca de estudos relacionados 
à temática. 

2017 

Marcolino, Paraíso 
Escolarização da sexualidade: o 
silêncio como prática 
pedagógica da educação física. 

2018 

Pensar a Pratica 

Sabatel, Alves, 
Francisco, Lima 

Gênero e sexualidade na 
educação física escolar: um 
balanço da produção de artigos 
científicos no período entre 
2004-2014 nas bases do Lilacs 
e Scielo. 

2016 

Soares, Mourão, 
Monteiro, Dorneles, 

Wenetz, Schwengber 

DORNELES, Priscila Gomes, 
WENETZ, Ileana; 
SCHWENGBER, Maria Simone 
Vione. (Orgs). Educação física e 
gênero: desafios educacionais. 
Ijuí: Ed. Unijuí, 2013. 

2017 

Revista Brasileira 
da Ciência do 
Esporte (RBCE) 

Uchoga, Altmann 

Educação física escolar e 
relações de gênero: diferentes 
modos de participar e arriscar‐se 

nos conteúdos de aula. 

2015 

Neira 

Incoerências e inconsistências 
da BNCC de Educação Física. Original 

(continua) 
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Quadro 3 – Artigos selecionados por revista (continuação) 

Motrivivência 

Dornelles 
Marcas de gênero na Educação 
Física escolar: a separação de 
meninos e meninas em foco. 

2011 

Machado, Pires 

Identidade de gênero e suas 
implicações sobre a sexualidade 
na perspectiva de professores 
de Educação Física. 

2016 

Matos, Brasileiro, 
Rocha, Cavalcante Neto 

Discussão de gênero nas aulas 
de Educação Física: uma 
revisão sistemática. 

2016 

Moreira, Oliveira, 
Soares, Abreu, 

Nogueira 

Apreciação da base nacional 
comum curricular e a educação 
física em foco. 

2016 

Fonte: O autor (2018). 

Depois de selecionados os artigos, a partir de seu titulo e resumo, foi realizada mais 

uma triagem, levando em conta agora a leitura integral dos artigos e verificando se 

os mesmos tinham relação com os objetivos do trabalho. 

Nessa etapa foi percebido que a maior parte dos artigos selecionados não fazia 

parte do tema abordado, ou não ajudavam a verificar as questões objetivadas. Por 

isso, dos 13 artigos selecionados anteriormente, restaram apenas 4 que falavam do 

tema abordado. O próximo quadro, o Quadro 4, mostra os artigos selecionados. 

Quadro 4- Artigos selecionados 

Autores Titulo Ano 

Marcolino, Paraíso 
Escolarização da sexualidade: o silêncio como prática 

pedagógica da educação física. 
2018 

Sabatel, Alves, 

Francisco, Lima 

Gênero e sexualidade na educação física escolar: um 

balanço da produção de artigos científicos no período entre 

2004-2014 nas bases do Lilacs e Scielo. 

2016 

Machado, Pires 

Identidade de gênero e suas implicações sobre a 

sexualidade na perspectiva de professores de Educação 

Física. 

2016 

Soares, Mourão, 

Monteiro, 

Dorneles, Wenetz, 

Schwengber 

DORNELES, Priscila Gomes, WENETZ, Ileana; 

SCHWENGBER, Maria Simone Vione. (Orgs). Educação 

física e gênero: desafios educacionais. Ijuí: Ed. Unijuí, 2013. 

2017 

Fonte: O autor (2018). 
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Após finalizar essa etapa, mais uma revisão foi selecionada com o intuito de 

aumentar o numero de artigos referentes à temática. A revista selecionada foi a 

UEM (Universidade Estadual de Maringá) e os descritores utilizados foram os 

mesmos anteriormente utilizados nas outras revistas.  

Dentro do recorte temporal estabelecido, de 10 anos ou na ultima década, não foram 

encontrados artigos que se relacionassem com assunto em pauta. Com isso foi 

definido dar sequência ao trabalho com os 04 textos inicialmente selecionados já 

citados no Quadro 4. 

A seguir, já dentro da Revisão da Literatura, apresenta-se a análise do que esses 

artigos trazem de informação sobre o tema. 
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3 GÊNERO COMO CONCEITO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Neste capítulo discutimos o gênero como conceito na educação física a partir dos 

trabalhos de Nicolino e Paraíso (2016), “Escolarização da sexualidade: o silêncio 

como prática pedagógica da educação física”, somado aos de Sabatel et al (2016), 

“Gênero e sexualidade na educação física escolar: um balanço da produção de 

artigos científicos no período entre 2004-2014 nas bases do LILACS e SCIELO”, o 

conceito de gênero também apareceu nos textos de Matos et al (2016), “Discussão 

de gênero nas aulas de Educação Física: uma revisão sistemática”. E Machado e 

Pires (2016), Identidade de gênero e suas implicações sobre a sexualidade na 

perspectiva de professores de Educação Física. 

Além da conceituação e definição de gênero, identidade e relações de gênero 

fazendo uma reflexão sobre o silenciamento na escola frente a questão da 

heteronormatividade e a soberania masculina nas aulas de EF. 

Nicolino e Paraíso (2016) dizem que especificamente no campo da Educação Física, 

o conceito de gênero é utilizado para apresentar como se dá o processo de 

escolarização dos corpos de meninos e meninas dentro e fora das aulas da 

disciplina. Estas autoras, ao pesquisarem Wenetz (2005 e 2012), Silvestrin (2013) e 

Santos (2008) no que se relaciona ao gênero, relatam que o sexo biológico é a 

marca da constituição dos corpos escolares, e evidenciam o quanto as diferenças 

anatômicas dos corpos são utilizadas para justificar a produção das desigualdades 

no contexto escolar.  

No que toca às relações de gênero, elas são reguladas por uma lógica generificada, 

em que a mulher e o homem são representados como masculino e feminino em 

função de seus órgãos sexuais. Ainda segundo relatos dos autores pesquisados por 

Nicolino e Paraíso (2016), esses ensinamentos se dão, sobretudo, pelo não-dito 

produzido nas práticas pedagógicas, ou nas atitudes e condutas dos docentes, 

dentro e fora das aulas de Educação Física. 

 

3.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE GENERO 

Os conceitos e definições de gênero são abordados por todos os autores 

pesquisados, Nicolino e Paraíso (2016), Sabatel et al., (2016), Matos et al., (2016), e 

Machado e Pires (2016). 
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Conforme Louro (1997), citada por Sabatel et al. (2016, p. 201), compreende-se 

gênero como a construção identitária dos indivíduos, num processo contínuo, 

situado socialmente e historicamente. “Em suas relações sociais, os indivíduos vão 

se construindo como masculinos ou femininos, arranjando e desarranjando seus 

lugares sociais”. 

Sabatel et al. (2016, p. 201) contam que de acordo com Silva (2003), a palavra 

gênero foi utilizada pela primeira vez como uma nova concepção, contemplando em 

sua definição os aspectos sociais do sexo, em 1955, nos Estados Unidos. Essa 

informação é similar à de Machado e Pires (2016) que recorrem a Scott (1995) ao 

afirmar que o termo gênero surgiu entre as feministas americanas, para conceituar o 

caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo.  

No Brasil, foi apenas nos anos finais da década de 1980 e início de 1990 que a 

temática sobre gênero tornou-se importante e entre alguns dos trabalhos desse 

período estão as pesquisas da historiadora brasileira Guacira Lopes Louro acerca da 

exclusão das minorias de gênero, notadamente na área da educação (SABATEL et 

al., 2016). 

Sabatell et al. (2016) ao estudarem Cruz e Palmeira (2009) e Prado e Ribeiro, 

(2010), dizem que as dificuldades de discussão sobre o gênero estão pautadas na 

confusão de seus conceitos, quando se propaga a ideia de que gênero está 

relacionado apenas às características de feminino e masculino, numa lógica binária. 

Também para Machado e Pires (2016) o gênero não pode ser entendido tão 

somente do ponto de vista biológico, mas deve ser acompanhado de seu significado 

social que é constituído e definido a partir das relações sociais estabelecidas como 

um construto cultural marcado pela historicidade. 

A partir desta perspectiva, o gênero configura-se como a construção social das 

identidades subjetivas de homens e mulheres. As características femininas e 

masculinas são definidas pelos comportamentos e consoantes um determinado 

momento histórico e uma dada cultura e diferenciam-se pelo papel que 

desempenham na sociedade (MACHADO; PIRES, 2016).  

Quanto a isso, Sabatel et al. (2016, p. 202), afirmam que o uso do constructo gênero 

é tido “como referência a qualquer construção social que tenha a ver com a distinção 

masculino/feminino, incluindo as construções que separam corpos femininos de 
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corpos masculinos”.  

Os gêneros, segundo Louro (2003), se fazem e se refazem continuamente ao longo 

da existência, e são socialmente produzidos, sendo dependentes da história e suas 

especificidades. 

Para Matos et al. (2016), superar as desigualdades de gênero implica em mudança 

nas estruturas simbólicas que compõe as relações de poder entre homens e 

mulheres. Os autores se valem de Resende (2008) para a sugestão de que seria 

correto pensar nas diferenças por outra perspectiva, “repensá-las não como naturais 

e imutáveis como sugere o discurso médico/biológico, mas como características 

construídas historicamente e, por isso, passíveis de mudanças e ressignificações” 

(MATOS et al., 2016, p. 263). 

A partir da acepção de Machado e Pires (2016) de que o gênero configura-se como 

a construção social das identidades subjetivas de homens e mulheres, percebe-se 

que a identidade de gênero pode ser entendida através desta construção, 

reconhecendo seu caráter histórico-cultural e o dissociando de estar única e 

exclusivamente ao sexo e à anatomia. 

Gênero se refere à forma de se identificar e ser identificado como homem ou como 

mulher. Da mesma forma, a identidade de gênero não é pertinente ao sexo 

biológico, nem tão pouco define a sua identidade sexual e a sua orientação sexual. 

Sendo a identidade de gênero a convicção de ser masculino ou ser feminino, ela 

pode se estabelecer no sentido contrário do padrão da identidade sexual 

(MACHADO; PIRES, 2016). 

Sabatel et al. (2016) se utilizam de Dornelles (2012), Prado e Ribeiro (2010) e 

Santos (2010) para esclarecer que aceitando o gênero como uma construção social 

e histórica, é consequente que a feminilidade e a masculinidade não se estabelecem 

pelas características biológicas.  

Sabatel et al., (2016, p. 201) citam Santos (2010) para quem a feminilidade e a 

masculinidade se definem como “construções culturais que se produzem e 

reproduzem socialmente e que não podem ser definidas fora de um contexto, ou 

seja, de condições históricas e culturais em que o indivíduo se constitui”  

O emprego do termo gênero exclui a submissão e a hierarquização baseada 

principalmente na justificativa biológica tal como a força muscular masculina e a 
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capacidade feminina de dar à luz ou cuidar do lar. Esses argumentos foram 

utilizados para a manutenção das desigualdades de gênero durante muito tempo 

(MACHADO; PIRES, 2016). 

Sobre a prática da segregação por gêneros, Santos (2010) pondera que “a 

linguagem, que atravessa e constitui a maioria das práticas, não apenas expressa 

relações, poderes, ela os institui. Ela não apenas veicula, mas produz e tenta fixar 

diferenças entre os sujeitos” (apud SABATEL et al., 2016, p. 205). 

É necessário então compreender que não são as características sexuais que vão 

revelar o que é feminino ou masculino, mas as formas como essas características 

são representadas ou valorizadas, dentro de um contexto. O sexo é a condição 

biológica do feminino e masculino, e deve-se pensar o gênero como resultados de 

determinantes sociais, psicológicas ou sociais que constroem ou preservam a 

feminilidade e a masculinidade. 

O sexo é a condição biológica do feminino e masculino, e deve-se pensar o gênero 

como resultados de determinantes sociais, psicológicas ou sociais que constroem ou 

preservam a feminilidade e a masculinidade. 

Desde o nascimento, os sujeitos já trazem determinadas estruturas morfológicas que 

os predispõem a viver como homens e mulheres, porém, há todo um conjunto de 

outros determinantes que podem conduzi-los a se construírem em oposição ou 

consonância com as características biológicas e especificamente para o que ocorre 

na Educação Física. 

Quanto a isso, Dornelles (2012) também citado por Sabatel et al. (2016, p. 204) 

alerta que “A lógica que se estabelece é a do masculino como regra, norma, padrão, 

ou seja, como representação ideal de aluno nessa disciplina”. 

Esse tipo de prática coloca em evidência as normas de gênero, sendo essa uma 

forma de se educar para a sexualidade, a partir de padrões heteronormativos. 

 

3.1.1 A questão da heteronormatividade e a soberania masculina 

(silenciamento na escola) 

A questão da heteronormatividade e a soberania masculina são abordadas nos 

trabalhos de Nicolino e Paraíso (2016), Sabatel et al., (2016), Matos et al., (2016), e 
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notadamente em Machado e Pires (2016) que tem seu estudo voltado para o 

silenciamento por parte dos professores da educação física, ainda que os autores 

abordem o homossexualismo e não o gênero como identidade, mas mesmo assim 

potencializando uma estrutura de poder heteronormativo, contribuindo para que 

valores discriminatórios e preconceituosos sejam mantidos. 

Sabatel et al. (2016, p. 205) iniciam o assunto heteronormatividade especificamente 

na Educação Física sugerindo que as escolas deveriam impedir a separação por 

gênero das turmas.  

Agindo dessa forma, estariam dando um importante passo para a compreensão de 

que as questões de gênero e sexualidade não devem ser norteadas em parâmetros 

heteronormativos.  

Os autores, Sabatel et al. (2016), refletem que um modelo regulador social pautado 

na heteronormatividade, faz com que os discursos e políticas básicas em que a 

Educação Física se apoia, legitimem o desejo heterossexual como normal. 

O estudo de Nicolino e Paraíso (2016) apresenta as situações nas quais orientações 

sexuais diferentes da heterossexual são marginalizadas e o silêncio quanto a isso. 

As autoras ao trazer os estudos de Altmann (1998 e 2001), Goellner (2003), Romero 

(1994) e Soares (2001) dizem que a Educação Física, por ser a responsável pela 

função de produzir a normalização dos corpos, divulgou a sexualidade como um 

produto moral, oficializando a heterossexualidade como norma hegemônica das 

relações humanas. 

Nicolino e Paraíso (2016) dizem que a Educação Física é uma aliada do movimento 

de educar a sexualidade. Para desenvolver essa asseveração, as autoras 

introduzem o termo normalização, o processo pelo qual as normas de gênero 

apontam os corpos como femininos ou masculinos, tendo por referência a 

heterossexualidade como a base para delimitação do indivíduo legítimo. Essa 

legitimidade é dada pela insistência em dizer como cada um deve se comportar, agir 

e pensar, supondo “O sexo como um dado anterior à cultura, de caráter imutável, a-

histórico e binário” (LOURO, 2008, apud MARCOLINO; PARAÍSO, 2016, p. 94). 

Vê-se que a sexualidade é um dos instrumentos utilizados pela Educação Física 

para produzir a ideia de uma moral sexual do corpo social, pautando-se na 

heterossexualidade como norma para a produção de sujeitos saudáveis e normais. 
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Essa postura higiênica sobre o corpo, que se vale da saúde física e moral constitui 

os primeiros conteúdos pedagógicos da Educação Física na escola, e entra no 

contexto escolar pela lógica biológica, educando os corpos escolares por meio da 

heteronormatividade (NICOLINO; PARAÍSO, 2016).   

As autoras são enfáticas ao afirmar que “As diversas demandas e singularidades 

que constituem a discussão da sexualidade na área da Educação Física estão 

subsumidas à questão da heterossexualidade” (NICOLINO; PARAÍSO, 2016, p. 97). 

A heterossexualidade traz consigo a questão da soberania da masculinidade. A 

habilidade motora, o comportamento gestual são maneiras de manter o status quo 

de soberania da heterossexualidade.  

Desde a antiguidade existe a exigência e a definição do que seria correto executar 

do ponto de vista corpóreo para exercer superioridade (MACHADO; PIRES, 2016). 

Matos et al. (2016) fazem notar que existe um tratamento diferenciado dos meninos 

em relação a meninas, e a disciplina de Educação Física muitas vezes auxilia na 

consolidação de conceitos equivocados, e torna-se um espaço propício para a 

manutenção de estereótipos.  

A Educação Física tem arraigada na sua cultura uma pseudo superioridade 

masculina. Matos et al. (2016) justificam esse aspecto pelo fato que os meninos 

possuem uma maior motricidade, em consequência de mais vivências correlatas 

realizadas desde a infância e assim apresentam uma maior desenvoltura no 

desenvolvimento de atividades físicas. 

Em um estudo realizado por Altmann, Ayoub e Amaral (2011) e relatado por Matos 

et al. (2016, p. 262) sobre as relações de gênero nas aulas de Educação física, os 

autores mostraram que no discurso de alguns docentes, “é presente a concepção de 

que os meninos são mais habilidosos para a prática esportiva e para jogos coletivos, 

enquanto grande parte das meninas não se envolve com a mesma intensidade 

nessas práticas”. Contudo, no decorrer de seu estudo, os autores perceberam que 

essa concepção é tida pela generalização do feminino e do masculino, já que nem 

todos os meninos se reconhecem como esportistas, ou se adequam à jogos 

coletivos e que meninas não só sabem como gostam de jogar. 

Matos et al. (2016) concluem que é atribuída inicialmente à sociedade, a criação e 

propagação de conceitos equivocados em relação ao sexo masculino e feminino. 
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Contudo, essas diferenciações perduram reforçadas pela escola e pelos professores 

de Educação Física quando afirmam que as meninas em comparação aos meninos 

são incapazes na realização de atividades motoras. 

Em outra perspectiva, Sabatel et al. (2016) citam a homofobia como um exemplo da 

construção da heteronormatividade. Os autores trazem Braga (2014) que coloca a 

homofobia entendida como “Uma forma tanto de evidenciar a linha que separa os 

que estão mais articulados à norma dos que se distanciam dela, produzindo tanto 

sujeitos normais e “anormais” [grifo do autor], quanto de garantir a superioridade 

heterossexual” (BRAGA, 2014, apud SABATEL et al., 2016, p. 204).  

Para Braga (2014), é imprescindível desconstruir todos os discursos e práticas que 

tomam a heterossexualidade como uma imposição. 

Confirmando este mesmo enfoque, Nicolino e Paraíso (2016, p. 98), dizem que 

Silvestrin (2013) e Santos (2008) constataram que os docentes acabam reforçando a 

norma e os estereótipos sexuais e de gênero, pelo silenciamento, ao afirmarem que 

não sabem como lidar com os embates sexistas e homofóbicos travados 

cotidianamente na Educação Física Escolar. 

Ao se calarem sobre os conflitos e as questões que envolvem a sexualidade, ainda 

que por falta de uma ação pedagógica, os docentes acabam por impossibilitar 

enfrentamentos, questionamentos e diálogos sobre as experiências corpóreas 

produzidas. Essa ideia da omissão por desconhecimento é analisada como 

perniciosa ao trato pedagógico, caracterizando que a falta de ação docente produz 

uma ação pedagógica, o consentimento.  

Segundo Nicolino e Paraíso (2016), o silenciamento permite, nesse sentido, 

conformar à lógica, naturalizando-a, mesma opinião expressa por Machado e 

Pinheiro (2016) para os quais, o silenciamento corrobora para manutenção da 

supremacia heterossexual. 

Justificando a ausência de discussão sobre as questões que envolvem a 

sexualidade na escola, os docentes afirmam que não se sentem capacitados para 

lidar com o tema no contexto escolar, tendo em vista que na formação acadêmica do 

professor de educação física, as disciplinas que tratam sobre as questões biológicas 

e fisiológicas corporais não abordam o assunto (NICOLINO, PARAÍSO, 2016).  

Nesse sentido, segundo Nicolino e Paraíso (2016), o que é não dito se apresenta-se 
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como um meio de educar, motivado pela falta de saberes sociais e culturais que 

envolvem o tema.  

Para Nicolino e Paraíso (2016, p. 102), essa falta se traduz “no inexpressivo 

investimento acadêmico, na falta de políticas públicas e na ausência de discussão 

sobre a sexualidade no processo de formação docente”.  
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4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E RELAÇÕES DE GÊNERO  

Para a discussão desse capítulo que aborda não apenas a formação de professores 

e relações de gênero, mas ainda o processo histórico da formação do professor de 

EF, o professor como mantenedor de estereótipos e a formação do professor de EF, 

foram novamente trazidos à discussão os quatro artigos pesquisados, quais sejam 

Nicolino e Paraíso (2016), Sabatel et al (2016), Matos et al (2016) e Machado e 

Pires (2016). Cada um traz sua contribuição em cada tópico como veremos no 

desenvolvimento deste capítulo. 

A Educação Física, tratada desde 1996 como componente curricular, lida 

diretamente com o corpo em movimento, deveria ser o palco inicial das discussões 

sobre o corpo e sua sexualidade (MACHADO; PIRES, 2016). 

Os autores afirmam que existe um distanciamento dessa temática por parte dos 

professores de Educação Física e consideram que ser professor não é apenas 

transmitir conteúdos e conhecimentos. Mais do que isso, é fazer parte de uma 

instituição, a escola, que exerce um importante papel social e possui uma estrutura que 

difunde poder. A postura adotada tem a capacidade de reforçar ou destruir valores, 

contribuindo para a manutenção ou transgressão de conceitos repressores. 

O professor de Educação Física precisa compreender o seu papel no processo de 

construção social das identidades sexuais, tendo a consciência de que os saberes 

transmitidos ou ocultados nas aulas são dispositivos de poder, que podem 

transformar ou reiterar conceitos, concepções e valores (MACHADO; PIRES, 2016). 

Matos et al. (2016, p. 272) citam Jesus e Devide (2006) que afirmam que mesmo 

frente à essa realidade que separa meninos e meninas, há a possibilidade de 

amenizar essa situação, porém é necessária a intervenção do docente nas 

atividades. 

Lima e Dinis (2007) aqui citados por Machado e Pires (2016, p. 363) ponderam que 

o processo histórico pelo qual passou a Educação Física deixou reminiscências no 

papel social desempenhado por todos os profissionais da área.  

Da mesma forma que o fim da Ditadura Militar foi o momento de repensar a atuação 

do professor de Educação Física para suprir e dar conta dos conflitos então 

existentes, hoje, novas realidades estão exigindo outras e novas reflexões sobre as 

questões advindas da cultura corporal. 
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Machado e Pires (2016, p. 363) também contam com Pires (2007) para quem os 

movimentos de resistência à Ditadura, o advento da redemocratização do país, 

levaram alguns movimentos à repensar as práticas pedagógicas.  

Sobre esse momento, Pires (2007) narra que as ponderações que apareceram nos 

estudos realizados a partir da década de 1980, época seguinte à ditadura militar, 

indicaram as contradições e paradoxos na formação do professor de Educação 

Física, e foram fundamentais no estabelecimento de uma crise de identidade na 

Educação Física, causando conflitos e novas reflexões sobre o verdadeiro papel 

desse profissional. 

Machado e Pires (2016, p. 371) recorrem a Dinis e Cavalcanti (2008) para os quais, 

a universidade tem sido chamada à responsabilidade diante dessas discussões, 

principalmente quando se refere a cursos de formação de professores, uma vez que 

na Educação há, de maneira geral, uma ausência desses estudos e ainda há uma 

demanda no espaço da escola acerca da discussão dessas questões. 

Machado e Pires (2016) atentam para o fato que a estrutura mais fixa e tradicional 

dos cursos de formação superior também dificulta mudanças nos currículos no que 

se refere à inclusão de conteúdos que são providos de certa maleabilidade.  

“Saber qual aspecto da sexualidade tem significância em cada momento histórico 

impõe desafios à formação profissional nos cursos universitários, os quais precisam 

encontrar maneiras de lidar com essa flexibilidade e suas dimensões sociais” 

(ALTMANN, 2013, citado por MACHADO; PIRES, 2016, p. 371). 

Sabatel et al. (2016) concordam que é preciso que se avance na formação inicial do 

professor de educação física, incentivando as discussões relativas aos temas 

gênero e sexualidade, para que os docentes sintam-se a vontade em coibir em suas 

aulas especulações sexistas de caráter biológico, provenientes de uma cultura 

machista e preconceituosa, na qual a superioridade masculina é tida como padrão e 

referência. 

 

4.1 O PROCESSO HISTÓRICO DA FORMAÇÂO DO PROFESSOR DE EF 

O processo histórico da formação do professor de EF é abordado principalmente por 

Machado e Pires (2016), mas também contribuem na discussão Nicolino e Paraíso 
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(2016) e Sabatel et al., (2016). 

A introdução da Educação Física no Brasil está ligada às estruturas militares 

francesas, que fundam, em 1907, o embrião da Escola de Educação Física da Força 

Policial do Estado de São Paulo. Seu ensino logo se torna obrigatório nas escolas 

secundárias brasileiras, em nome da segurança nacional, com a presença de 

diversos segmentos militares no sistema de ensino, caracterizando a instrução 

militar (MACHADO; PIRES, 2016). 

Dessa forma, a instituição militar, com todas as suas características de 

supervalorização masculina exerce forte influência na construção do que 

representou a iniciação da Educação Física Escolar no Brasil. Ganhando força ao 

longo dos anos, sua prática visava o heroísmo e a disciplina, tudo em nome do 

patriotismo (MACHADO; PIRES, 2016). 

Nicolino e Paraíso (2016) concordam que nesta primeira metade do século XX a 

Educação Física visou garantir a manutenção da ordem social no Brasil e 

complementam que a disciplina associou uma educação saudável à prevenção e à 

profilaxia, difundindo a imagem de um corpo forte, resistente e totalmente adequado 

aos parâmetros de fecundidade e procriação.  

Assim, orientava-se nas práticas escolares, o conjunto de medidas protetórias que 

objetivavam conformar, definir e propor um determinado estilo de vida saudável, 

traduzido por heterossexual, familiar e reprodutivo.  

A Educação Física obteve reconhecimento acadêmico ao ensinar que “o 

disciplinamento do caráter e a higiene do corpo se constituem por meio de uma 

educação moral, física e intelectual heterossexual, transmitindo a ideia de família 

nuclear como a mais adequada” (NICOLINO; PARAÍSO, 2016, p. 94). 

E é assim, que ao oficializar a prática heterossexual como norma hegemônica das 

relações humanas, a Educação Física torna-se responsável pela normalização dos 

corpos, um processo por meio do qual as normas de gênero nomeiam o corpo como 

feminino ou masculino, tendo por referência a heterossexualidade como matriz para 

delimitar o sujeito como legítimo.  

Essa legitimidade é imposta pela insistência de como cada um deve portar, supondo 

“o sexo como um ‘dado’ [grifo da autora] anterior à cultura, de caráter imutável, a-

histórico e binário” (LOURO, 2008, citada por NICOLINO; PARAÍSO, 2016, p. 94)  
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Nicolino e Paraíso (2016), sintetizam que a Educação Física entra no contexto 

escolar pela lógica biológica e por uma racionalidade moral do sexo, em que o corpo 

é formado através das ideias de hierarquia, ordem, disciplina, higiene e esforço 

individual. 

Com o Golpe Militar de 1964, a relação entre a Educação Física e o militarismo se 

fortalece e a Educação Física acaba por se tornar um instrumento de controle social 

(MACHADO; PIRES, 2007). 

Usando do relato de Castro (2001), Machado e Pires (2016, p. 363) rememoram que 

o governo militar desta época se utilizava do esporte com o objetivo de desmobilizar 

os estudantes, incentivando as atividades atléticas e a participação esportiva, como 

forma de alienação à situação política vigente. 

Por um longo período, as estruturas do militarismo caracterizaram a Educação Física 

e a divisão da sua prática por sexo. Até o início da década de 1980, alguns estudos 

continuaram sugerindo a separação dos sexos em função dos esportes e outras 

atividades (MACHADO; PIRES, 2016). 

Silveira et al. (2011), citados por Sabatel et al. (2016) confirmam essa herança e 

quando analisaram as práticas curriculares que atuaram na formação das 

professoras de Educação Física da Escola de Educação Física da Universidade 

Federal de Pelotas/RS nas décadas de 1970 e 1980, constataram que elas 

maximizavam as diferenças entre homens e mulheres. Havia também a segregação 

por gênero na constituição do próprio corpo docente e disciplinas específicas para 

homens e mulheres. 

Nos anos seguintes, os movimentos de resistência à ditadura e o advento da 

redemocratização do país, levaram a um processo da repensar as práticas 

pedagógicas na Educação Física.  

Machado e Pires (2017, p. 363) citam Pires (2007) ao dizer que as reflexões e as 

críticas que apareceram nos estudos realizados a partir da década de 1980, 

apontavam contradições e paradoxos na formação do professor de Educação Física, 

sendo fundamentais para estabelecer uma crise de identidade na Educação Física, 

causando conflitos e novas reflexões sobre o verdadeiro papel desse profissional. 

Sabe-se que a Educação Física lida diretamente com o corpo em movimento. Assim, 

a partir da década de 80 destacam-se as teorias progressistas da Educação Física 
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que sugerem procedimentos didático-pedagógicos que ao tematizar as formas 

culturais do movimentar-se humano, propiciar um esclarecimento crítico a seu 

respeito, desvelando suas vinculações com os elementos da ordem vigente 

(MACHADO; PIRES, 2016). 

 

4.2 O PROFESSOR COMO MANTENEDOR DE ESTEREÓTIPOS 

O tema, “o professor como mantenedor de estereótipos” novamente apareceu em 

todos os artigos pesquisados: Nicolino e Paraíso (2016), Sabatel et al., (2016), 

Matos et al., (2016), e Machado e Pires (2016). 

Machado e Pires (2016) sugerem que apesar dos processos de modificações de 

concepções pedagógicas pelos quais passou a Educação Física no sentido de 

superar práticas excludentes e sexistas, as aulas de Educação Física ainda 

fortalecem padrões e estereótipos de gênero, produzindo sujeitos masculinos e 

femininos. 

Nogueira e Rodrigues (2008) aqui citados por Matos et al. (2016, p. 262) advertiam 

há cerca de uma década, que a disciplina de Educação Física através de suas 

aulas, permanecia reproduzindo uma educação sexista na medida em que os 

professores continuavam a “basear-se no gênero para formar turmas, reforçando os 

papéis sexuais na escolha de atividades próprias para meninos e meninas, 

separando assim, equipes masculinas e femininas nas competições escolares”. 

Essa consideração é reconhecida por Matos et al. (2016), que afirmam em seu 

estudo bastante recente, que existe o predomínio de uma tradição biológica 

estabelecida na história e que se reflete nas práticas da Educação Física, sendo 

ainda hoje percebida nas atividades escolares.  

Essa divisão por sexo nas aulas de Educação Física é também comprovada na 

pesquisa de Cruz e Palmeira (2009 apud Matos et al., 2016) que confirmam que os 

professores utilizam argumentos pautados nas diferenças de habilidades e força 

existente entre para separar meninos de meninas. 

A escola vem contribuindo para que perdure essa divisão sexista, permitindo a 

transmissão de valores de descriminação e não atuando, na maioria das vezes, 

como intermediadora para transformá-la.  
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Notadamente nas aulas de Educação Física isso se manifesta pela separação ou 

exclusão das meninas nas atividades, sob o argumento de que estas possuem 

menos habilidades e força do que os meninos (MATOS et al., 2016). 

Matos et al. (2016, p. 271) validam sua opinião, servindo-se da observação de Lima 

e Dinis (2007) para os quais as aulas de Educação Física acaba fortalecendo 

padrões e estereótipos de gênero, produzindo sujeitos masculinos e femininos.  

Para Machado e Pires (2016) é necessário entender que a escola é um espaço de 

constituição identitária e que a Educação Física, como prática pedagógica, faz parte 

deste processo.  

Dentro desta prática, a concepção pedagógica da Educação Física adotada pelos 

professores irá nortear suas ações, direcionar seu olhar e ações sob as diferentes 

perspectivas que transmitem valores, saberes, avaliações, disciplinarizações 

específicas e não apenas do ponto de vista teórico e prático, mas também, do ponto 

de vista político e do poder.  

A postura e os conceitos e a prática do professor influenciam na formação da 

identidade dos sujeitos escolares. Não havendo uma delimitação da concepção 

pedagógica a postura didática que o professor assume frente aos acontecimentos e 

peculiaridades presentes na sala de aula, pode exercer um papel conservador ou 

crítico. 

Caso o aspecto conservador seja o prevalecente, a Educação Física corre o risco de 

continuar sendo proposta como forma de disciplinar o corpo e moldar os indivíduos 

dentro de um padrão cultural, onde se mantém os padrões moralmente desejados. 

(MACHADO; PIRES, 2016). 

Estas são as mesmas ponderações de Sabatel et al. (2016). Estes autores 

ressaltam que é a partir do enfoque com que os temas gênero e sexualidade são 

tratados nas aulas de Educação Física que os estudantes percebem que os valores, 

discursos e posturas são social e culturalmente construídos.  

As aulas de Educação Física tem o potencial de se tornar um espaço de 

desconstrução de estereótipos ou práticas que favorecem a segregação, 

acarretando desigualdades de gênero e sexualidades. 

Machado e Pires (2016) ao questionarem os professores de Educação Física quanto 
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à existência de algum elemento que trabalhasse questões da diversidade, no 

planejamento pedagógico das aulas, obtiveram como resposta, uma afirmativa 

unânime.  

Entretanto, esses mesmos professores não consideravam a homossexualidade dos 

estudantes no planejamento das aulas, no sentido de trabalhar criticamente a 

questão dos gêneros. “O paradoxo nas respostas demonstra uma limitação sobre o 

conceito de diversidade pelos professores” (MACHADO; PIRES, 2016, p. 370). 

Matos et al. (2016, p. 2062), outra vez valendo-se de Nogueira e Rodrigues (2008), 

citam a Educação Física como uma disciplina que na escola diferencia-se das 

demais do currículo escolar quanto à formação de turmas, pois apenas nela que se 

verifica a separação dos alunos por gêneros masculino e feminino. 

Os autores compreendem essa atitude nas aulas de Educação Física como 

segregadora e discriminatória, na medida em que reproduz e mantém os 

preconceitos que ainda persistem  na sociedade. 

A ação do professor, seu comportamento, segundo Machado Pires (2016), constitui-

se um fator importantíssimo para o silenciamento, negação das diversidades nesse 

espaço, e Nicolino e Paraíso (2016) complementam, dizendo que a falta de 

conhecimento sobre o tema por parte dos docentes, expresso pelo silêncio, produz o 

efeito mais potente desse processo de escolarização, o consentimento. 

Nicolino e Paraíso (2016) para ilustrar essa lógica de estabelecer corpos 

generificados em feminino e masculino para pensar a educação dos corpos, 

exemplificam com a prática do futebol e da dança. 

As autoras referem-se ao futebol, que sabidamente, tem um lugar simbólico no 

contexto escolar, especialmente dentro das aulas de Educação Física, como um 

forte representante desse processo educativo segregacionista. A dança, nesse 

sentido, também é uma prática representativa de um determinado lugar na escola, 

nesse caso, o feminino. “A prática do futebol parece ser colocada aí quase como 

uma obrigação para um menino que pretende ser heterossexual; do contrário, 

poderá ser classificado como desviante” (WENETZ, 2012, apud Nicolino; Paraíso, 

2016, p. 99). 

Ao permitir que meninos não participassem das aulas com a dança, o consentimento 

por parte da docente era uma garantia de que a constituição da heterossexualidade 
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a partir da inibição à participação em atividades que são consideradas femininas 

estava sendo consentida e, portanto, reiterada.  

As autoras ao concluir dizem que possível identificar que o silêncio dos docentes 

representa a crítica mais expressiva dos trabalhos sobre a prática pedagógica.  

 

4.3 FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

A formação do professor de EF é discutida por Sabatel et al. (2016), Nicolini e 

Paraíso (2016), ainda que numa parcela menor, também é tema de Machado e Pires 

(2016).  

Sabatel et al. (2016) ao questionar de que maneira as discussões a respeito de 

gênero e sexualidade estão sendo interpretadas e desenvolvidas pela área de 

Educação Física Escolar e os motivos pelos quais, os temas que versam sobre 

gênero e sexualidade ainda são pouco abordados frente ao componente curricular, 

inferem que as contribuições produzidas por intermédio de pesquisas não são 

inseridas de forma suficiente no processo de formação inicial dos professores de 

Educação Física.  

Os autores, Sabatel et al. (2016), manifestam a necessidade de que as discussões 

sobre os temas de gênero e sexualidade sejam contempladas desde o processo de 

formação inicial dos futuros professores de Educação Física.  

Há que se garantir, segundo eles, uma práxis-pedagógica que rompa com discursos 

sexistas advindos do senso comum, favorecedores da exclusão dos indivíduos que 

não se adequam aos padrões hegemônicos, naturalizados histórico e culturalmente 

(SABATEL et al., 2016). 

Nicolino e Paraíso (2016) relacionam a estratégia do silêncio adotada por alguns 

docentes com a omissão de determinados termos e saberes que constituem os 

documentos oficiais que regem o currículo escolar na Educação Física e para tal 

trazem a reflexão de Silvestrin (2013) para quem, “Aquilo que não se diz é tão ou 

mais significativo do que aquilo que se diz, porque demonstra o que é e o que não é 

relevante para estar ali, e assim o aprendizado se dá através do currículo oculto” 

(NICOLINO; PARAÍSO, 2016, p.100).  

É oportuno citar a concordância de Machado e Pires (2016) sobre o silenciamento 
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por parte dos professores e a sua origem na formação acadêmica. Estes autores ao 

questionar os docentes se na graduação obtiveram instrumentos para lidar com o 

tema da sexualidade, obtiveram 80% de respostas negativas. 

Em trabalhos também pesquisados por Nicolino e Paraíso (2016), as respostas 

trazem como justificativa dos docentes, a falta de conhecimento sobre o tema em 

virtude da formação, em que as disciplinas obrigatórias do currículo não prepararam 

para essa realidade. 

A falta de discussão sobre o tema no processo de formação soma-se às demandas 

produzidas, dentro e fora das aulas de Educação Física, em que o não ver, não agir, 

dá lugar a uma determinada lógica, a heterossexual.  

Nicolino e Paraíso (2016, p. 101) usam do trabalho de Santos (2008) para anunciar, 

paradoxalmente, a Educação Física como uma das disciplinas curriculares mais 

próximas do diálogo entre o corpo e a sexualidade, por entender que o corpo é 

peça- chave na articulação dos conteúdos da cultura corporal com os conteúdos da 

Orientação Sexual.  

Para sustentar esse argumento, Santos (2009) valeu-se dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de 1998. Segundo ele, o documento oferece contribuições 

teóricas para o profissional trabalhar com o tema nas aulas de Educação Física.  

Silvestrin (2013) pesquisado pelas mesmas Nicolino e Paraíso (2013, p. 101) objeta 

tal consideração questionando o documento como um instrumento pedagógico, ao 

trazer que a visão de gênero e sexualidade, sob as perspectivas de um 

determinismo biológico e de saúde pública, tal qual foram propostos pelos PCN, não 

possibilitam uma forma mais crítica de incorporá-los aos conteúdos da disciplina. 

As autoras, ao mesmo tempo em que identificam os conflitos sobre como o tema 

deva ser trabalhado na escola, admitem que existam investimentos por parte do 

governo federal, por meio da publicação dos PCN, em trazer a Educação Física 

como um lugar para educar os corpos escolares. 

Para finalizar, usa-se aqui, a consideração de Sabatel et al (2016) do quão 

importante e necessária é a formação dos professores de educação física, seja a 

inicial ou continuada, ao oferecer discussões que auxiliem na construção social e 

política de sujeito críticos, a ponto de romperem paradigmas sociais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho partiu da nossa necessidade em entender como estão sendo 

pensadas as relações de gênero na formação inicial do professor de Educação 

Física, pelo próprio campo da Educação Física. 

Uma das convenções mais simbólicas da EF escolar é a separação de meninos e 

meninas. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394 

(BRASIL, 1996) não há recomendação de separação. Já os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN´s) preconizam as aulas mistas, vistas como uma oportunidade para 

que meninos e meninas convivam, se observem, se descubram e possam 

compreender e respeitar as diferenças. 

Embora não se trate de uma questão nova no campo pedagógico, o debate acerca 

das questões de gênero na formação inicial de professores de EF ainda necessita 

ser ampliado e aprofundado. Em nosso estudo, identificamos poucos estudos 

relacionados a discussão de relações de gênero feitos pelos pensadores da área da 

Educação Física nas revistas estudadas. 

A partir do estudo realizado, constamos que todos os 4 artigos encontrados nas 

revistas pesquisadas, possuem uma forma de pensar similar em relação a definição 

do que é gênero, mesmo que se baseiem em autores diferentes para sustentar seus 

argumentos.  

Também nos chamou atenção o fato de que todos os artigos analisados trazem um 

assunto que diz respeito ao professor de EF como mantenedor de estereótipos, ou 

seja, mesmo com as recomendações dos PCN em se trabalhar com turmas mistas, 

visando contribuir para a formação do aluno, os próprios professores insistem em 

manter uma tradição de separação levando em conta o sexo biológico, homem e 

mulher.  

Essa separação não deve ser vista como algo normal, nem feita de forma 

sistemática, pois além de eliminar a possibilidade da convivência entre todos e 

todas, reforça uma estrutura de poder heteronormativo, contribuindo para a 

manutenção de valores discriminatórios e preconceituosos. 

Como alunos finalistas do curso de Licenciatura em Educação Física, podemos 

constatar a reprodução dessa tradição em nossa trajetória discente, seja nas aulas 
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de estágio ou na observação de aulas teste ministradas por colegas em formação 

nas escolas da Grande Vitória.  

Considera-se que o eixo do entendimento e conhecimento com as questões do 

gênero devem estar presentes no desenvolvimento da formação inicial dos/as 

professores/as. 

A escola, mais especificamente a educação física, por meio de seu currículo, de sua 

prática cotidiana, das formas de intervenção, seleciona saberes específicos em meio 

a tantos outros. Cabe aos professores de Educação Física compreender as 

diferenças existentes entre os gêneros e respeitá-las, não as considerando como 

obstáculos no desenvolvimento de quaisquer que sejam as atividades. 

Para que isso seja possível, é necessária uma abordagem que comece na formação 

inicial de futuros professores. E também se faz necessário que mais pesquisadores 

entrem nessa discussão para que o professor tenha as ferramentas necessárias 

para trabalhar a temática junto a seus alunos com segurança, e assim proporcionar 

igualdade de oportunidade a todos, tolerância e respeito às diferenças.  
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