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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso intitula-se “Educação Física e Gênero no 

Curso de Licenciatura no CEFD-UFES”.  

Esta produção problematiza a formação inicial de professores de Educação Física do 

Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) a partir da perspectiva de gênero, sendo que o estudo emerge do desejo de 

investigar como o curso de licenciatura em Educação Física (EF) da UFES contribui para a 

formação de seus estudantes no que se refere às questões de gênero, tão presentes no 

cotidiano das escolas.  

O currículo mais recente, implementado em 2014, está comprometido com uma 

formação mais humanizada como nos informa (PAIVA et al 2006, p. 214).  

[...] delineou-se, no CEFD, um esforço orquestrado em prol da qualificação de seu 

corpo docente, visando criar condições que permitissem investir num processo de 

formação crítico e reflexivo, com professores comprometidos com uma Educação 

Física crítica e com a educação pública e democrática, elementos capazes, mas não 

únicos, de fomentar a formação humana tendo como base a educação para a 

cidadania. 

 

Sabemos que, para garantir uma educação mais democrática não basta respeitar as 

diferenças, mas permitir o protagonismo destas sem negligenciá-las do processo, para que 

de fato seja possível garantir intervenções onde os estudantes sejam colocados/as em 

patamares de equidade. Segundo o dicionário, equidade quer dizer: “apreciação, julgamento 

justo”. “Respeito à igualdade de direito de cada um, que independe da lei positiva, mas de 

um sentimento do que se considera justo, tendo em vista as causas e as intenções”. 

Reconhecemos as diferentes capacidades motoras, mas sabemos que se faz 

imperativo um trabalho que permita que todas e todos tenham condições de experimentação 

das práticas corporais. Dessa forma, quando estamos tratando de equidade, não basta 

oferecer condições iguais aos sujeitos, mas sim, levar em consideração as diferenças e 

individualidades desses, ofertando condições para que todos e todas estejam aptos e aptas 

para realizar determinada demanda, como afirmado por Scott (2005, p. 13) 

 A igualdade só pode ser implementada quando os indivíduos são julgados como 

indivíduos. Essa é uma posição freqüentemente legitimada por interpretações rígidas 

da Constituição e da Carta de Direitos, as quais tomam a igualdade para significar 

simplesmente a presumida igualdade de indivíduos perante a lei. 



 

 

 

Enquanto houver desigualdades entre os gêneros, enquanto houver preconceitos e 

descriminações e até mesmo dominação entre os gêneros, através das relações de poder, os 

indivíduos não serão (todos) avaliados a luz dos mesmos critérios. 

Dessa forma, buscaremos relacionar, formação inicial de professores e gênero, sendo 

esse último o grande motivo para a realização da pesquisa, tendo como lócus de 

investigação o Centro de Educação Física e Desportos da UFES, onde os(as) acadêmicos(as) 

de licenciatura serão os personagens. Os resultados alcançados e analisados pretendem 

responder se o curso oferece - de fato - conteúdos para uma formação de professores e 

professoras que promova uma maior compreensão sobre o tema, partindo do ideal inicial de 

que se faz relevante tornar as aulas de Educação Física na Educação Básica um espaço de 

sociabilidade, promoção de equidade entre os gêneros, respeito às diferenças, entre outros 

aspectos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Nota-se uma crescente produção acadêmica no que diz respeito aos estudos de 

gênero, o que desperta a possibilidade para que superemos: i) a ideia de que esse fenômeno 

é sinônimo de sexo biológico, sobretudo no campo da Educação Física onde as diferenças 

de rendimento e resultado entre homens e mulheres são explicados majoritariamente através 

das ciências biológicas, desconsiderando as construções sociais e a imersão cultural que 

forjam os sujeitos, o que se ilustra também na participação das crianças nas aulas de EF; ii) 

os preconceitos que foram atrelados à temática; iii) a falta de conhecimento dos discentes a 

respeito do tema, visto que, o gênero está presente em nosso cotidiano como professoras e 

professores e enraizado no chão das escolas perpassando nossas práticas educativas. 

Frente às novas demandas sociais, acreditamos ser imprescindível que a temática em 

questão, se apresente não de forma pontual, mas que seja um conteúdo sistematizado nos 

cursos de graduação (sobretudo das licenciaturas) como uma proposta pedagógica 

institucional. Além disso, a pesquisa ganha relevância visto ser um trabalho desenvolvido 

por uma discente que analisa o entendimento das suas e dos seus colegas de curso durante 

sua graduação e que almeja que seus desdobramentos tenham condições de propiciar que, 

além de que se pense a respeito do currículo, reflita-se sobre a formação inicial de 

professores e professoras no curso de licenciatura em Educação Física na Universidade 

Federal do Espírito Santo. 



 

 

 

Ademais, esta pesquisa ocorre de forma inédita no CEFD, sendo realizada por uma 

aluna do curso que durante as aulas notou uma defasagem de um conteúdo que está previsto 

no currículo prescrito, mas que se apresentou muito efemeramente durante as disciplinas e 

que por isso teve a sensação de não estar habilitada para construir sua prática pedagógica 

levando em consideração os conhecimentos sobre gênero, sexualidade, bem como outros 

marcadores presentes nos temas transversais. Dessa forma, espera-se que o trabalho 

contribua para com o que já foi escrito sobre a temática, tendo condições de transpor os 

muros da universidade, alcançando as esferas municipal, estadual e nacional, aproximando 

academia e educação básica, mas, sobretudo, que as análises presentes possibilitem novas 

reflexões a respeito do currículo de formação de professores licenciados em EF desta 

instituição. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral  

● Identificar onde e como o conteúdo “gênero” está incluído no currículo de licenciatura 

em Educação Física do CEFD-UFES, bem como se os discentes sentem-se preparados 

para lidarem com esta temática na realidade escolar.  

 

3.2 Específicos 

● Identificar em quais disciplinas do currículo de Educação Física do CEFD-UFES a 

categoria “gênero” é contemplada; 

● Analisar opinião dos discentes sobre a temática “gênero” e sua importância no curso de 

formação inicial em Educação Física; 

● Identificar se os/as discentes do curso sentem-se preparados para lidar com a temática de 

gênero em suas futuras aulas. 

 

4. METODOLOGIA  

 

Sabemos que na atualidade muito tem sido discutido e estudado sobre gênero, e 

durante os meses da pesquisa buscaremos compreender, a partir do olhar dos estudantes, 

como esse conteúdo está presente (ou não) no currículo do curso de formação de professores 

e professoras de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Para, além 



 

 

 

disso, esse trabalho quer entender como a formação inicial oferecida por essa instituição 

promove aos seus estudantes a capacidade de intervir levando em consideração os aspectos 

sociais que envolvem a prática.  

A pesquisa terá um caráter exploratório, que de acordo com Gil (2006, p. 43) tem o 

intuito de: “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a 

formulação de problemas mais preciosos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. Para potencializar o trabalho, articulamos instrumentos qualitativos e 

quantitativos e dessa forma, adotamos a metodologia quanti-qualitativa visto que “a 

conjugação de elementos qualitativos e quantitativos possibilita ampliar a obtenção de 

resultados em abordagens investigativas, proporcionando ganhos relevantes para as 

pesquisas complexas realizadas no campo da Educação” (DAL-FARRA, 2013, p. 67). 

À priori, fizemos revisões de literatura, utilizando livros e artigos para 

aprofundarmos a compreensão sobre gênero, e como ele tem se dado na formação inicial de 

professores de Educação Física. Além disso, a revisão de literatura também contribuiu para 

a construção do instrumento de coleta de dados, composto por um questionário misto, com 

questões abertas e fechadas (ANEXO A). Este questionário foi aplicado aos discentes de 

três turmas do CEFD, visto que este é o espaço em que estou inserida na minha formação 

inicial. 

Participaram desta pesquisa os discentes matriculados no currículo de 2014. Ao 

todo, três turmas foram entrevistadas durante o ano de 2018, a saber: 8º período em 2018/1, 

8º período 2018/2 e 6º período 2018/2. Essas turmas foram escolhidas porque já haviam 

participado das disciplinas de ATIF Experiências de Ensino Em Temáticas Transversais e 

Oficina de Docência em Temáticas Transversais. Estas disciplinas buscam trabalhar 

questões sobre inclusão, dentre elas, gênero, também trabalham questões ligadas ao meio 

ambiente e trabalho e consumo. 

Dedicar-nos-emos a transcrição das informações coletadas, buscando fornecer aos 

leitores e leitoras uma maior compreensão sobre como vem se dando a formação inicial em 

licenciatura no CEFD em relação a gênero na perspectiva dos estudantes. Optamos por tal 

instrumento de coleta, visto a necessidade de repostas pessoais e aprofundadas daquele que 

se entrevista, no caso, os/as discentes.  

O questionário (anexo A) foi submetido aos discentes e conta com 12 perguntas, as 

primeiras interessadas em saber dados gerais como, por exemplo: idade, sexo e cidade. As 

demais questões foram divididas em três blocos, o primeiro sobre informações gerais (idade, 



 

 

 

cidade, sexo, e etc.), o segundo sobre formação docente e currículo e o último sobre as 

disciplinas de ATIF e a oficina.  

Dessa forma, através do levantamento dos dados, buscamos identificar como os 

estudantes do curso perceberam o debate a respeito de gênero em seu processo de formação 

tentando elucidar se, com essas intervenções é possível responder à responsabilidade que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais impuseram à Educação Física quando a colocou como 

disciplina que deve promover a igualdade de gênero, bem como está prescrito no caderno 

“Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, mas não que isso seja uma exclusividade desta 

disciplina. 

Após coletados, passamos a transcrever os questionários, utilizando o Excel, depois 

disso foi feita a contagem das respostas de SIM e NÃO, em seguida fizemos os cálculos de 

porcentagem e passamos para os gráficos também feitos no Excel. 

Nas questões abertas, depois de transcritas fizemos alguns debates em grupo 

compartilhando as respostas e montamos tabelas com as opiniões referentes as respostas 

positivas e referentes as negativas. 

 

5.  RELEVÂNCIA DOS ESTUDOS DE GÊNERO E SUAS POSSÍVEIS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

O desprezo as questões de gênero e a reprodução de estereótipos 

 

Os Estudos Feministas e de Gênero nesse país, iniciam-se na década 80, quando 

findava a ditadura militar, tendo esses, se preocupado a princípio em relatar as condições de 

vida e trabalho das mulheres. “Mas desde meados dos anos setenta que as mulheres 

brasileiras já se mobilizavam contra o custo de vida, por creches e timidamente buscavam 

uma maior abertura política” (SILVA, 2000, p.1). Aqui, não queremos nos apegar 

propriamente à história dos movimentos/estudos feministas e de gênero, apenas buscamos 

ilustrar o quanto tais estudos ainda são recentes na história do país, mas que mesmo assim, 

já despertaram atenção tonando-se categoria analítica em alguns campos de saberes como na 

antropologia, sociologia, ciências sociais e inclusive na EF. Assim, “os Estudos de Gênero 

no Brasil crescem em qualidade e quantidade durante os últimos 20 anos” (SILVA, 2000, 

p.1). 

Ao longo da História, as mulheres receberam um tratamento desigual em relação às 

oportunidades na vida social, gerando um desequilíbrio no desenvolvimento social de 



 

 

 

homens e mulheres: os primeiros sempre foram educados para a vida pública enquanto elas 

são educadas para a vida privada (JESUS et al, 2006). Tal realidade se ilustra no chão das 

aulas de EF, mas que só conseguimos perceber se olharmos além de como tais 

manifestações são encaradas, o que significar dizer, desnaturalizar o censo comum. 

Nesse caso, trataremos da exclusão das meninas através de um discurso que foi 

construído ao longo dos anos e que nega as influências da cultura que estamos inseridas e 

inseridos, mas Altmann et al. (2011, p. 493) já apresenta outra noção em que “se durante 

algum tempo tais diferenças foram consideradas inatas e decorrentes de razões biológicas, 

as pesquisas de gênero e os estudos feministas contribuíram para compreender que elas são 

histórica e socialmente construídas”. Dessa forma, é indispensável que não desconsideremos 

as influências das razões culturais e sociais pelas quais os indivíduos passam em suas 

trajetórias de vida, reconhecendo que estas também os constituem. 

Reproduzindo algumas noções que hoje, com a colaboração dos estudos de gênero e 

feministas podemos superá-las, como por exemplo, entender que as diferenças de 

rendimento entre os gêneros não se explicam apenas através dos conhecimentos da 

fisiologia ou biomecânica, mas também compreendendo os processos sociais e culturais aos 

quais passamos e que nos constituem como sujeito. Essa noção se ilustra no livro 

organizado por Elenor Kunz que teve sua primeira publicação em 2002, intitulada Didática 

da Educação Física, 

Embora seja um problema cultural muito mais amplo e difícil de ser equacionado, a 

questão de gênero está bastante presente na Educação Física e interfere na gestão 

pedagógica do ensino dos esportes na escola, na medida em que se opõe meninos, 

‘mais fortes, mais rápidos, mais habilidosos’ às meninas, tidas como ‘mais frágeis e 

dóceis’, mas menos capazes de desenvolverem certas habilidades requeridas para a 

prática dos esportes (KUNZ et al, 2002, p. 90). 

 

Este pensamento nos ajuda a enxergar como são entendidas os papeis de 

masculinidade e feminilidade, atribuindo características como naturais em homens/meninos 

ou mulheres/meninas, e como se desconsidera as singularidades dos sujeitos e negando que 

nem todos os homens/meninos serão mais fortes, mais rápidos e mais habilidosos, bem 

como nem todas as meninas serão mais frágeis e dóceis.  

A problemática que se apresenta diante disso é o risco que se corre quando se passa a 

reproduzir a ideia de superioridade e hegemonia masculina como verdade inquestionável, 

limitando sua prática docente a modelos de aulas de Educação Física escolar (EFe) 

associadas sobretudo ao rendimento e a aquisição de habilidades motoras, contrariando os 

esforços que se fazem para que desenvolvamos o pensamento crítico e práticas educativas 



 

 

 

comprometidas com a realização de  intervenções que sejam democráticas, humanas e 

emancipatórias, o que nesse caso significa dizer, promover a participação de todas e todos, 

seja para meninos, meninas, pessoas com deficiência e entre outros nas aulas, e que  elas e 

eles tenham as mesmas condições e possibilidades.  

Reforçando a ideia, Maria do Carmo Saraiva (1999) que diz que se a aula de EFe 

não é uma sessão de treinamento esportivo, a separação dos sexos não pode ser pautada 

sobre as bases biológicas, tais como diferenças de habilidade motora ou força entre alunos e 

alunas. Nesse aspecto, devemos levar em consideração para a construção de nossos planos 

de ensino e prática docente, as vivências pelas quais os meninos passam ao longo da vida e 

quais experiências são vividas pelas meninas, já que em nossa sociedade os papéis a serem 

desempenhados por cada pessoa ou grupo de pessoas, são bem delimitados e transgredir os 

condicionantes sociais1 pode nos colocar as margens desse modelo de sociedade ao qual 

estamos acostumados/as a seguir sem questionar. 

Partindo dessa premissa, há de se reconhecer que mais que válido, os estudos de 

gênero são necessários para que as/os discentes se apropriem dos conhecimentos já 

consolidados, como dito por Saraiva (2002, p. 83) que ressalta a “[...] importância do papel 

dos (as) professores (as) na problematização e vivência das questões de gênero, na prática 

pedagógica, junto aos seus alunos/as. E, para isso, eles (as) próprios (as) precisam estar 

esclarecidos” e que depois de esclarecidos (as) tenham condições para superar as aulas de 

EFe excludentes quando essas são pautadas na busca pelo rendimento e habilidades. 

Aliás, não se pode relativizar que a exclusão acontece sempre pelo viés da divisão 

binária (ou se excluem as meninas ou se excluem os meninos), e os estudos de gênero vão 

nos mostrar que é preciso que analisemos todas e todos e suas especificidades. Com isso 

queremos dizer que, nem todos os meninos serão rápidos, fortes e habilidosas, bem como 

não cabe a todas as meninas o papel de dócil e frágil. Para isso devemos levar em 

consideração que gênero não se manifesta de maneira sólida, concreta, mas que é fluido e se 

constrói social e culturalmente, como nas palavras de Louro (2011, p. 64) que “[...] ao falar 

de gênero estamos nos referindo a feminilidades e a masculinidades (sempre no plural)”. A 

potencialidade do conceito talvez resida exatamente nesta noção, a de que se trata de uma 

construção cultural contínua, sempre inconclusa e relacional. Mas, quando Meyer (2004, p. 

11) afirma que “a compreensão de que gênero e sexualidade são culturalmente construídos e 

                                                 
1 Utilizamos o termo para representar as formas de como o comportamento das pessoas são condicionados a 

partir de processos civilizatórios. 



 

 

 

não ‘naturalmente’ dados não é imediata”, nos leva a reconhecer a complexidade 

impregnada à desnaturalização de gênero e da sexualidade. 

Entendemos que gênero e sexualidade não são sinônimos, e por isso, tem conceitos 

diferentes, dessa forma, faz-se relevante o entendimento acerca da diferença entre esses, 

onde, em um momento representam respectivamente, uma construção social ilustrada pelas 

distinções entre meninos e meninos, homens e homens, meninas e meninas, mulheres e 

mulheres e também meninas e meninos e homens e mulheres, e outro que diz (sucintamente) 

sobre por quem nos sentimos atraídos, como definido por (PARAÍSO, et al, 2018, p. 13) 

“sexualidades são vivências de sensações, desejos e prazeres que, se podem imprimir 

sofrimentos e exclusões, do mesmo modo podem desencaixotar emoções, insuflar uma 

erótica desejante no mundo e fazer tremer os controles que buscam a todo custo conter a 

vida que jorra”. Cabe ressaltar que apesar de gênero, sexo e sexualidade terem conceitos 

distintos, estes não se apresentam de forma dissociada, pois os três estão presentes no corpo 

e nos identificam nos diferenciam e assim como a idade, ainda nos dizem como devemos 

nos comportar em razão dessas.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física (BRASIL, 1997, p. 25) 

diz que: 
 

[...] as aulas mistas de Educação Física podem dar oportunidade para que meninos e 

meninas convivam, observem-se, descubram-se e possam aprender a ser tolerantes, a 

não discriminar e a compreender as diferenças, de forma a não reproduzir 

estereotipadamente relações sociais autoritárias.  

 

 Reconhecendo que as relações mutuas entre meninos e meninas colabora para que 

os sujeitos aprendam a conviver em conjunto bem como potencializam suas aprendizagens, 

não só em relação ao conteúdo da aula, mas também em relação aos objetivos atitudinais, 

podemos superar outra adversidade das aulas separadas, como a abordada por (JESUS et al, 

2006, p. 127) que nessa ocasião, o docente tende a não dar a atenção necessária aos dois 

grupos simultaneamente, prejudicando o andamento e a qualidade da aula. Jesus e Devide 

(2006, p. 126) também defendem as seguintes afirmações: 

 

[...] se os corpos de alunos e alunas estão juntos nas salas de aula, também poderiam 

compartilhar juntos o espaço de EFe. Nas aulas de EFe nas quais o docente esteja 

preocupado com a educação integral de seus alunos, não se justifica a separação dos 

sexos impedindo alunos e alunas de se desenvolveram e aprenderem a conviverem e 

aprenderem a conviverem juntos, respeitando-se mutualmente.  

 

 

A grosso modo, podemos dizer que um dos motivos pelo qual professoras e 

professores de Educação Física optam por aulas não mistas (meninas e meninos separados) 



 

 

 

seja pela busca em evitar as tensões que ocorrem quando estes personagens estão juntos, 

seja pelas exclusões, seja pelas relações de poder, etc., mas: 

Talvez seja mais produtivo para nós, educadoras e educadores, deixar de considerar 

toda essa diversidade de sujeitos e de práticas como um ‘problema’ e passar a pensá-

la como constituinte do nosso tempo. Um tempo em que a diversidade não funciona 

mais com base na lógica da oposição e da exclusão binária, mas, em vez disso, 

supõe uma lógica mais complexa. Um tempo em que a multiplicidade de sujeitos e 

de práticas sugere o abandono do discurso que posiciona, hierarquicamente, centro e 

margens, em favor de outro discurso que assume a dispersão e a circulação de poder. 

Não eliminamos a diferença, mas, ao contrário, observamos que ela se multiplicou – 

o que nos indica o quanto ela é contingente, relacional, provisória (LOURO, 2005, p 

51). 

 

Para deixarmos de encarar as aulas mistas (AM) como um problema, alguns esforços 

fazem-se necessários, como por exemplo: i) utilizar os conflitos para potencializar o 

planejamento e intervenção dos e das docentes, ii) pensar um currículo com disciplinas que 

promovam a reflexão afim de propiciar a inclusão em detrimento da exclusão binária2, iii) 

levar professora ou professor a passar por um processo de desconstrução daquilo que pode 

ser encarado como manutenção do status quo, que nesse sentido significa a reprodução da 

ideia de que meninas são inferiores (nesse caso, no que diz respeito à algumas práticas que 

constituem a cultura corporal de movimento3) aos meninos e dessa forma, as aulas mistas 

limitariam as aprendizagens, sem ser de fato coeducativas. 

Priscila Dornelles e Alex Branco Fraga (2009, p. 147) trazem uma importante 

diferenciação entre coeducação e aulas mistas, imperativo a ser discutido aqui: 

[...] as aulas mistas envolveriam apenas questões de distribuição e organização de 

meninos e meninas de forma conjunta no espaço escolar, isto é, apenas a mistura de 

meninos e meninas. Já o ideal de co-educação objetiva problematizar as relações de 

gênero, objetivando uma compreensão da construção cultural das diferentes posições 

de poder ocupadas pelo feminino em relação ao masculino e vice-versa na nossa 

sociedade, assim como tenta reverter ou minimizar algum tipo de hierarquia entre 

esses pólos.  

 

A integração entre os gêneros (meninos entre meninos/ meninas entre meninas/ 

meninos entre meninas) também podem evidenciar as relações de poder que permeiam os 

ambientes, e nas aulas de EF podemos perceber que estas relações estão presentes e podem 

ser notadas quando observamos as práticas que são desenvolvidas nas aulas, como se 

constroem as socialização entre os sujeitos ou até mesmo a composição dos espaços, assim 

como dito por Scott (1998, p. 141) “gênero tanto é um elemento constitutivo das relações 

                                                 
2
 Classificação de gênero (homem-mulher) 

3
 Trata da perspectiva na qual “o movimentar se é entendido como forma de comunicação com o mundo que é 

constituinte e construtora de cultura, mas também possibilitada por ela”; é linguagem específica, “mas que, 

enquanto cultura, habita o mundo do simbólico” (BRACHT, 1999, p. 45); 

 



 

 

 

sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos quanto uma maneira primária 

de significar relações de poder”, para compreender de melhor maneira tal afirmação, 

precisamos encarar gênero como uma categoria de análise, assim como esse trabalho se 

propõe a fazer.  

Importante salientar que os meninos também podem ser excluídos ou se excluírem 

diante a prática proposta na aula, mas nesse caso o afastamento é subjetivo, visto que os 

meninos se eximem das aulas por acreditarem que ao se submeterem a essas, estarão 

colocando suas masculinidades em cheque, o que acontece sobretudo nas aulas de algumas 

danças. Neste contexto, a EFe contribuiu para masculinizar o desporto e feminizar as 

atividades rítmico-expressivas, socializando corpos masculinos e femininos, porém, 

separando-os (SARAIVA, 2002). 

Diante ao debate apresentado até aqui, acreditamos que as professora e os professor 

de EF tem grande responsabilidade para que as singularidades sejam percebidas e não 

desconsideradas do processo educativo, mas que o/a docente seja capaz de colocar todas as 

alunas e todos os estudantes em patamares equivalentes. Por isso reconhecemos a formação 

inicial como constituinte de uma importante etapa para a construção da prática pedagógica, 

pois essa cumpre com três questões básicas apontadas por Garcia (1999): primeiro, realiza a 

preparação dos futuros professores para o trabalho docente; segundo, confere a licença para 

o exercício do magistério; e, por fim, cumpre função dúbia de agente de mudança, 

contribuindo na transformação da educação e na socialização da cultura dominante. 

Para concluir esse tópico, nos indagamos se o curso de formação de professores/as 

de Educação Física para atuação docente da UFES, propicia para que seus/as discentes, 

através do currículo prescrito, condições de superar as adversidades apresentadas nas aulas 

mistas, garantindo intervenções que sejam coeducativas? O curso cumpre com as três 

questões levanta por Garcia (1999)? 

Em uma primeira análise notou-se que o conteúdo gênero se fez presente apenas 

duas disciplinas da grade, sendo elas  ATIF Experiências em Ensino Em Temáticas 

Transversais e Oficina de Docência em Temáticas Transversais com carga horária de 30 

horas, onde suas ementas dizem respectivamente: “Estuda e problematiza o conhecimento 

construído na e pela experiência de aprender a “ser professor” a partir de temáticas sociais 

da diversidade humana (orientação sexual, relações de gênero, relações étnico-raciais, 

condição da pessoa com deficiência, uso de drogas, meio ambiente, trabalho e consumo e 

ética) na interface com as práticas pedagógicas da Educação Física em todos os níveis da 



 

 

 

Educação Básica” (2014, p.1, currículo de 2014). “Experimentação e reflexão crítica acerca 

das temáticas sociais da diversidade humana (orientação sexual, relações de gênero, relações 

étnico-raciais, condição da pessoa com deficiência, uso de drogas, meio ambiente, trabalho 

e consumo e ética) articulados ao trato pedagógico desses conteúdos de ensino em todos os 

níveis da educação básica” (2014, p.1, currículo de 2014). 

Com objetivos tão importantes a serem alcançados, percebemos que há a 

necessidade de fazer um levantamento sobre o que tem sido escrito a respeito de currículo e 

formação inicial de professores/as como por exemplo as demandas, os avanços, os 

problemas. Este estigma está presente na área desde os primórdios em função da 

proximidade da EF com o militarismo por exemplo, assim fazendo com que a área tenha 

potencial para fazer com que a disciplina desenvolvesse um caráter utilitarista.  

 

6.  INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Dedicamos meses da pesquisa para a coleta e análise dos dados, tendo como meta 

responder aos objetivos que motivaram a pesquisa. Ao todo, 66 discentes responderam ao 

questionário e todos participantes da pesquisa estão ou estiveram no centro de Educação 

Física da UFES.  

Antes de apresentar os participantes da pesquisa e as respostas obtidas, torna-se 

necessário compreender basicamente quais são os interesses buscados pela formação inicial 

de professoras e professores de Educação Física licenciatura do CEFD-UFES, bem como 

onde a temática gênero aparece como conteúdo de ensino. Em seguida, será apresentado o 

que dizem os discentes e se seus discursos dialogam com os objetivos e perspectivas do 

curso. Vale lembrar que o ponto de partida da investigação é a temática de gênero. 

No ano de 2017, foi encaminhado aos professores do Departamento de Ginástica 

(DG) pela sua chefia a proposta de ajuste curricular para o curso de licenciatura do CEFD. 

Contudo, apenas na ATA da 5ª reunião extraordinária do Departamento de Ginástica do 

Centro de Educação Física e Desportos da UFES a qual tivemos acesso, realizada no mês de 

junho de 2018, foi informado pela representante do DG, junto ao Colegiado de Curso de 

Licenciatura que os ajustes foram concluídos. Estes ajustes serão incorporados ao novo 

currículo do curso, versão 2019, que substitui o currículo de 2014 que é o documento ao 

qual todas as turmas entrevistadas foram submetidas. 



 

 

 

Vale considerar, que tanto o currículo de 2014 quanto o documento que a este 

precedeu, no caso, o currículo de 2010, tratam-se de ajustes curriculares e não de 

reformulação, como aconteceu em 2006, haja visto que seus princípios seguem o que está 

previsto na Matriz Curricular do curso de Educação Física Licenciatura do CEFD-UFES. 

Neste caso, Matriz Curricular não é tida como um quadro de indicações de disciplinas, suas 

sequencias e periodização, como indicado na Instrução Normativa Prograd/Ufes 004/2016, 

mas sim como eixo que consubstancia a elaboração conceitual e explicitação do marco 

teórico que fundamenta e norteia o currículo. 

Dessa forma, partimos do currículo de 2006, visto que este foi a última reformulação 

do currículo do curso de licenciatura em Educação Física da casa. Aqui vamos nos ater aos 

objetivos listados no documento referente ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 

disponível no site do curso. São eles: 

 

O professor formado pelo Curso de Licenciatura em Educação Física estará 

habilitado a exercer a profissão docente/professor no âmbito escolar (rede pública e 

particular de ensino na educação infantil ensino fundamental e ensino médio), tendo 

como atribuições o contexto da prática escolar: a) Participar da construção do 

projeto político-pedagógico; b) assumir o planejamento pedagógico de aulas em 

todos os níveis de ensino; c) utilizar instrumental científico que constituí a formação 

específica da área para fundamental suas ações educacionais, tendo em vista a 

formação humana e transformação social; d) participar de iniciativas para o 

aprimoramento do sistema educacional, em especial o relativo à sua unidade escolar 

e à comunidade; e) identificar e agir em direção às necessidades regionais e locais 

relativas à Educação Física na busca de consignação das mesmas; f) projetar e 

valorizar sua atividade profissional no contexto político-econômico e sociocultural 

de seu tempo e espaço em que atua (UFES, 2005, p. 13). 

 

 

Em assim sendo, o perfil profissional que se esperava daqueles e daquelas que 

passavam por este curso, - e que se mantém atualmente - era de um sujeito habilitado para 

“buscar a compreensão das complexas relações presentes no cotidiano escolar e na cultura 

da escola” (UFES, 2005, p. 9). 

Esses objetivos se mantiveram também para o PPC de 2014, onde também 

continuaram presentes os princípios norteadores para o processo de formação na licenciatura 

do CEFD-UFES, que dizem respeito a: i) valorização da profissão docente e ii) qualificação 

do ser professor, onde respectivamente designavam, o privilégio do estudo do coletivo 

profissional e do campo acadêmico profissional;  sua individualidade, sua subjetividade, sua 

história de vida, sua trajetória na escola, sua atuação profissional (UFES, 2014). De acordo 

com esses documentos, sabemos que a noção de currículo que fomenta a construção do 

Projeto Pedagógico de Curso, e, portanto, a noção de currículo presente no curso “mais 



 

 

 

propriamente, contempla questões como diversidade cultural, identidade e subjetividade no 

espaço das salas/quadras de aula, na interação professor-alunos, nas relações pessoais e 

sociais, históricas e políticas” (UFES, 2006, p.1).  

Neste ponto, ousamos afirmar que, pelo menos em três ocasiões prescritas nos PPC’s 

o debate a respeito de gênero se faz pertinente. A primeira delas é a pretensão de uma 

formação humanista e a transformação social, visto que a universidade na qual este estudo 

está sendo realizado, localiza-se em um dos estados que lidera os índices de feminicídio 

(que diz respeito a execução de uma mulher pela condição dela ser mulher). Segundo o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre 2009 e 2011, o nosso estado liderou 

os índices4 deste crime que envolve as relações de poder entre os sujeitos e, como já vimos 

neste trabalho, essas relações estão presentes nas aulas de EF.  

Dessa forma é nosso compromisso enquanto professoras e professores influenciar 

para que as “linhas divisórias” (MOREIRA et al, 1994, p. 29) que separam os grupos que 

são divididos por classes, se minimizem ou se excluam. E isso está relacionado com a 

intenção de habilitar seus acadêmicos para a compreensão das complexas relações de poder 

presente no cotidiano escolar como na cultura escolar, elementos que constituem o perfil 

profissional que se almeja formar. O que, por fim, nos leva a suspeitar sobre quais 

pressupostos o currículo busca se embasar, entendendo que gênero é um elemento que se 

constrói culturalmente e forja identidades e subjetividades, portanto está presente em todas 

as pessoas e se manifesta de múltiplas formas.  

Seguindo, podemos perceber no PPC de 2006 que dentre as disciplinas constituintes 

da Matriz Curricular, apenas uma tratava sobre inclusão, que era justamente a disciplina de 

Educação e Inclusão, presente no eixo II nomeado de “Conhecimento Sobre Crianças, 

Jovens e Adultos”, que tratava das  

diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais 

e psicossociais. Legislação e políticas públicas em educação especial no Brasil e no 

Espírito Santo; os sujeitos da educação. O cotidiano educacional, o contexto escolar, 

a diversidade e a escola inclusiva (UFES, 2005, p. 13). 

 

Já no PPC de 2014, além de Educação e Inclusão, tínhamos Educação Física, 

Adaptação e Inclusão, voltada a inclusão das pessoas com deficiência.  

Com a reforma curricular de 2014, passam a fazer do currículo outras disciplinas 

obrigatórias, como “forma de construção e experimentação do conhecimento necessário à 

formação de professores de Educação Física” (UFES, 2014, p. 9), essas novas unidades são 

                                                 
4 http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/130925_sum_estudo_feminicidio_leilagarcia.pdf 



 

 

 

as Atividades Integrativas de Formação (ATIF) e as Oficinas de Docência e a manutenção 

dos Seminários Articuladores de Conhecimento, que antes iam do primeiro ao oitavo 

período e passaram a ir até o quarto. As ATIF’s devem formalizar o tempo institucional para 

o desenvolvimento do conhecimento construído na experiência de aprender a ‘ser professor’ 

(UFES, 2014), em linhas gerais, durante essas disciplinas eram destinados momentos 

“teóricos e práticos”, o primeiro em sala de aula na universidade, no segundo momento, 

acadêmicos deveriam levar para a escola uma intervenção, levando em consideração a 

temática que ATIF trata. 

Nas oficinas, havia a garantia do tempo institucional para a vivência de práticas 

corporais que constituem objetos de ensino específicos da temática da oficina (UFES, 

2014), bem como na ATIF, sendo estas, disciplinas vivenciais com 30 horas de carga 

horária destinadas para aulas de caráter prático. Já os Seminários Articuladores de 

Conhecimento (SAC) “têm a finalidade de articular os saberes mobilizados nas respectivas 

atividades curriculares obrigatórias ofertadas a cada semestre, bem como promover 

atividades coletivas e interativas entre os licenciados e formadores”. O SAC previa que os 

professores e professoras que desenvolviam estudos sobre a formação inicial de professores 

acompanhassem e promovessem debates acerca dessa etapa de formação.  

Com isso, no ajuste de 2014, são introduzidas ao arcabouço de disciplinas da 

licenciatura em Educação Física do CEFD-UFES, as disciplinas de Experiência de Ensino 

em Temáticas Transversais sendo uma ATIF e a Oficina em Docência em Temáticas 

Transversais, sendo a ATIF obrigatória no quinto período e a oficina era optativa, a outra 

possibilidade era a Oficina em Docência em Práticas Corporais Inclusivas. Na disciplina 

obrigatória em questão, dentre as três bibliografias básicas, uma trata sobre gênero, 

intitulada “Estratégias Metodológicas para a Formação em Gênero: Possibilidade Teóricas-

Práticas” (2012), e entre as complementares, uma entre cinco era a respeito de gênero, 

“Gênero, Sexualidade e Educação” (1997). 

Iniciamos a discussão falando sobre o ajuste para o currículo que provavelmente 

entrará em vigor em 2019. Com a efetivação dessa proposta, a ATIF Experiência de Ensino 

em Temáticas Transversais que ganhou o status de disciplina obrigatória no ajuste curricular 

de 2014, deixará de fazer parte do conjunto das obrigatórias e passa a ser optativa, com 

carga horária (CH) de 30 horas, a Oficina de Docência em Temáticas transversais passa a 

ser obrigatória com CH também equivalente a 30 horas. Nos referimos a essas duas 

disciplinas visto que a palavra gênero aparece em suas ementas e, que foi a partir da 



 

 

 

vivência nestas que chegamos até a problemática do trabalho, que no caso trata-se de 

compreender se essas duas estão dando conta do debate a respeito da temática.  

Na nova versão, as turmas de quinto período terão como disciplina obrigatória a OF 

de Docência em Temáticas Transversais. As Atividades Interativas de Formação só 

aparecerão do sexto período a diante, ainda assim, como optativas, diferente de como 

estavam no currículo de 2014, onde a cada semestre deveria ser feito uma ATIF e uma OF 

(ao menos os discentes regulares). Uma das atualizações da proposta é que os Seminários 

Articuladores de Conhecimento deixam de fazer parte do currículo. 

Não podemos afirmar que com o novo ajuste, a mesma quantidade de acadêmicos 

que faziam tanto a OF quanto a ATIF que tratam das temáticas transversais, totalizando 60 

horas (quando somamos a carga horária de ambas), se manterá, visto que as ATIF’s só 

apareceram nos três últimos períodos da graduação, e reitero, como optativas. O que 

podemos garantir é que o alunado de Educação Física Licenciatura do CEFD-UFES terá 

asseguradamente 30 horas para debater todos os marcadores que constituem os Temas 

Transversais, isso quando, dos estudantes que fizeram ambas as disciplinas, 41% afirmam 

que estas não foram suficientes para a promoção da autonomia e criticidade em relação ao 

debate. Percebam que não dizemos que todas alunas e todos os alunos realizaram a 

disciplina, isso acontece porque houve a possibilidade de realizar as disciplinas em outro 

período ou por terem feito a opção de se matricularem em outra disciplina. 

Aqui fica o questionamento: O colegiado de curso, os departamentos, estão 

dialogando com os estudantes para compreender qual são seus interesses em relação a 

formação inicial? Suas dificuldades? Suas opiniões? Suas queixas? Este trabalho vem dando 

voz aos acadêmicos, bem como apontando pistas para ajudar a pensar em novas propostas e 

ajustes curriculares que estejam comprometidas com a formação acadêmica, mas também 

com a formação humana atenta aos acontecimentos sociais e suas implicações para a 

educação. Dessa forma, começamos o questionário (ANEXO A) fazendo a seguinte 

pergunta: “Na sua opinião, quais os interesses buscados no currículo de 2014 do curso de 

Educação Física licenciatura UFES?” 

Mas, antes de expor alguma das respostas coletadas, traremos aqui algumas ideias 

escritas na introdução do documento referente ao Projeto Pedagógico de Curso de 2006 que 

traz os problemas mais comuns na formação em Educação Física, e são eles:  

[...] falta de articulação teoria e prática e unidade no processo de formação; dicotomia entre 

formação específica e formação pedagógica; necessidade de construção de uma sólida 

formação aliada ao compromisso social do professor como intelectual crítico e agente de 

transformação social; necessidade de políticas públicas que integrem Estado, instituições 



 

 

 

formadoras e instituições que contratam profissionais da educação; desarticulação entre a 

formação inicial e continuada; desvalorização da habilitação em licenciatura, frente à 

habilitação em bacharelado. 

 

Após a coleta e análise dos dados, ousamos em dizer que o curso de Educação Física 

Licenciatura do CEFD-UFES, está demonstrando que de fato se preocupa em uma formação 

comprometida com a intervenção na sociedade de maneira crítica, perspectivando a 

transformação social, para comprovar, acompanhe o que foi dito pelos estudantes do centro. 

 

 

6.1. Então, o que dizem os discentes? 

 

Como dito anteriormente, participaram desta pesquisa um total de 66 discentes do 

curso de Educação Física. Entre os discentes, 23 eram da turma mais antiga do CEFD em 

2018/1, essa turma ingressou no curso em 2014/2. Na segunda turma a qual o questionário 

foi submetido, encontramos 24 discentes, estes eram do 6º período em 2018/2. Fechando a 

conta, dezenove entrevistados eram do 8º período em 2018/2. Os acadêmicos tinham idades 

entre 21 e 24 anos, sendo que 40 dos 66 participantes que responderam ao questionário eram 

homens e 26 mulheres. Destes 66, apenas três não são moradores dos municípios da grande 

Vitória, sendo um morador de Viana, outro de Marechal Floriano e um de Afonso Cláudio, 

aproximadamente 70% reside no município de Vitória.  

Bem, não temos condições de afirmar que estes problemas foram solucionados, 

contudo podemos enxergar a partir do que foi dito por parte dos discentes na primeira 

pergunta, que alguns desses problemas caminham para serem superados e aqui separamos 

algumas das respostas para ilustrar5, perguntamos quais os interesses buscados no currículo 

de 2014 do curso de Educação Física licenciatura da UFES na opinião delas e deles: 

 

“Acho que um deles é de relacionar a teoria com a prática, outro nos tornamos 

professores mais com encanto, de ser mais autônomo e maleável nas suas práticas 

pedagógicas” (T1) 

“Levando em conta o formato do currículo, a princípio nos evidencia se voltado ao 

conhecer teórico e prática como aprendizado e prático como externar seu saber” (T1) 

                                                 
5 Optamos por não identificar os alunos, mas sim as turmas as quais eles pertencem, sendo que a T1 corresponde 

a turma 1 que era o 8º período em 2018/1, T2 a turma 2, 6º período em 2018/2 e a T3, turma 3, 8º período em 

2018/2. 



 

 

 

“Reflexão sobre o campo e o papel do professor na sociedade” (T1) 

“Creio que possibilita uma formação não só intelectual, mas também social e até política. 

O currículo me proporcionou reflexões diversas apesar de na minha concepção ainda 

haver carências” (T1) 

“Formar professoras e professores que propiciem ambiente de criticidade aos alunos e 

alunas” (T3) 

“Formar professores com capacidade crítica que possuem interesses na escola de forma 

de não ser um mero reprodutor” (T3) 

 

Essas afirmações justificam e dão validade ao que o grupo de docentes do CEFD 

disse em Paiva et al. (2006) e que já foi utilizado como referencial neste texto. Entretanto, 

tento sabido que o esforço em direção a uma formação crítica questionamos o debate sobre 

gênero está se realizando de maneira crítica e propiciando criticidade? Seguindo as 

questões, na pergunta dois do bloco B quisemos saber se o alunado acha importante que 

tivesse no currículo uma disciplina obrigatória que tratasse de gênero.  

 

Imagem 1 

Fonte: a autora 

 

A maioria dos 66 entrevistados acredita ser importante que no currículo de formação 

inicial em EF da UFES, tenha gênero enquanto conteúdo obrigatório, para se ter exatidão, 

45 afirmam isso. Seguem algumas das justificativas: 

 

SIM NÃO 

“Sim, pois me encontro no 8º período e 

não tivemos algo específico que abordasse 

“A disciplina que se trata é por interesse de 

um estudante se fosse colocada a disciplina 



 

 

 

o tema, não me elucidando em com alguns 

tabus a respeito do gênero (T1)” 

que cada um tem interesse no currículo 

ficaria complicado (T1)” 

“Para mostrar o quanto é importante 

tratar o respeito as diferenças e entre 

muitas outras questões que esse campo 

abrange (T1)” 

“Acredito que o tema gênero já deva fazer 

parte da disciplina temas transversais não 

criado como uma disciplina específica (T1)” 

“É um tema que vem ganhando 

importância ao decorrer do tempo e que se 

tivesse uma disciplina voltada para isso, 

acredito que seria quebrado alguns 

preconceitos existentes e ganharíamos um 

melhor entendimento sobre o tema (T1)” 

“Creio que as disciplinas existentes já 

tratam com louvor o tema. Talvez alguns 

professores poderiam abordá-lo também nas 

suas disciplinas (T1)” 

“O “conceito” de gênero é 

“relativamente” novo. Dentro das escolas 

por exemplo, devido a crescente “visões” 

diferentes do assunto nós 

formandos/graduandos devemos aprender 

e aprofundar no mesmo (T2)” 

“Acredito que não tenha necessidade de 

uma disciplina obrigatória sobre a referida 

temática, entendo que ela se faz presente em 

temas transversais. Além de que deve fazer 

parte de todas as disciplinas (T2)” 

“Pois é uma questão que atravessa a 

sociedade, logo, o ambiente escolar (T3)” 

“O tema deve ser abordado 

transversalmente nas disciplinas e não 

isoladamente (T3)” 

 

Chamou atenção a primeira justificativa das respostas negativas, ela ilustra como as 

disciplinas deixaram brechas durante a formação, visto que um aluno não tem conhecimento 

sobre o que indica os documentos norteadores como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

da Educação Física:   

 

No que tange à questão do gênero, as aulas mistas de Educação Física podem dar 

oportunidade para que meninos e meninas convivam, observem-se, descubram-se e 

possam aprender a ser tolerantes, a não discriminar e a compreender as diferenças, 

de forma a não reproduzir estereotipadamente relações sociais autoritárias (BRASIL, 

1997, p. 27). 

 

Por outro lado, as respostas positivas se dividem entre a certeza da ausência do 

debate nas aulas e o reconhecimento da importância da presença da temática tendo em vista 

as manifestações de gênero na sociedade e, portanto, no ambiente escolar, além de através 



 

 

 

das falas observarmos que há uma preocupação com a diminuição das desigualdades e 

discriminações, o que já aponta para o compromisso com a transformação social.  

Dessa forma, cabe dizer que gênero não é um interesse único daquela (e) que o 

pesquisa, mas como já visto neste trabalho, essa temática está relacionada a vida das 

pessoas, é a partir de gênero que exclusões acontecem bem como evidenciam relações de 

poder pelo viés sexista. Ainda justificaremos tal afirmativa utilizando os PCN’S da EF onde 

estabelece como critério de avaliação para o primeiro ciclo que os aluno e alunas devem 

“interagir com seus colegas sem estigmatizar ou discriminar por razões físicas, sociais, 

culturais ou de gênero” (BRASIL, 1997, p. 49), tendo como pressuposto que se deve avaliar 

os alunos e alunas levando em consideração se esses (as) sabem lidar e respeitar as 

diferenças inclusive as dos gêneros. 

Como visto em parágrafos anteriores, há de se reconhecer que as diferenças causam 

exclusões, neste caso, tratamos das exclusões que acontecem a partir das diferenças entre os 

gêneros. Dessa forma, perguntamos aos alunos e as alunas se acreditavam que: incluindo 

gênero como disciplina obrigatória nos currículos de formação inicial de professores, as 

aulas de Educação Física escolar podem vir a ser menos excludentes? Obtivemos as 

seguintes respostas:  

 

Imagem 2 

Fonte: a autora 

 

Nessa questão, 48 entrevistados responderam positivamente, 17 negativamente e 

uma abstenção. Na tabela a seguir trazemos algumas justificativas: 

 

SIM NÃO 

“O conhecimento possibilita uma melhor 

intervenção não só nas aulas, mas em 

“Pois existe fatores para além, que 

influencia questões intra escolares, fatores 



 

 

 

todas as situações que envolva as relações 

de gênero” (T1) 

externos e não apenas a questão do gênero 

como fator de exclusão” (T1) 

“Acredito que essa exclusão acontece 

muito pela falta de conhecimento sobre a 

temática, pela falta de atenção e as vezes 

até mesmo pela falta de sensibilidade do 

professor para essas questões. Acredito 

que uma disciplina pode fazer com que 

essa atenção seja estimulada” (T2) 

“Porque acho que só colocar essa disciplina 

não seria o suficiente, esse é um assunto 

extenso, que envolve muitas outras questões 

e disciplinas além de gênero para acabar 

com a exclusão” (T1) 

“Os professores que cursarem essa 

disciplina terão mais capacidade de 

desenvolver o senso crítico dos seus 

alunos” (T3) 

“Se uma pessoa com 20 anos ou mais, 

formada tem preconceitos ou não tem 

respeito, não são os professores e uma 

matéria que vão fazer ela mudar” (T2) 

“Poderia”, embora não garanta, mas é 

uma possibilidade de acesso a 

conhecimentos e discussões que sofrem 

diversas distorções por senso comum, 

comandadas principalmente por alas 

conservadoras” (T3) 

“Uma disciplina acadêmica sozinha não é 

capaz de mudar o quadro preconceituoso 

implantado em nosso país” (T2) 

“O professor estará mais sensibilizado e 

humanizado ao ponto de entender a 

particularidade que envolvem a não 

participação dos alunos excluídos e com 

isso medias de maneira específica” (T3) 

“A partir do momento que o professor 

monta o plano de aula, não tem de 

diferenciar os alunos” (T3) 

 

Essa questão traz como problemática as exclusões em função das diferenças, estas 

exclusões podem deixar evidentes relações de poder e de hierarquia além de reforçar 

padrões. Nas aulas de Educação Física esses afastamentos acontecem, por exemplo, a partir 

da presença ou ausência das capacidades e habilidades motoras, como apontado por Wenetz 

(2005, p. 166) “[...] meninas eram excluídas, não só por serem meninas, mas também por se 

mostrarem menos habilidosas. A exclusão também acontecia com aqueles meninos que, 

apesar de gostar do esporte, eram menos habilidosos”.  



 

 

 

Isso que é um fato nas aulas de EF nos faz enxergar que gênero, não é uma questão 

exclusiva das meninas/mulheres, mas que também problematiza os papéis de masculinidade 

construídos e cobrados dos meninos/homens. Esses papéis, tanto de masculinidade quanto 

de feminilidade são construídos a partir de uma divisão sexista, onde, 

na medida em que meninas e meninos transgridem o que é pré-determinado 

para cada sexo, mostram que a instituição de educação infantil pode apresentar 

mais uma característica positiva quanto às formas dessas relações: o ambiente da 

educação infantil pode ser um espaço propício para o não-sexismo (FINCO, 2003, p. 

96). 

 

A Educação Física, então, por lidar com o corpo, com o movimento, torna-se um 

cenário fértil não só para as exclusões, mas como também da produção de masculinidades e 

feminilidades, portanto, tem como um desafio a missão de promover a partir de suas 

intervenções, espaços não sexistas, buscando a diminuição das discriminações, preconceitos 

e relações de poder. 

Todavia, nos questionamos: temos condições de desenvolver a nossa prática 

pedagógica comprometida com essa perspectiva? Como tem se saído as alunas e os alunos 

do CEFD nas aulas das disciplinas de Temáticas Transversais? Isto é, levando em 

consideração a especificidade da qual tratamos neste trabalho, ou seja, o debate sobre 

gênero. Buscando responder essa questão, perguntamos as turmas entrevistadas se as 

disciplinas em questão foram eficientes para a promoção de criticidade e autonomia dos 

discentes em relação ao debate sobre gênero. E a resposta que obtivemos de 31 dos 66 

entrevistados foi que sim, dessa forma, esta opinião representou a maioria das respostas, 

visto que 27 entrevistados disseram que as disciplinas não foram suficientes e 08 se 

abstiveram e não responderam à questão.  

 

 



 

 

 

Imagem 3 

Fonte: a autora 

 

Segue algumas das justificativas: 

SIM NÃO 

“Fez com que nos atentássemos mais 

para problemas acerca disso” (T2) 

“Por falta de domínio do professor em 

relação a temática” (T1) 

“Tivemos seminários com alunos, 

professores de fora e muitos debates 

sobre o assunto” (T2) 

“Porque elas abrangem mais em questões 

de pessoas com deficiências” (T1) 

“A professora explicou sobre o assunto, 

fez debates e trouxe pessoas que 

entendiam e vivenciavam para nos 

ensinar” (T2) 

“Ao meu ver não, pois acho 

desnecessário” (T2) 

“Foram trabalhadas situações 

problemas que nos fizeram refletir sobre 

o tema aumentando a criticidade e 

autonomia” (T2) 

“Por serem disciplinas de apenas 30h 

tendo que debater em temas transversais, o 

debate de gênero não conseguiu ser 

eficiente” (T3) 

“Partindo do pressuposto que o objetivo 

da universidade é educar o sujeito 

dentro de uma pluralidade de 

conhecimento e que isso demanda muito 

tempo acredito que seja eficiente sim” 

(T3) 

“Porque a disciplina abordou vários 

temas, sendo assim, o tempo para falar de 

gênero ficou muito curto” (T3) 

 

Aqui, há de se fazer uma ressalva, na primeira turma a qual o questionário foi 

aplicado, ou seja, o 8º período em 2018/1, apenas quatro dos 23 entrevistados responderam 

que as disciplinas foram eficientes para a promoção de criticidade e autonomia a nós 

discentes. Está é a minha turma de origem e dessa forma ousamos em concluir que o que 

motivou a pesquisa, se justifica através desses números ou que os números atrelados às 

justificativas presentes no gráfico acima, dão respaldo a escolha da questão aqui 

desenvolvida.  

Na ementa da oficina de docência em temáticas transversais, aparecem oito 

elementos acerca de temas sociais e da diversidade humana que devem ser experimentados e 



 

 

 

refletidos criticamente, são eles: orientação sexual, relações de gênero, relações étnico-

raciais, condição da pessoa com deficiência, uso de drogas, meio ambiente, trabalho e 

consumo e ética. Então, se pegarmos como base a oficina de docência em temáticas 

transversais e dividirmos suas 30 horas de CH por oito, que é a quantidade elementos 

previstos na ementa, saberemos que restará menos de quatro horas de carga para o 

desenvolvimento de cada elemento, elementos estes que são, 

Amplos o bastante para traduzir preocupações da sociedade brasileira de hoje, [e 

que] correspondem a questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas 

na vida cotidiana. O desafio que se apresenta para as escolas é o de abrirem-se para 

o seu debate (BRASIL, 1998, p. 17). 

 

Além disso, é necessário que se esclareça que seguindo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, previsto para o terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental, onde há apenas 

seis elementos (ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho 

e consumo) as questões relacionadas a gênero estão inseridas no elemento Orientação 

Sexual.  

Se somando aos exemplos presentes na tabela, os discentes apontaram para mais 

algumas justificativas, tais como o tempo de duração dos debates e a superficialidade sobre 

como a temática foi tratada o que desencadeia uma equação: Trabalhar os oito elementos 

que constituem os Temas Transversais (TT) divididos nas 30 horas de carga horária da 

disciplina, tendo em vista que os TT foram definidos para atender ao  

compromisso com a construção da cidadania [que] pede necessariamente uma 

prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e 

responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e a afirmação do princípio da 

participação política (BRASIL, 1998, p. 17).  

 

Não podemos negar a importância de se trabalhar com esses temas que se tornam 

cada vez mais relevantes em nossa sociedade, que está tendendo a denunciar cada vez mais 

os casos de intolerância que emergem a partir das manifestações dos elementos que 

constituem os Temas Transversais, tais como os casos de homofobia, racismo, a dificuldade 

de acesso das pessoas com deficiência. E como já vimos, as aulas de Educação Física tem 

um potencial em relação a diminuição das relações de poder, e por isso, havemos de se 

ressaltar a importância de se trabalhar, problematizar e refletir criticamente as questões de 

gênero no curso de formação de professores. 

Então, na questão sete do questionário, perguntamos se as horas dedicadas a cada 

eixo dos Temas Transversais envolvidas nas disciplinas foram suficientes para que, 

enquanto docente, tenha condições de promover intervenções mais democráticas e cidadãs. 



 

 

 

Dos 66 entrevistados, 22 disseram que sim, 36 disseram que não e oito não responderam, 

representando assim: 

 

 

Imagem 4 

Fonte: a autora 

 

Seguem as justificativas: 

SIM NÃO 

“Pois trouxe maior aporte de 

argumentos sobre os temas 

supracitados” (T1) 

 

“Porque não houveram discussões 

significativas ou incentivo para que 

buscássemos leituras complementares 

(não em aula” (T1) 

 

“Acredito que não, precisei ir além 

delas. Buscar e absorver 

informações/conteúdos por fora, para 

poder completar o conhecimento” 

(T1) 

 

“Acredito que não, precisei ir além 

delas. Buscar e absorver 

informações/conteúdos por fora, para 

poder completar o conhecimento” (T1) 

 

“Foram suficientes, mas poderiam ser 

mais se houvesse mais tempo. É uma 

disciplina só para muitos temas” (T2) 

“Tudo foi passado com muita rapidez, 

não tendo tempo para reflexões” (T1) 

 

“Foram suficientes, pois eu já 

carregava uma bagagem acerca do 

tema, contudo, acho que deveria ter 

mais espaço para disciplinas como 

“Acredito que as horas dedicadas para 

cada eixo poderia ser maior a fim de 

desenvolver melhor cada assunto” (T2) 



 

 

 

essa” (T2)  

“Pois conseguiu trazer pontos 

relevantes com discussões 

aprofundadas” (T3) 

“Não me sinto seguro para fazer 

intervenções sobre o assunto” (T2) 

“A maneira como a disciplina foi 

trabalhada nos proporcionou 

intervenções mais democráticas para 

as futuras ações pedagógicas, mas 

acredito que poderia ser trabalhada 

também em outras disciplinas” (T3) 

“Ajudaram a pensar possibilidades para 

trabalhar gênero, mas sem pesquisas e 

interesses posteriores, não seria 

suficiente” (T3) 

 

Bem, como hipótese para justificar o não preparo dos acadêmicos, podemos citar os 

dados que foram levantados, como a falta de domínio no debate por parte do professor ou 

professora que desenvolve a disciplina, bem como as questões relacionadas a carga horária 

dos componentes curriculares.  

Mas, já podemos ficar alegres com uma conquista. Para o novo currículo que 

provavelmente entrará em vigor em 2019 no curso de licenciatura em Educação Física do 

CEFD-UFES, haverá uma disciplina exclusiva para tratar das relações étnico-raciais 

intitulada: “Educação das relações etnicorraciais”. Ainda não tivemos conhecimento da sua 

ementa, mas esse é um passo importante para que se atenda uma forte demanda da nossa 

sociedade, além disso, com a incorporação dessa disciplina, pode ser que lá na disciplina de 

temas transversais tenha mais tempo para discutir os outros eixos. 

Ao final do questionário, pedimos que fizessem a diferenciação entre gênero, sexo e 

sexualidade. Tomamos como pressuposto teórico o referencial pós-estruturalista que 

utilizamos nessa pesquisa sem descartar a priori outros referenciais teóricos, caso 

aparecessem.  

 Para considerar as respostas adequadas ou não, a descrição de gênero e sexualidade 

a partir de Paraíso. et al. (2018), como sendo gênero, um conceito atravessado por processos 

históricos e culturais de construção do masculino e do feminino, e sexualidade como 

vivências de sensações, desejos e prazeres que, se podem imprimir sofrimentos e exclusões, 

do mesmo modo podem desencaixotar emoções.  



 

 

 

Alguns entrevistados mostraram mais clareza e outros, menos. Dos 66 entrevistados, 

28 apresentaram respostas que consideramos corretas a respeito dos três conceitos, são 

exemplos: 

CERTO ERRADO 

Gênero: questões relacionadas à 

identidades pessoais/ sexo: referente ao 

biológico/ sexualidade: preferência 

afetiva ou relação afetiva (T1) 

Gênero: difere somem e mulher diferença 

física e biológica/ sexo: ato sexual/ 

sexualidade: é a opção sexual (T1) 

sexo: biológico: masculino e feminino/ 

sexualidade: está ligado ao que a pessoa 

sente para com o outro e gênero: como a 

pessoa se identifica (T1) 

Gênero= referente à escolhas sexuais/ 

sexualidade= referente à hormônios/ sexo= 

referente ao órgão sexual presente (T1) 

Gênero é como a pessoa se identifica, 

como se enxerga. Sexo é referente ao 

órgão sexual do nascimento e sexualidade 

é com o que a pessoa se relaciona e sente 

atração (T2) 

Gênero: possuem particularidades 

parecidas/igualadas/ Sexo: M e F/ 

Sexualidade: características do ser (T2) 

Gênero: categoria historicamente, 

socialmente e culturalmente construída. 

Sexo: diferença biológica. Sexualidade: 

orientações sexuais (T3) 

Gênero: M ou F / sexo: M ou F/ 

Sexualidade: opção de relacionamento 

sexual (T2) 

Gênero é a forma como a pessoa se 

identifica/ sexo é o biológico/ 

sexualidade é a orientação sexual (T3) 

Afinidade com o sexo/ sexo M/F/ escolha a 

partir do gosto (T3) 

 

Os participantes da pesquisa, quando indagados sobre os conceitos de gênero, sexo e 

sexualidade mostraram ambiguidade nas respostas, uns dominando o conceito e outros 

apresentando total desconhecimento. Da primeira turma, dos 23 questionários, 8 respostas 

estavam adequadas. Na segunda turma, dos 24, 9 acertaram. E na última turma, dos 19 

questionários recolhidos, 10 alcançaram as respostas esperadas. 

De acordo com a leitura dos questionários, percebemos que as aulas das turmas 1 e 2 

foram diferentes, a primeira tendo se queixado de troca de professor, tempo insuficiente 

para o desenvolvimento do conteúdo, enquanto na outra turma houve relatos de que eles, 



 

 

 

inclusive, participaram de palestras a respeito da temática. Mesmo assim, na questão acima, 

apresentaram resultado proporcional mostrando o mesmo nível de conhecimento. Já na 

terceira turma, a noção sobre as diferenciações parece ter alcançado a maior parte da turma, 

assim como também a maior parte da turma (13 de 19) disse que as aulas foram eficientes 

no trato com a temática de gênero. 

 Nos chamou a atenção o fato de que dos 66 questionários aplicados, apenas 01 

entrevistado respondeu mais aproximadamente o que é coeducação, última pergunta do 

questionário, embora 47% dos entrevistados terem dito que as disciplinas foram suficientes 

na promoção da autonomia frente ao conteúdo gênero. Como já foi explicitado aqui nesse 

trabalho, a coeducação é possível a partir das aulas mistas, ou seja, o mesmo conteúdo para 

todos e todas de forma igualitária, recusando as divisões estereotipadas, que significa dizer 

que nas aulas de Educação Física existiria um conteúdo para os meninos e um outro 

conteúdo para as meninas e  

A co-educação como abordagem metodológica para a EFe contribui para interpretar 

o desporto e as atividades físicas numa perspectiva relacional de gênero, 

combatendo o sexismo, libertando alunos e alunas das amarras que determinam o 

que cada sexo pode vivenciar como práticas corporais (JESUS et al, 2006, p. 130). 

 

Levando em consideração tais apontamentos, reforçamos o que se faz necessário a 

mediação de um debate a respeito dessas que são questões que perpassam as aulas da 

disciplina a qual estamos nos formando para atuar em ambiente escolar. 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Após os meses de pesquisa junto a análise e interpretação dos dados alcançados 

temos condições de responder aos objetivos que foram estabelecidos no trabalho. Gênero 

enquanto categoria de análise está presente institucionalmente na ementa de duas 

disciplinas, sendo elas a ATIF de Experiência em Temáticas Transversais e a Oficina de 

Docência em Temática Transversais.  

A maioria dos alunos e alunas entrevistados (as) além de reconhecerem a 

importância de se abordar o conteúdo durante a formação, consideram também que dominar 

o debate pode propiciar a nós futuras professoras e professores, uma prática pedagógica 

menos excludente e, por isso, mais democrática, respeitando e considerando a singularidade 

dos alunos e das alunas e a pluralidade da turma. 



 

 

 

Com o contato com referenciais teóricos e documentos da instituição, percebemos 

que os currículos mais atuais estão preocupados não só com a formação profissional, mas 

também com a formação humana daqueles que passam pelo CEFD-UFES, perspectivando a 

formação para a cidadania, atrelada ao pensamento crítico e a autonomia e que isso se reflita 

no fazer docente. Com o que foi levantado nos questionários, os alunos e alunas da casa 

reconhecem esse esforço. 

Diante do novo ajuste curricular que, poderá entrar em vigor em 2019 há 

possibilidade de que a maior parte dos alunos e das alunas façam apenas a OF de Temáticas 

Transversais, em função dessa ser obrigatória. Não podemos garantir, mas com a 

diminuição das ATIF’s e o status de optativas ousamos dizer que a sensibilização para o 

tema terá que ser induzida com veemência para influenciar que os discentes optem por essa 

disciplina. 

Por fim, notamos que os currículos do curso de Educação Física licenciatura, 

segundo o PPC (UFES, 2005); (UFES, 2014) e o artigo “Formação Inicial e o Currículo no 

CEFD-UFES” (PAIVA et al, 2006), está comprometido em fornecer aos seus alunos e suas 

alunas, uma formação crítica, atrelado ao ideal democrático e humanista, embora o fato de 

estar escrito não garanta. Tendo contato com os questionários percebemos que os discentes 

entenderam que este realmente é o objetivo do curso, contudo no que diz respeito a gênero, 

que é uma questão social e, portanto, deve estar atrelado a formação para a cidadania, 55% 

dos alunos afirmaram não estarem preparados e preparadas para promover aulas 

comprometidas com os objetivos. 

Com vistas à ameaça de perdas de direitos conseguidos a duras penas pelos 

movimentos sociais, como o movimento feminista, o movimento negro, o movimento das 

pessoas LGBT, das pessoas com deficiências, afirmamos que, faz-se necessário e 

imprescindível que temas como gênero, sexualidade, raça, etnia e etc. estejam presentes nos 

cursos de formação das licenciaturas considerando o ideal humanista que, inclusive, é 

perspectivado pelos objetivos do curso e que se deseja do perfil dos professores e 

professoras formados (as) por esta instituição. 

Assim como Guacira Lopes Louro (2011), entendo que esse trabalho não é apenas 

teórico, mas é também político, acredito que esta é uma das ações, por menor que seja, que 

busca o ideal de uma sociedade mais igualitária, onde todas as pessoas, com as suas 

singularidades reconhecidas e consideradas, tenham condições de vida equivalentes. Dessa 

forma, perseguiremos o objetivo de uma educação mais democrática e cidadã - aspectos tão 



 

 

 

repetidos nesta obra -, o que passa pela promoção de aulas de Educação Física onde as 

práticas corporais cheguem para todas e todos, e que dessa forma esses sujeitos alcancem a 

criticidade e autonomia para intervirem positivamente na sociedade. 

A pesquisa aponta que esforços foram feitos nos últimos anos em relação a isso, 

contudo, acredito que precisamos ampliar o debate para que ele consiga fazer o 

deslocamento de todos os discentes. Assim, sugerimos que novas agendas de pesquisas 

sejam feitas, como por exemplo, o acompanhamento da prática pedagógica daquelas e 

daqueles formadas(os) pelos currículos mais atuais do CEFD-UFES afim de conhecer o 

impacto dos estudos de gênero em suas intervenções. Sabemos que são muitas demandas e 

que o currículo não dá conta de abarcar todos os assuntos, mas os espaços extracurriculares 

estão nos oferecendo a possibilidade de aproximação com as temáticas, como os grupos de 

estudos de gênero presentes no Centro de Educação Física e Despostos da UFES e que 

também precisam ser mapeados.    
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ANEXO A – Entrevista com os alunos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

Objetivo da pesquisa: O presente questionário é parte da investigação do Trabalho de Conclusão de 

Curso intitulado “Educação Física e Gênero no Currículo de Licenciatura no CEFD-UFES” e será utilizado 

como instrumento metodológico. Seu objetivo é analisar como a temática Gênero está presente no currículo 

de 2014 do curso de formação de professores e professoras de Educação Física Licenciatura e qual 

entendimento os e as discentes do curso adquiriram com as disciplinas que abordaram a temática em suas 

respectivas ementas. 

Questionário  

A- Informações Gerais: 

1.Idade: ______     2. Sexo: M ( ) F ( )  3. Cidade: __________________   4. Raça/Etnia: 

_____________      5. Ano que entrou no curso: __________ 6. Período que está cursando: 

_____________ 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/7043/000494435.pdf?sequence=1


 

 

 

 

B- Questões sobre currículo e formação inicial 

1. Na sua opinião, quais os interesses buscados no currículo de 2014 do curso de Educação Física licenciatura 

da UFES? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Você acha importante que tivesse no currículo uma disciplina obrigatória que tratasse de gênero? SIM (  ) 

NÃO (  ). Justifique independente da resposta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Você acredita que se incluindo gênero como disciplina obrigatória nos currículos de formação inicial de 

professores, as aulas de Educação física escolar podem vir a ser menos excludentes? SIM (  ) NÃO (  ). 

Justifique: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Aponte disciplinas que estão presentes no curso que te fazem pensar a respeito da temática 

gênero/orientação sexual: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Para você, é interessante que se aborde a temática gênero/sexualidade nas disciplinas do curso de Ed. Física 

Licenciatura? SIM (  ) NÃO (  ) 

Se SIM, por que? 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

C - Disciplinas: 

Questões sobre as disciplinas ATIF Experiência de Ensino em Temáticas Transversais e 

Oficina de Docência em Temáticas Transversais: 

6. As disciplinas em questão foram eficientes para a promoção de criticidade e autonomia dos 

discentes em relação ao debate sobre gênero? SIM (  ) NÃO (  ) Por que? 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. As horas dedicadas a cada eixo dos Temas Transversais (Orientação Sexual, Pluralidade 

Cultural) envolvidas nas disciplinas foram suficientes para você, enquanto docente, promover intervenções 

mais democráticas e cidadãs? SIM (  ) NÃO (  ) Por que? 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Durante as aulas das disciplinas supracitadas, foram direcionados momentos para a resolução de 

situações problemas sobre a temática em questão? SIM (  ) NÃO (  ) 

     Se SIM, apresente relatos que você se recorda   

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 

 

 

9. Você acredita que a temática gênero poderia ser abordadas em outras disciplinas? SIM (  ) NÃO (  

)Se SIM, em quais? 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. Diferencie sucintamente GÊNERO, SEXO E SEXUALIDADE: 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

11. Você consegue perceber as contribuições dos estudos feministas para os estudos sobre gênero? 

SIM (  ) NÃO (  ) Quais? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12. Você sabe o que é coeducação? SIM (  )  NÃO (  ) 

Se SIM, descreva: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, da pesquisa “Uma 

Análise sobre Gênero no Currículo de 2014 do Curso de Educação Física Licenciatura no 

CEFD-UFES”, desenvolvida pela graduanda Walkíria Alexa dos Anjos Santos sob a 

orientação da Prof. Dra. Ileana Wenetz. 

Justificativa: A investigação buscará identificar onde e como está sendo levantada a 

temática gênero no curso de Educação Física Licenciatura da UFES tendo como recorte as 

turmas do currículo de 2014. A pesquisa emerge do desejo de acompanhar a crescente 

demanda de estudos relacionados a gênero e sexualidade bebendo da vertente pós-

estruturalista. Reconhecendo os atravessamentos socioculturais que permeiam a formação e 

a prática docente da Educação Física, buscaremos analisar se a formação de professores e 



 

 

 

professoras realmente está comprometida com a promoção de aulas mais democráticas e 

cidadãs de modo a oferecer as mesmas oportunidades para todos os alunos e alunas. 

Procedimentos de coleta de dados: Em um primeiro momento fizemos um 

levantamento das disciplinas obrigatórias do currículo de 2014, em seguida, procuramos em 

quais ementas aparecem a palavras gênero. Subsequente, construimos o questionário para 

alunos e alunas. Tendo feito isso, submetemos os questionários aos discentes em sala de 

aula após o consentimento dos mesmos. 

Depois de colhidas as informações foram transcritas, tendo a garantia de que estas 

apenas foram utilizadas para esta pesquisa, sem mencionar os nomes das pessoas envolvidas 

em nenhuma apresentação oral, nem em trabalhos escritos referentes à investigação que 

venham a ser publicados. 

Possíveis benefícios e riscos: Os benefícios compreendem a contribuição que o 

estudo pode dar para aformação dos profissionais de EF que atuam nos espaços escolares e 

não-escolares. Dessa investigar como o currículoestá posto poderá desencadear em novas 

mudanças afim de adequar e potencializar a formação de professores. Embora mínimos, os 

riscos podem ser perspectivados como exposição dos sujeitos. Para evitar os danos que tais 

riscos podem causar, garantimos o anonimato dos participantes, bem como 

compartilharemos e validaremos todos os dados e análises com os participantes da pesquisa 

antes de publicá-los. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador ou com a instituição. Sua participação nesta pesquisa consistirá em 

participar de conversas e entrevistas individuais sobre suas atividades e as de seu/sua 

filho/a. Os benefícios relacionados com a sua participação são a possibilidade de analisar os 

espaços, equipamentos e contribuições durante o espaço do lazer, qualificando a prática 

pedagógica. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais, assegurando o 

sigilo sobre sua participação. 

Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. A 

publicação dos dados somente será realizada após sua validação dos mesmos. Você receberá 

uma via deste termo, na qual consta o telefone e o endereço institucional do pesquisador e 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Ufes, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. Por dúvidas ou denúncias entrar em contato 



 

 

 

com a profa. Ileana Wenetz (27)98133-5511 ou com o Comitê de Ética e Pesquisa pelo 

telefone (27) 3145-9820 e-mail: cep.goiabeiras@gmail.com, pessoalmente ou pelo correio, 

no seguinte endereço: Av. Fernando Ferrari, 514. Campus Universitário, sala 07 do Prédio 

Administrativo do CCHN, Goiabeiras, Vitória - ES, CEP 29.090-075. 

 

______________________________________ 

Profa. Dra.IleanaWenetz 

Centro de Educação Física e Desportos 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Centro de Educação Física e Desportos 

Laboratório de Estudos em Educação Física - LESEF 

Av. Fernando Ferrari, 514 

Campus Universitário Goiabeiras 

Vitória – ES 

CEP: 29075-810 

Eu,_________________________, RG_______________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo supracitado, como sujeito. Fui devidamente informado e 

esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer 

penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento. 

 

Local e data ___________________/________/________/__________/ 

 

Nome: ____________________________________ 

 

Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________ 


