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EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA EM 

PERIÓDICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

  

Priscila dos Santos Vieira 

 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática ou estado da arte das 

produções referentes à temática gênero na área da Educação Física, sendo analisadas as revistas 

“Movimento”, “Pensar a prática”, “Revista Brasileira de Ciências do Esporte” (RBCE) e 

“Motrivivência”. Percebe-se, quantitativamente, a predominância de publicações oriundas da 

região sul e sudeste e produções numericamente mais significativas a partir dos anos 2000. Os 

resultados sinalizam pluralidade de temáticas abordadas, metodologias utilizadas, assim como de 

perspectivas teóricas; são predominantes os(as) autores(as) que se inclinam aos estudos de 

gênero baseados na perspectiva pós-estruturalista. Percebe-se, ainda, a deficiência em produções 

que privilegiem as problematizações sobre masculinidades e a necessidade, elencada por 

diversos autores(as), no investimento na discussão sobre a temática tanto na formação inicial 

quanto na continuada, a fim de colaborar com a problematização e qualificação dos professores 

na intervenção em situações que emergem na escola. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Educação Física; Periódicos. 

 

Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher 

Sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina, 

Mas sou minha, só minha 

E não de quem quiser 

Sou Deus, tua deusa, meu amor 

Alguma coisa aconteceu 

Do ventre nasce um novo coração 

(Renato Russo) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Crescentes discussões acerca da temática gênero vêm ganhando espaço em diversas disciplinas 
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do conhecimento, como a Sociologia, a Educação e, também, a Educação Física. No caso desta 

disciplina, podemos citar os trabalhos de Silvana Goellner (2005), Priscila Gomes Dornelles 

(2012), Ileana Wenetz (2012), Helena Altmann (2011) e Maria do Carmo Saraiva (2002). Porém, 

o gênero é objeto de estudo não somente no campo acadêmico, mas, também, nos espaços 

religiosos e “políticos”, de maneira que seu entendimento tem sido baseado nas mais 

diversificadas concepções. 

 

Compreendemos que o gênero é uma construção social e cultural, sendo produzido 

processualmente por meio das diversas instâncias sociais, as quais os corpos estão inseridos. 

Essas instâncias são as responsáveis por “regulamentar” e “normatizar” os comportamentos, os 

gestos, as atitudes dos corpos e, assim, determinar aquele que é legítimo e aquele que foge às 

normas. Baseamo-nos, principalmente, nas discussões trazidas por Louro et al. (2012, p. 18): 

 

Nesse contexto, o conceito de gênero passa a englobar todas as formas de construção 

social, cultural e lingüística implicadas com os processos que diferenciam mulheres de 

homens, incluindo aqueles processos que produzem seus corpos, distinguindo-os e 

separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e sexualidade.  

 

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática ou estado da arte sobre as 

produções referentes à temática gênero na área da Educação Física. Vale destacar que a prática 

de mapear a produção do conhecimento em determinada área é uma característica de campos 

acadêmicos em consolidação ou já consolidados, uma vez que se apresenta como uma 

necessidade para pensar ou nortear seu próprio desenvolvimento, fato esse apontado por Gomes 

e Caminha (2014, p. 397) quando sinalizam: 

 

 [...] a revisão sistemática (ou síntese criteriosa) como opção para não apenas acastelar 

informações, mas acompanhar o curso científico de um período específico, chegando ao 

seu ápice na descoberta de lacunas e direcionamentos viáveis para a elucidação de temas 

pertinentes 

 

 O objetivo específico perseguido nesses estudos é identificar possíveis tendências das 

investigações em termos de temáticas e dos aportes teórico-metodológicos utilizados. Segundo 

Romanowski e Ens (2006, p. 39), as pesquisas do tipo “estado da arte”: 

 
[...] podem significar uma contribuição importante na constituição do campo teórico de 

uma área de conhecimento, pois procuram identificar os aportes significativos da 
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construção da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em que 

se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar experiências 

inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução para os problemas da 

prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área 

focalizada. 
 

Faremos análise de conteúdo da produção científica brasileira em periódicos do campo da 

Educação Física, sendo eles as revistas “Movimento”, “Pensar a prática”, “Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte” (RBCE) e “Motrivivência”. Em relação ao recorte temporal, demos início a 

investigação na publicação do primeiro exemplar da RBCE, datado no ano de 1979 (a mais 

antiga das revistas analisadas), e se estende até 2016. Esses periódicos têm sido veículos de 

importantes renovações epistemológicas e políticas que o campo da Educação Física tem 

experimentado nos últimos anos. 

 

Nossa análise permite uma maior amplitude no levantamento pelo lapso temporal abordado, o 

que nos permite uma noção mais vasta do cenário produtivo, fato esse não propiciado pelas 

pesquisas encontradas que se propuseram a realizar também revisão sistemática da temática. 

Além disso, observamos que nos periódicos escolhidos por nós não foi realizado um 

levantamento análogo. 

 

Dessa maneira, pretendemos averiguar as principais discussões que permeiam esse tema, 

caracterizando as principais problematizações e os referenciais teóricos e metodológicos mais 

empregados. Além disso, pretendemos disponibilizar quadros bibliométricos diversos que 

possibilitaram retratar a distribuição decenal, por revista, dos artigos sobre a temática, a tipologia 

dos artigos, a identificação da autoria, a titulação, a filiação institucional e regional. 

 

No levantamento, consideramos os artigos que discutem a temática a partir daquilo que Carvalho 

e Manoel (2011, p. 392) definem como produção sociocultural e pedagógica, que 

 

[...] trata de temas como esporte, práticas corporais e atividade física nas perspectivas da 

sociologia, da antropologia, da história e da filosofia. A subárea pedagógica investiga 

questões relativas à formação de professores, ao desenvolvimento curricular, aos 

métodos de ensino e à pedagogia do esporte, além de tratar de aspectos metodológicos, 

sociais, políticos e filosóficos da educação. As subáreas sociocultural e pedagógica 

definem suas linhas de investigação orientadas pelas ciências sociais e humanas.  
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METODOLOGIA 

 

As análises em periódicos com essa temática são importantes para o levantamento dos discursos 

e suas articulações com as correntes que os sustentam.   

 

Entendemos que a produção em periódicos é, em grande medida, representativa da produção 

mais geral, pois mesmo o material publicado em livros, anais e, também, aquele objeto de 

dissertações e teses tendem, ao menos em parte, a serem veiculados, antes ou depois, em 

periódicos. Além disso, as revistas são um meio de comunicação reconhecido por sua 

credibilidade, certificada pela avaliação por pares e por sua atualidade na publicação de temas de 

interesse para a comunicação científica (JOB; MATTOS; FERREIRA, 2012). 

  

Quanto à escolha dessas revistas como fonte, são quatro as razões dessa decisão: a) elas 

expressam as mudanças que o campo da Educação Física experimentou no período adotado para 

o estudo, sendo, inclusive, artefatos culturais importantes nas transformações que nele 

ocorreram; b) temos acesso a todos os números publicados das revistas, seja em sua plataforma 

digital, seja em CD-ROM, seja por meio das edições em papel; c) o lugar que ocupam nos 

estratos do Qualis-periódicos da CAPES; d) o ciclo de vida longevo. 

 

Consultamos as plataformas das revistas supramencionadas e buscamos as produções a partir do 

uso de 8 descritores: gênero, feminino, masculino, masculinidade, homossexual, 

homoafetividade, mulher e sexo. Como resultado, encontramos um total de 151 artigos, dos 

quais 90 na revista “Movimento”, 23 na revista “Pensar a Prática”, 2 na “Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte” (RBCE) e 36 artigos na revista Motrivivência.  

  

A estratégia de pesquisa privilegiou, por um lado, uma análise que considerou dados 

bibliométricos dessa produção (JOB, 2006; ARAÚJO, 2006). Nesse contexto, os indicadores 

bibliométricos são um importante instrumento na investigação da produção científica, pois “[...] 

são úteis para avaliar a pesquisa acadêmica, servem para orientar rumos e estratégias de 

financiamento de pesquisas, além de apontar o alcance analítico para o estudo de um campo 

científico” (SACARDO; SILVA; SOUZA, 2013, p. 242).  
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Assim, ao utilizarmos a bibliometria como aporte na medição da produção científica, esperamos 

“[...] esclarecer implicações semânticas, apoiar pesquisadores no desenvolvimento de novas 

atividades científicas e também proporcionar um elenco de possibilidades de aplicação de 

instrumentos na mensuração da informação” (BUFREM; PRATES, 2005, p. 10). Neste artigo, 

produziremos tais dados bibliométricos disponibilizando quadros percentuais diversos que 

possibilitarão retratar a distribuição anual, por revista, dos artigos sobre a temática, a 

identificação da autoria, a titulação, o sexo dos autores, a filiação institucional e regional.  

 

Embora muito importantes, os indicadores bibliométricos, sozinhos, são insuficientes para 

avaliar a produção do conhecimento de uma área ou, como no nosso caso, de um tema 

específico. Assim, construiremos análise de caráter qualitativo
1
 a respeito do tema gênero, 

ocasião para realizar uma análise de seu conteúdo (BARDIN, 1977) a partir dos textos 

completos, destacando, nesse sentido, a categorização como importante etapa dessa metodologia 

de análise. Será a ocasião para discutir ênfases e temas abordados nos estudos; os referenciais 

teóricos que subsidiaram as investigações; as metodologias mais empregadas; as sugestões e 

proposições apresentadas pelos pesquisadores, variações ou rupturas epistemológicas ao longo 

do tempo. O artigo também tem este objetivo, ao descrever e analisar essa dimensão mais 

qualitativa, assumindo o mesmo corpus documental, mas apostando em uma análise mais 

interpretativa dessa produção (ALMEIDA et al., 2018). 

 

Após verificação dos textos coletados da revista “Pensar a Prática”, pudemos organizar a análise 

do material em cinco categorias, sendo elas: Gênero e Esporte – consideramos os artigos que se 

dedicaram em destacar as mais diversas problematizações do gênero nos esportes; Gênero e 

Escola – os artigos com foco a discussão do gênero nos espaços escolares; Gênero e 

Representação – produções que discutem as representações de gênero em recursos midiáticos 

(revistas, programas de televisão, jornais etc.); Gênero e Dança – escritos que vislumbraram as 

implicações do gênero na dança; e Outros – um único artigo que não possui discussão direta 

sobre análise sistematizada de gênero, porém menciona superficialmente em algum momento de 

                                                
1
 Para esta monografia, analisaremos qualitativamente apenas o conteúdo adquirido na revista “Pensar a Prática” 

devido ao curto prazo para conclusão e apresentação deste trabalho. 
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suas conclusões algo relacionado à temática.
2
 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para melhor entendimento, cabe-nos informar algumas definições e delineamentos do tema das 

quais acreditamos colaborar para o assunto em questão. O conceito de gênero sustenta-se na 

ideia de que os estudos sobre as mulheres não podem ser independentes dos estudos dos homens, 

porque um faz parte do universo do outro, sendo as suas realidades construídas 

concomitantemente (SCOTT, 1989). Desse modo, a concepção de gênero engloba as construções 

sociais e culturais entre os sexos, que produzem os corpos em determinada cultura, distinguindo-

os e separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e sexualidade, o que nos distancia de 

uma concepção meramente biológica e nos direciona para um entendimento mais amplo, que 

nega qualquer determinismo comportamental (LOURO; FELIPE; GOELLNER, 2003). 

 

Segundo Saraiva (2002) e Devide et al. (2011), os estudos de gênero passam a englobar a 

Educação Física no fim dos anos oitenta, primordialmente pelos estudos feministas, que se 

preocupavam em desvelar os estereótipos dos papéis sociais fundamentados apenas no sexo 

biológico. A perspectiva feminista visava, primeiramente, expor as relações de poder entre o 

masculino e o feminino, onde a mulher era sempre ofuscada e seus posicionamentos depreciados. 

Após esse período, a terminologia obteve ampliação no conceito, buscando compreender as 

determinações culturais nos corpos sexuados. Mas é no final dos anos noventa que os estudos de 

gênero conquistam mais espaço na formação e ação profissional, levando a reflexão de práticas 

pedagógicas que minimizem as relações de poder nas práticas dos esportes e atividades físicas, 

assim como nas visões dicotomizadas de corpos (masculino/feminino; forte/fraco). 

 

Nesse âmbito, é inegável a importância do feminismo na gênese e na continuidade dos estudos 

de gênero. O movimento feminista deu início a uma multiplicidade de reivindicações de direitos 

que eram negados às mulheres, além de questionar o “destino natural” a qual são submetidas 

pelo conservadorismo biológico (LOURO; FELIPE; GOELLNER, 2003, p. 16). Ressaltamos, 

ainda, que 

                                                
2
 Não fizemos análise da categoria “outros”, por não haver discussão expressiva sobre a temática em questão. 



9 

 

 

[...] é nesse contexto que as feministas se viram frente ao desafio de demonstrar que não 

são características anatômicas e fisiológicas, em sentido estrito, ou tampouco 

desvantagens socioeconômicas tomadas de forma isoladas, que definem diferenças 

apresentadas como justificativa para desigualdades de gênero. (LOURO; FELIPE; 

GOELLNER, 2003, p. 16) 

 

Essa característica tem reflexos na produção acadêmica em análise, onde percebemos que os 

argumentos privilegiam as feminilidades e seus desdobramentos históricos. Desse modo, é 

perceptível a escassez de discursos que enfatizem as masculinidades. Esse diagnóstico ratifica os 

resultados encontrados por Devide et al. (2011), que acrescentam que alguns estudos apresentam 

equívocos
3
, sobretudo nos estudos relacionados à área biomédica, de ordem epistemológica, 

analítica, conceitual e política, não retratando a produção acadêmica da área, nem se referindo ao 

gênero como construto social, cultural, histórico e relacional (GOELLNER, 2001, 2005 apud 

DEVIDE et al. 2011) 

 

Nos primeiros levantamentos da pesquisa, percebemos que a temática “gênero” apresenta grande 

abrangência e diversificação de conteúdos abordados. Seja no âmbito escolar (Educação Infantil, 

Ensino Médio), esportivo (Atletismo, Vôlei, Futebol), na Dança e na Formação de Professores, a 

problematização está presente almejando compreensões e propondo resoluções de problemas. 

 

Visualizamos produções que empreenderam análises similares à que nos propusemos. Sabatel et 

al. (2016), ao realizarem um balanço da produção de artigos científicos no período de 2004 a 

2014 nas bases do Lilacs e Scielo (2016)
4
, apontam que apesar de haverem avanços na produção 

acadêmica na área da Educação Física sobre gênero e sexualidade, ainda é notório a escassez de 

trabalhos no Brasil. Destas produções, são consideradas os diferentes conceitos e enfoques das 

variadas teorias feministas (DEVIDE et al., 2011; PAYERAS et al., 2016; SABATEL et al., 

2016). Grande parte das análises realizadas por Sabatel et al.(2016) apresentam suas discussões a 

partir dos estudos culturais, feministas e de gênero com destaque para as interlocuções com as 

                                                
3 Segundo estudos de Devide et al. (2011), alguns equívocos observados são: o termo “gênero” sendo utilizado 

como sinônimo de “sexo”; os conceitos de “identidade de gênero” e “identidade sexual” como sinônimos, atribuindo 

linearidade e causa e efeito entre eles; redução dos estudos de gênero aos estereótipos de papéis sexuais e; confusão 

entre estudos sobre mulheres e estudos de gênero. 
4
 Nesse estudo, os autores tomaram como foco a presença da discussão de gênero na Educação Física Escolar no 

levantamento da produção de artigos científicos no período de 2004 a 2014 nas bases do LILACS E SCIELO 
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obras de Judith Butler, Guacira Louro e Joan Scott, na vertente pós-estruturalista baseadas nas 

idéias de Foucault, a qual rompe com estigmas naturalizantes e biologicistas e dão ênfase aos 

aspectos sociais, históricos e culturais de construção do gênero (SABATEL, 2016). Ademais, 

essa pesquisa conclui que as produções se concentram nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do 

país, indicando a necessidade de expansão do tema. 

 

Payeras et al. (2016) constataram, em suas análises, que existem várias formas em que o 

conhecimento acerca do gênero pode ser apresentado, mas todos eles se coincidem na finalidade 

de mudar as relações sociais desiguais entre os sexos. Também apuraram quais os discursos que 

existem nas universidades sobre o estudo em questão. Todavia, apontam que apenas o fato do 

tema gênero aparecer nas matrizes de ensino não significa que existe a materialização do debate 

nas aulas. 

 

Ainda podemos constatar com o estudo de Payeras et al. (2016) que são poucas as matrizes 

curriculares na formação inicial que englobam a temática na Educação Física, além de se 

destacar a ausência de referências das experiências e realidades das mulheres ou os modelos e 

relações de gênero na prática desportiva, revelando o que discute Saraiva (2002) quando 

menciona que as “relações de poder entre masculino e feminino, que sempre existiram em 

detrimento do valor social da mulher” (reforçando, assim, a ideia do patriarcado), além de não 

oportunizar a reflexão dos futuros professores sobre, por exemplo, determinismos de atividades 

que muitas vezes são interpretadas como masculinas e femininas. Ademais, observa-se que a 

defasagem na formação inicial de professores com relação a coeducação
5
, influencia na 

equivocada crença de que as aulas mistas de Educação Física ocasionam igualdade entre meninas 

e meninos, mas, na verdade, as aulas mistas implicam na implantação de um modelo de 

Educação Física androcêntrico
6
, onde as atividades de predileção femininas são depreciadas ou 

simplesmente ignoradas (PAYERAS et al. 2016).  

 

Outra referência importante encontrada entre as pesquisas que realizaram análise de conteúdo do 

tema, seria o estudo de Jesus, Devide e Votre (2008). Nessa análise observam-se trabalhos que 

                                                
5
 Educação Conjunta para pessoas dos dois sexos. 

6
 A tendência quase universal de se reduzir a raça humana ao termo "o homem" é um exemplo excludente que ilustra 

um comportamento androcêntrico. 
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dissertaram sobre a divisão dos alunos nas aulas de Educação Física por sexo. Os autores 

refletem sobre os argumentos trazidos no material coletado
7
 os quais, em sua maioria, defendem 

as aulas mistas em detrimento das aulas organizadas por sexo. Em contrapartida, há resistência 

por parte dos alunos em relação as aulas mistas, com argumentos das meninas de que os meninos 

seriam muito brutos e discriminam as meninas e, segundo os meninos, a intensidade das aulas é 

maior se separados das meninas. Os autores defendem que a radicalização não deve ser a melhor 

opção, devendo as aulas de Educação Física serem plurais e não se prenderem a apenas uma 

metodologia, alegando da importância da problematização do gênero, mas o não esquecimento 

de outras estratégias de ensino que proporcionem para o aproveitamento do potencial do aluno.  

 

Com a pesquisa, pretendemos dialogar com esses resultados e problematizações encontradas 

pelos autores de investigações próximas às nossas, assim como descobrir novos rumos de 

pesquisa. Disponibilizaremos análises diversificadas, o que permitirá compreensões sobre os 

períodos de maior e menor produção sobre o tema, as principais discussões nesses períodos, 

quais os principais autores e onde estão localizados, além da interpretação dos dados 

apresentados e as articulações com as teorias que os sustentam. Por fim, mas não com a 

finalidade de esgotar o debate sobre a temática, buscaremos identificar as lacunas que persistem 

nas produções, o que facilitará uma futura consulta aos bancos de dados. 

 

A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE GÊNERO: ANÁLISE 

BIBLIOMÉTRICA 

 

- ANÁLISE DA PRODUÇÃO TOTAL DAS REVISTAS COM A PRODUÇÃO SOBRE 

GÊNERO 

 

Analisando os resultados obtidos na coleta dos dados, a revista que apresenta maior número de 

publicações sobre a temática gênero, em relação a sua produção total, é a revista “Movimento”, 

que de um total de 964 artigos publicados no referido período de tempo, 90 são dedicados à 

                                                
7
 Trata-se de trabalho que aborda teses e dissertações apresentando pontos centrais relacionados com a divisão por 

sexo de alunos nas aulas de Educação Física, publicados no Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses em Educação 

Física e Educação Especial (NUTESES) e no catálogo da Biblioteca da Universidade Gama Filho, desenvolvidos no 

período de 1990 até 2004. 
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temática específica, o que corresponde a 9,3% de sua produção total. A revista “Pensar a Prática” 

apresenta a porcentagem de 3,125% de publicações sobre gênero (de 736 artigos publicados, 23 

são sobre a temática) e a revista “Motrivivência” possui 4,14% de sua produção total dedicada a 

discussão (de 868 artigos produzidos, 36 são sobre a temática), considerando as publicações com 

o tema proposto em relação com o total produzido pela revista. O periódico com menos 

publicações é a “RBCE”, onde identificamos 2 artigos, o que corresponde a somente 0,13% de 

sua produção total (1526 artigos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RELAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ARTIGOS TOTAIS DAS REVISTAS COM A 

PRODUÇÃO SOBRE GÊNERO, CONSIDERANDO AS DÉCADAS DE 1980, 1990, 2000 

E 2010 

 

Percebendo a produção decenal por revista, há uma visível escassez em publicações na década de 

80. Esse fato se dá devido a apenas duas revistas terem suas fundações datadas anteriormente a 

década de 80, sendo elas “Motrivivência” (1988), que apresenta apenas um artigo no período, e 

“RBCE” (1979), que não apresenta produção de trabalhos. Outro fator que influencia essa 

carência seria o já supramencionado fato aludido pelos estudos de Saraiva (2002) e Devide et al. 

(2011), os quais narram que os estudos de gênero passam a englobar a Educação Física no fim 

dos anos oitenta. Na década de 90, apesar disso, ainda permanece limitado o conjunto de 

produção acadêmica sobre o assunto. As revistas “Motrivivência” e “Movimento” possuem, cada 
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uma, duas publicações no decênio na perspectiva proposta por essa pesquisa; a revista “Pensar a 

Prática” apresenta uma publicação e a “RBCE” nenhuma. A partir dos anos 2000 é que se 

iniciam produções mais significativas numericamente, sendo a revista “Movimento” a que mais 

publicou no período, totalizando 38 artigos, seguida da revista “Pensar a Prática” com 10 artigos 

e “Motrivivência” com 14 artigos. No período de 2010 até 2016 podemos observar um aumento 

expressivo na produção acadêmica sobre Gênero, tendo proeminente relevância a revista 

“Movimento” com 50 artigos, subsequente a revista “Motrivivência” com 19 artigos, “Pensar a 

Prática” com 12 artigos e “RBCE” com 2 artigos.  
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- TOTAL DE ARTIGOS SOBRE A TEMÁTICA GÊNERO POR TIPOLOGIA 

 

Ao observar o total de artigos por tipologia da revista “Motrivivência”, notamos uma pequena 

quantidade nos artigos intitulados “Porta Aberta”. Essa categoria de artigos “aceita textos de 

variados formatos, como artigos de revisão, ensaios, resenhas, entrevistas, resumos expandidos 

de teses/dissertações, relatos de experiências institucionais ou em movimentos sociais, 

programas de formação continuada, etc.”, conforme anunciado no site da revista, que totaliza 13 

do total. Os textos intitulados “Editorial” e “Artigos Originais” apresentam 11 artigos em cada 

categoria. Nessa revista, 1 texto não é categorizado pela edição. 

 

No que se refere ao total da revista “RBCE”, os 2 artigos que dizem respeito ao gênero estão 

categorizados como “Artigos Originais”, o que, conforme a política de seleção a revista, “Aceita 

artigos oriundos de pesquisas empíricas ou teóricas originais sobre temas relevantes e inéditos”. 

 

Na revista “Movimento” destacam-se os artigos denominados “Artigos Originais”, sendo 59 

publicações. Na sequência temos os intitulados “Em Foco”, com 11, “Ensaio” com 10, “Espaço 

Aberto”, com 5, “Resenhas e Mídias” num total de 4 e “Seção Mercosul” com 1 publicação. 

 

 Na “Pensar a Prática” há maior número de publicações também intituladas “Artigos Originais” 

(18 textos), além disso, as publicações aparecem na revista como “Ensaio” (03), “Seção 

Resumos” (01) e “Artigo de Revisão” (01). 
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Movimento Motrivivência Pensar a Prática RBCE

Porta Aberta 0 13 0 0

Editorial 11 0 0

Artigos Originais 59 11 18 2

Em Foco 11 0 0 0

Ensaio 10 0 3 0

Espaço Aberto 5 0 0 0

Resenhas e Mídias 4 0 0 0

Seção Mercosul 1 0 0 0

Seção Livre 0 0 0 0

Seção Resumos 0 0 0 0

Artigos de Revisão 0 0 1 0

Não Categorizado 0 0 1 0

Resumos 0 1 1 0
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- NÚMERO DE ARTIGOS PRODUZIDOS EM RELAÇÃO À QUANTIDADE DE 

AUTORES POR ARTIGO 

 

Investigando a quantidade de autores por artigo, podemos constatar nas revistas uma 

preponderância nas publicações individuais ou em duplas. Na revista “Motrivivência”, as 

publicações individuais somam 16 artigos, em duplas 10, em trios 7, em quartetos 2 e em 

quinteto apenas 1. A Revista “RBCE” apresenta uma publicação com 2 autores e uma com 5. Na 

revista “Movimento” constam vinte e cinco publicações assinadas por 1 autor, trinta e duas com 

2 autores, dezesseis com 3 autores, dez publicações com 4 autores e sete publicações com 5 

autores. Na Revista “Pensar a Prática”, apuramos 4 escritas individuais, 9 em duplas, 6 em trios, 
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quatro possuindo 4 autores e nenhuma publicação com 5 nem 6 autores. 

 

 

 

- TITULAÇÃO DOS AUTORES 

 

Na revista “Motrivivência” possui preeminência os autores com titulação de doutores, os quais 

contabilizamos 20. Os mestrandos apresentam 11, doutorandos somam 8, graduandos 9, mestres 

6, pós doutores 4, bacharéis 3, nenhum especialista. Esta revista ainda apresenta 10 autores dos 

quais não foi possível identificar suas titulações. O periódico “RBCE” não apresenta a titulação 

dos autores nos textos selecionados. A revista “Movimento” destaca-se por apresentar grande 

quantidade de autores sem titulação evidente, um total de 124. Além disso, a revista exibe 1 

PHD, 1 pós-doutor, 35 doutores, 6 doutorandos, 16 mestres, 12 mestrandos, 1 especialista, 3 pós 

graduados, 10 graduados identificados nas suas produções. A revista “Pensar a Prática” também 

destaca-se pela ausência da titulação dos autores dos artigos, sendo 47. Para mais, foram 

identificados: 3 doutores, 5 doutorandos, 2 mestres, 3 mestrandos, 1 especialista e 5 graduados,  
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- DISTRIBUIÇÃO DE AUTORES POR REGIÃO DA INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO 

 

A revista “Motrivivência” possui concentração de suas publicações na região Sul (22), seguidos 

de publicações na região Sudeste (7), Centro-Oeste (4), Nordeste (4) e apresenta publicações 

onde não foi possível constatar a instituição vinculada (3). A revista “RBCE” exibe que seus 

artigos foram produzidos por instituições localizadas na região Sul (2) e Sudeste (1). Na revista 

“Movimento” salientam-se as produções nas regiões Sul e Sudeste (36 e 32 respectivamente). A 

região Centro-Oeste é representada por 3 indicações, o Nordeste 2, e, particularmente nesse 

periódico, ganham relevância publicações oriundas de instituições internacionais, sendo 19.  
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Além disso, 2 autores não evidenciam as instituições das quais são filiados. A revista “Pensar a 

Prática” acumula 9 vinculações com a região Sul, 9 com a região Sudeste, 4 com a Centro-Oeste, 

2 com o Nordeste, 1 Internacional e 1 não informadas. 

 

 

 

A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE GÊNERO: ANÁLISE QUALITATIVA 

DA REVISTA “PENSAR A PRÁTICA”. 

 

Pretendemos, nesse momento, discorrer mais intimamente sobre cada uma das categorias 

anunciadas na metodologia, expondo, à semelhança de Almeida et al. (2018), as principais 

ênfases e temas abordados nos estudos; os referenciais teóricos que subsidiaram as investigações, 

as metodologias mais empregadas; as sugestões e proposições apresentadas pelos pesquisadores, 

apostando em uma análise mais interpretativa dessa produção. 

 

- DISCUSSÃO DA CATEGORIA GÊNERO E ESPORTE 

 

É assim que ela é, metade futebol, metade mulher; 

É assim que ela é, metade futebol, metade mulher 

(Eddie) 
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Em relação às narrativas do eixo Gênero e Esporte, destaca-se por possuir maior número de 

publicações em relação aos outros eixos, um total de 9 artigos do total selecionado. Desses, 4 

dedicam-se a problematizar a presença feminina no futebol, 1 fala sobre a sub-representação das 

mulheres no desporto, 1 fala sobre a representação feminina entre lutadores(as) de MMA e 2 

artigos discursam sobre a homossexualidade em ambientes esportivos e suas implicações.  

 

Há, entre os artigos que versam sobre a mulher no ambiente do futebol, textos que se destacam 

na alegação de que os investimentos e incentivos são escassos, tanto por parte da divulgação pela 

mídia, quanto pelas entidades governamentais em relação ao futebol masculino. Os textos 

enfatizam as leis que antecedem a história da prática feminina do futebol, focando que essa 

modalidade sempre encontrou dificuldades em se estabelecer (MARTINS; MORAES, 2007; 

SALVINI; FERREIRA; JÚNIOR, 2014) 

 

Durante o Estado Novo (governo Vargas de 1937 a 1945), as leis criadas, inclusive na 

área esportiva, estavam inseridas em um contexto de controle, com uma grande pressão 

para que as mulheres se afastassem do futebol. Elas deveriam limitar-se à prática de 

esportes que o governo considerava condizentes com suas funções de genitoras de prole. 

O Estado Novo criou o decreto 3.199 que proibia às mulheres a prática de esportes 

considerados incompatíveis com as condições femininas, sendo o futebol incluso entre 

outras modalidades esportivas como halterofilismo, beisebol e lutas de qualquer 

natureza. O Período Militar também inviabilizou a prática reconhecida do futebol pelas 

mulheres, sendo permitido apenas na década de 1980, pelo Conselho Nacional de 

Desporto (MARTINS; MORAES, 2007, p.72) 

 

No ambiente escolar, a recusa feminina em participar da prática do futebol está associada à falta 

de estímulo, à inabilidade motora e ao não entendimento da estrutura de jogo (NUNES et al. 

2014). Os estudos ainda apontam que, apesar do aumento da visibilidade da inserção da mulher, 

o ambiente esportivo ainda é predominantemente dominado pelo público masculino e a presença 

feminina é encarada com resistência por homens que acreditam que podem determinar qual a 

prática mais adequada para a mulher. Entretanto, discorrem sobre o caráter ambíguo desse 

ambiente (esportivo), pois ao mesmo tempo em que são espaços de afirmação da masculinidade, 

em que as mulheres ou são estigmatizadas como existências estranhas naquele universo ou como 

presenças submissas aos homens, alguns lutadores consideram a presença do sexo feminino entre 

os ringues uma conquista que deveria ser respeitada e valorizada (THOMAZINI; MORAES; 

ALMEIDA, 2008). 
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Os artigos que falam sobre homossexualidade ilustram a dificuldade de permanência do atleta no 

esporte após assumirem sua sexualidade, uma vez que as noções de virilidade e eficiência estão 

ligadas à masculinidade e são colocadas em cheque esses atributos quando o atleta é 

homossexual. (CHAVES; ARAÚJO, 2015). Além disso, um dos textos traz as demarcações e 

governos dos corpos através de leis que determinam comportamentos a atletas assumidamente 

gays.(ZOBOLI et al., 2015).  Há sempre uma ligação entre o gênero e as noções de corpo, 

justificada quando os(as) autores(as) percebem ambos como construções sociais, porém ainda é 

dominante socialmente os conceitos biológicos sobre o corpo, o que promove a visão 

reducionista do ser que possui sua demarcação de gênero determinada pela sua genitália.  

 

O corpo é um território de “demarcações”, tanto no âmbito de identificação por meio de 

traços físicos ou características observáveis, bem como pelo fato do corpo ser um 

território demarcado pela linguagem que dá a ele uma capacidade de representação. O 

corpo é território de “demarcações” quando que ele ao mesmo tempo pode ser 

considerado sede de signos por ser atravessado por esses, assim como pode ser signo na 

medida em que pode representar algo e, assim, na expressão, atravessar outros corpos. É 

por essa dupla capacidade de “demarcar” e de ser “demarcado” que compreendemos o 

corpo como entidade passível de governar e de ser governado. Historicamente, o corpo, 

sob o signo da genitália foi vetor de uma demarcação e governo. Sob o viés 

estruturalista, o fato de possuir tal ou qual genitália evidenciou o corpo enquanto um 

território de “demarcação” de gênero de duas formas: a descoberta da genitália e a 

inscrição de comportamentos. Entendemos isso na medida em que, para o 

estruturalismo, não basta só possuirmos uma genitália feminina ou masculina para nos 

tornarmos mulheres ou homens, também precisamos nos apropriar dos signos que 

indicam, subjetiva e objetivamente, comportamentos socialmente próprios para cada um 

dos sexos (ZOBOLI et al., 2015, p.616) 

 

Estes(as) autores(as) baseiam-se na teoria Queer
8
 e pós- estruturalistas de gênero, que buscam 

romper com uma política de identidade fixa que classifica os corpos de uma forma reducionista, 

chamando atenção para a pluralidade de corpos e rompendo com os critérios heteronormativos 

como única forma legítima de viver. (CHAVES; ARAÚJO, 2015; ZOBOLI et al., 2015) para 

embasar seus argumentos.  

 

- DISCUSSÃO DA CATEGORIA GÊNERO E ESCOLA 

 

Dizem que menina não empina pipa no sol 

Quem criou a regra que ela não joga futebol 

                                                
8
 Segundo Louro (2003), Queer é uma política pós-identitária contra normatizações, tendo como alvo primeiro a 

heteronormatividade compulsória da sociedade, mostrando que essa não é a única forma legítima de se viver a 

sexualidade. 
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Que negócio é esse 

Brincadeira de menina 

As minas fazem tudo, até mandar umas rimas 

 

De menino, de menina 

Vamos brincar 

Somos crianças, temos que aproveitar 

(...) 

Esconde-esconde, peteca 

Bolinha de gude e pega-pega 

Menino e menina podem brincar de boneca 

Hey, hey, hey, ho, ho, ho 

Olha lá, a menininha fazendo um monte de gol 

Quanta brincadeira, quem diria 

Sem preocupação 

O negócio é alegria e diversão 

(MC Soffia) 

 

A análise do conteúdo sobre a temática gênero e escola apresenta 7 artigos, dos quais investigam 

como são construídas as relações de gênero no ambiente escolar, desde a educação infantil até o 

ensino médio. Encontramos, nas conclusões dos artigos, uma interlocução com a temática corpo 

(VIEIRA; ALTMANN, 2016; SABAETEL et al., 2016; ALTMANN; MARIANO; UCHOGA, 

2012; SALVIVI; MYSKWI, 2009), mais uma vez percebido como algo produzido na e pela 

cultura, rompendo com o olhar naturalista (GOELLNER, 2003) percebendo a escola como locus 

de controle, normatizações e disciplinações, principalmente do corpo feminino: 

 

Como destacado por Finco (2003, p. 99), a escola participa sutilmente da construção da 

identidade de gênero e de forma desigual. Esta construção inicia-se desde as primeiras 

relações da criança no ambiente coletivo da educação infantil. Nos deparamos, portanto, 

com uma escola que não é imparcial quanto às relações de gênero, porém pretende 

aparentar neutralidade ao mesmo tempo em que busca manter um controle e silenciar as 

questões evitando sua abordagem (VIEIRA; ALTMANN, 2016, p.149) 

 

Culturalmente ao menino é proporcionado mais possibilidades de movimentar-se, assim ele pode 

explorar suas habilidades motoras de forma mais ampliada. Existem diferentes expectativas de 

comportamentos e características corporais para meninos e meninas, assim como estímulos 

pedagógicos diferenciados para cada sexo: 

 

O fato de, naquele contexto (escola de educação infantil), as meninas, mais do que os 

meninos, seguirem as regras impostas pode ser relacionado a uma construção histórica, 

na qual as possibilidades de livre movimentação foram restringidas para as mulheres, 
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com base tanto nos valores morais – meninas precisam ser recatadas para serem 

consideradas “boas moças” – quanto biológicos – mulheres são mais frágeis. 

(ALTMANN, MARIANO, UCHOGA, 2012, p.288) 

 

Os argumentos evidenciados refletem tanto a postura acrítica de professores que não realizam 

intervenções relacionadas as problematizações de gênero nas práticas, quanto professores que 

estimulam, ratificam e reforçam os estereótipos de gênero nas escolas, fomentando ainda mais as 

separações entre os sexos (SAYÃO; 2002). Ademais, frisam que na primeira infância não se 

observa restrições com relação ao movimentar-se, tanto por parte dos adultos quanto por parte 

das crianças. 

 

O artigo que investigou a opinião de professores de educação física sobre homossexualidade traz 

indicadores preocupantes e aponta para uma necessidade de implementação da discussão sobre 

gênero tanto na formação inicial quanto na formação continuada, já que muitos profissionais 

atuantes nas escolas ainda acreditam que a homossexualidade é uma doença ou desviante da 

norma, identificam os/as alunos/as homossexuais pela aparência e estereótipos e não conhecem 

metodologias para abordar a questão da diversidade sexual. Insta prestigiar, entretanto, a 

presença, mesmo que pouco expressiva, de profissionais que buscam refletir sobre as interações 

e suas consequências apesar de não possuírem ideias muito claras ou sugestões de metodologias 

para abordar esse tema. Percebem, também, influências das outras instâncias sociais na 

constituição das subjetividades individuais (ALTMANN; MARIANO; UCHOGA, 2012; 

OLIVEIRA; GODOI; SANTOS 2014). 

 

- DISCUSSÃO DA CATEGORIA GÊNERO E REPRESENTAÇÃO  

 

minha força não é bruta, 

 não sou freira nem sou puta  

nem toda feiticeira é corcunda,  

nem toda brasileira é bunda  

meu peito não é de silicone,  

sou mais macho que muito homem  

sou rainha do meu tanque,  

sou pagu indignada no palanque  

fama de porra-louca, tudo bem,  

minha mãe é Maria ninguém  

não sou atriz, modelo, dançarina  

meu buraco é mais em cima 

(Rita Lee e Zélia Duncan) 
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Nesse nicho analisado, encontramos 4 artigos. Destacam-se nesta categoria de análise os artigos 

que se dedicaram a perceber como os meios de comunicação de massa influenciam nos modos de 

educação dos corpos, principalmente o feminino e na construção de subjetividades. Os(as) 

autores(as) frisam as influências do consumismo social, disfarçados de discursos médicos que 

engendram vendas e lucros além da padronização dos corpos desconsiderando suas formas 

plurais, vislumbrando também corpo e gênero como categorias de análise construídos social, 

cultural e discursivamente (HERCULES; SILVA, 2005; SCHWENGBER, 2012) 

 

Publicações datadas de 1940 ilustram esse cenário de domínio/controle do corpo feminino 

publicados em revistas, as quais prescreviam não apenas as normas da verdadeira beleza, mas, 

principalmente, as condutas esperadas do sexo feminino assegurando valores como pureza, 

bondade de espírito, perfeição de caráter e de saúde, prescrições estas escritas primordialmente 

por médicos do sexo masculino com embasamento científico e religioso (DALBEN; SOARES, 

2008), herança que perdura até os dias atuais. 

 

Predominam, nas pesquisas, os estímulos midiáticos em busca de uma beleza inatingível, o que 

promove insatisfação com o corpo e “necessidade de mudança” em algum aspecto através de 

intervenção médica. Revelam ainda que, apesar das mulheres tecerem críticas relativas aos 

corpos de outras mulheres explorados pelas diversas mídias, percebendo as estratégias de 

consumo, objetificação da mulher, padronização dos corpos, dentre outros, são ávidas 

consumidoras desses modelos corporais (HERCULES; SILVA, 2005) 

 

Cabe ressaltar a imagem que é dada aos corpos que não se enquadram nessa “beleza” 

padronizada: a eles é atribuído um caráter impuro, indolente e feio, e quem os possui é 

caracterizado como preguiçoso(a). Isso dá ao corpo um conjunto de significados e subjetivações 

que é impregnado de signos e marcas produzidos por discursos e representações que dificilmente 

a sociedade deixará de produzir. Cabem aos indivíduos denunciá-los, resistir a eles e propor, 

quem sabe, novos modos de subjetivação. (HERCULES; SILVA, 2005; SILVA; GOELLNER, 

2008) 
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- DISCUSSÃO DA CATEGORIA GÊNERO E DANÇA 

 

Que ser um homem feminino 

não fere o meu lado masculino 

se Deus é menina e menino  

sou masculino e feminino  

Olhei tudo que aprendi  

e um belo dia eu vi 

que vem de lá 

o meu sentimento de ser  

e vem de lá 

o meu sentimento de ser  

meu coração  

mensageiro vem me dizer  

meu coração 

mensageiro vem me dizer 

(Pepeu Gomes) 

 

Identificamos, nas análises dos artigos da categoria, apenas 2 artigos com a temática “Gênero e 

Dança”, que apresentam os seguintes modos de apropriação do debate nos dois artigos 

categorizados: análise de como é vista a identidade masculina do homem que dança associando a 

construção social do gênero, assim como a dominação masculina que deixa clara a existência de 

um papel que o homem precisa cumprir para afirmar a sua masculinidade, o que vai além da 

estrutura anatômica, contando com atitudes que precisam ser demonstradas a todo o momento, a 

fim de afirmar sua superioridade sobre as mulheres continuamente, além da estereotipação da 

identidade sexual do homem que dança, sempre associado à homossexualidade (SANTOS et al. 

2015).  

 

Considerada uma prática relativamente feminina, um homem não poderia fazer parte 

dela, pois estaria fugindo do padrão de masculinidade. Os movimentos leves do balé 

clássico, a flexibilidade e a demonstração de sentimentos relacionar-se-iam à fraqueza e 

à vulnerabilidade, características apontadas como femininas, estereotipando bailarinos 

como delicados e trazendo decorrentes dúvidas quanto a sua heterossexualidade, perante 

a afirmativa de que um homem deve demonstrar a sua virilidade e não se diminuir, 

tomando atitudes inferiores características de mulheres. Se um homem opta por realizá-

las, logo ele se coloca em posição de dominado, e se faz parte da classe de dominados 

assim como as mulheres, não pode ser chamado de masculino, de viril, sendo 

consequentemente estereotipado como homossexual, numa visão bourdieana. (SANTOS 

et al., 2015, p.391). 

 

Ademais, há uma divisão das modalidades por gênero, onde também percebem-se práticas que 

são de meninas e de meninos. 
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O distanciamento do convívio de homens com a dança é um condicionamento 

estabelecido pelas estruturas sociais. A própria sociedade reforça que determinados 

tipos de dança são direcionados ao gênero feminino, porém o estilo da dança também 

interfere nesta construção: Bailarinos são discriminados e estereotipados de 

homossexuais ou afeminados, enquanto que dançarinos de hip hop, por exemplo, 

possuem uma maior aceitação social, uma vez que a sua prática não é relacionada à sua 

orientação sexual, por ser composta por movimentos considerados mais fortes, mais 

“masculinos” (SANTOS et al. 2015, p.391). 

 

Um dos artigos ainda se vale da discussão histórica da dança, descrevendo que entre os séculos 

XV e XVIII o balé era considerado um meio de formar homens ou generificar os corpos 

masculinos, sendo a dança considerada uma prática masculina natural, imprópria para mulheres 

(SANTOS et al., 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da análise bibliométricaa percebemos uma escassez em publicações sobre a temática 

gênero na década de 80, tendo produções numericamente mais significativas a partir dos anos 

2000, sendo a revista Movimento o periódico que mais publicou neste período. 

 

Dentre as revistas analisadas, há uma diversidade no quesito titulação dos autores dos artigos, 

porém as revistas ainda apresentam grande quantidade de autores que não especificaram suas 

titulações, ganhando destaque a revista Movimento, que apresenta 124 autores sem titulação 

representada. 

 

As revistas ainda apresentam predominância de publicações oriundas da região sul e sudeste, fato 

similar foi constatado também na pesquisa de SABAETEL et al. 2016, os quais justificam esse 

acontecimento devido a essas regiões serem onde há uma elevada concentração dos Programas 

de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF). 

 

Qualitativamente, ganha destaque a pluralidade de temáticas abordadas dialogando com o 

gênero, possuindo notoriedade as publicações que se dedicaram a investigar a presença feminina 

no futebol e as relações de gênero na escola.  

 



26 

 

De um modo geral, percebemos uma multiplicidade de perspectivas teóricas abordadas nos 

artigos, porém, são predominantes os(as) autores(as) que se inclinam aos estudos de gênero 

baseados na perspectiva pós-estruturalistas, tanto se valendo de autores(as) que originam a teoria 

(Foucault, Butler, Scott), quanto de teóricos(as) que se utilizam desse embasamento para tecer 

seus raciocínios (Goellner, Dornelles, Saraiva, Altmann, Devide). 

 

Multiplicidade também é observada no que tange às perspectivas metodológicas observadas. 

Encontramos na seleção de artigos: Pesquisas históricas, etnografias, pesquisas quali-

quantitativas, entrevistas, pesquisa analítico descritivas, mapeamentos, pesquisas de campo, 

análises de publicações diversas (levantamento bibliográfico), pesquisa ação e análise de filmes, 

indicando um abrangente campo explorado com a temática do gênero. 

 

Ainda podemos destacar uma associação das discussões de gênero às questões sobre concepções 

de corpo, em que primam percebê-los como construções sociais. Manipulações corporais da 

mulher, corpo como suporte, corpo usado como capital, problematizações diversas do corpo da 

mulher na sociedade, corpo na educação infantil, corpo como dimensão biológica e outras mais 

variadas percepções percebidas entre o corpo e as relações de gênero foram encontradas nas 

publicações (SALVIVI; MYSKIW; 2009; ALTMANN; MARIANO; UCHOGA, 2012; 

SABAETEL et al., 2016; VIEIRA; ALTMANN, 2016; SANTOS et al., 2015; JUNIOR; LIMA, 

2002; ZOBOLI et al., 2015; GUIRRA; ALMEIDA, 2015; HERCULES; SILVA, 2005). 

 

Percebe-se, ainda, a deficiência em produções que privilegiem as problematizações sobre 

masculinidades, devido a este assunto ser discutido efetivamente em apenas um artigo – A dança 

como prática de lazer: algumas reflexões sobre homens, gênero e o balé clássico – de Santos et 

al., (2015). Esse fator já foi sinalizado por Luz Júnior (2000) em estudo que investigou produção 

científico-acadêmica brasileira relacionada com a temática das relações de gênero, oriunda dos 

Cursos de Pós-Graduação em Educação e EF, nos anos 80 e 90, e ainda não houveram grandes 

mudanças no cenário. 

 

Outrossim, concluímos também que é necessário investir na formação inicial e continuada dos 

professores para trabalhar com a diversidade sexual e de gênero, como sinalizado em diversos 
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artigos (OLIVEIRA, GODOY, SANTOS, 2014; SABAETEL et al., 2016; CHAVES, ARAÚJO, 

2015)  para que se garanta educação plural, que valorize a diversidade, o respeito às diferenças e 

a emancipação de todos os atores envolvidos, afim de que se supere as exclusões causadas 

historicamente pelas relações de poder, e isso está garantido nas mais diversas legislações que 

abarcam o universo escolar. 
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