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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar o currículo do curso de graduação Licenciatura 

em Educação Física da UFVJM para identificar se e como as relações de gênero estão sendo 

abordadas enquanto conteúdo na grade curricular, como preconiza as resoluções que instituem 

as diretrizes curriculares para os cursos de formação de professores da educação básica a 

CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, a Resolução Nº 2, de 1º de junho de 2015 e a 

resolução específica para cursos de formação de professores de Educação Física a Resolução 

Nº 7, de 31 de março de 2004. Trata-se de uma pesquisa documental em que as fontes de 

pesquisa foram os Projetos Pedagógicos e os Planos de Ensino das disciplinas que estão sendo 

ofertadas no semestre atual . Nessa análise buscamos identificar se as questões de gênero e 

sexualidade se faziam presentes nos objetivos, conteúdos programáticos e bibliografia das 

disciplinas e/ou se havia alguma disciplina específica que tratasse do tema. Identificamos que 

o projeto pedagógico elaborado em 2006 não atende as especificações à respeito das questões 

de gênero e sexualidade, já o projeto elaborado em 2014 apresenta mínimas modificações à 

respeito desses temas. Nos planos de ensino identificamos que somente 7 das 44 disciplinas 

avaliadas apresentam o tema em questão. Sendo assim, no currículo do curso de Licenciatura 

em Educação Física (projetos pedagógicos e planos de ensino) os conteúdos à respeito da 

diversidade de gênero e sexualidade é praticamente inexistente. A ausência ou a baixa 

prevalência do tema no currículo do curso pode causar implicações negativas na prática 

docente relacionadas ao preparo para lidar com situações de discriminação nas aulas, a 

exclusão desses conteúdos dos planos de ensino e a reprodução de preconceitos pelos 

docentes. 

 

Palavras chaves: Currículo, Gênero, Sexualidade, Educação Física 
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ABSTRACT 

 

 

This study aim was to analyse the curriculum of Physical Education graduate course of 

Federal University of Jequitinhonha and Mucury Valleys in order to identify how gender 

relations are being addressed to the curriculum as recommended by the resolutions that 

establish the curriculum guidelines for teachers degree courses, the CNE/CP 1, 18th February 

2002, the resolution N 2º , 1st June 2015 and the specific one for physical education degrees, 

the resolution N 7º, 31st March 2004. This is a documental research which the sources were 

the Pedagogic Project and the Teaching Plans from the subjects that are available on this 

semester. In this analysis we tried to identify if  gender relations and sexuality were part of the 

course contents present in the aims, program content and bibliography and if there was any 

specific subject about the topic. We identified that the project made in 2006 did not attend the 

needs about gender and sexuality, however the one made in 2014 shows minimal changes 

about these questions. In the teaching plans we identified that only 7 from a total of 44 

subjects analysed contained the topic. Therefore, the contents about gender diversity and 

sexuality in the curriculum of Physical Education course (pedagogic project and teaching 

plans) is almost absent. The absence or low prevalence of this theme in the curriculum may 

cause negative implications to the teacher's practice related to their preparation to deal with 

class discrimination situations, the exclusion of these contents from the teaching plans and 

preconceptions situations by the teachers.  

 

Key words: Curriculum, Gender, Sexuality, Physical Education 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A nossa sociedade é marcada pela presença de diversas formas de desigualdade 

entre homens e mulheres. As desigualdades de gênero se fazem presentes em todas as esferas 

da vida das pessoas. As mulheres tem experienciado ao longo dos anos formas de 

preconceitos ligados às questões de gênero como: exclusão, submissão/subalternidade, 

privilégios e posição de prestígio dos homens. Na educação essa situação é novamente 

evidenciada. 

De acordo com Souza e Altmann (1999) gênero é uma construção social sobre 

homens e mulheres estabelecida por determinada cultura.  Ou seja, essa é uma concepção 

historicamente construída devido às relações entre as pessoas e o meio em que estas estão 

inseridas. Hercules et.al (2005) apontam que os  conceitos sobre feminilidade e masculinidade 

foram estabelecidos ao longo do tempo, assim como alguns comportamentos considerados 

adequados para  cada um dos sexos. Diniz (2008) afirma que conceito de gênero foi utilizado 

pela primeira vez na década de 70 por feministas inglesas ampliando assim o conceito de 

sexualidade a partir das representações do feminino e masculino construídas culturalmente. 

O termo gênero é muitas vezes relacionado ou até mesmo confundido com 

identidade sexual. Ao se tratar de gênero não se pode negar a biologia, mas o que é enfatizado 

é a construção social. Já a identidade sexual está relacionada aos caracteres sexuais do 

indivíduo (macho ou fêmea), determinando parcialmente como essa pessoa vive sua 

sexualidade. Indivíduos femininos ou masculinos podem ter a orientação do desejo sexual 

para pessoas de sexo oposto, de ambos os sexos ou do mesmo sexo, sendo este desejo 

heterossexual, bissexual ou homossexual, respectivamente (LOURO,1997).   

As questões relacionadas ao gênero estão presentes na vida das pessoas mesmo 

antes do seu nascimento. A partir da descoberta do sexo do bebe os pais já fazem alusão ao 

gênero da criança como rosa e bonecas para meninas e azul e carrinhos para meninos. Essa 

criança cresce então seguindo padrões socialmente construídos e já existentes na sociedade, se 

comportando assim de acordo com o contexto social em que ela está inserida (ROMERO 

apud SIMOES, 2008). Lima (2012) também afirma que o gênero e a sexualidade da criança 

são preestabelecidos pelos pais e que eles influenciam na formação da subjetividade do filho 

de acordo com os seus princípios. 

A escola enquanto instituição social reproduz essa construção histórica de gênero 

e suas representações na sociedade refletem ativamente nela. Os alunos quando chegam à 
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escola já possuem uma concepção formada sobre o que eles acreditam ser feminino e 

masculino. Mac An Gahill apud Souza e Altmann (1999) afirma que o nosso atual sistema de 

ensino além de refletir a ideologia sexual dominante da sociedade produz também uma serie 

de masculinidades e feminilidades heterossexuais definidas de forma hierárquica.  

Essas diferenças entre gêneros na escola são acentuadas nas aulas de Educação 

Física. O fato de que nessas aulas o uso do corpo se torna essencial faz com que a diferença 

entre meninos e meninas se mostre ainda mais acentuada. "Desde que entramos na escola 

somos classificados para atividades que são direcionados exclusivamente a meninos e 

brincadeiras somente destinadas para meninas” (LIMA, 2012, p.6). Esse fato dificulta as aulas 

de educação física se esta pretende romper com determinados padrões, pois os alunos já 

chegam com uma visão acerca dos esportes e atividades que definem para eles se são mais 

adequadas para menino ou menina. Essa visão distorcida de atividades masculinas e femininas 

pode gerar preconceitos quando um aluno ou aluna mostra interesse por atividades que não 

sejam entendidas como relacionadas ao seu gênero, além de restringir o processo de 

desenvolvimento dos mesmos, já que as diferentes modalidades esportivas 

exigem/desenvolvem habilidades e capacidades as vezes distintas.  

Para amenizar essa situação e promover uma educação física igualitária para 

ambos os gêneros a participação do professor é fundamental. É papel do professor criar 

estratégias para que meninos e meninas possam participar da aulas juntos e assim minimizar 

essas diferenças entre os gêneros. Diniz (2008) afirma que o professor tem a capacidade de 

auxiliar o aluno a descobrir os limites e possibilidades que são impostos para cada pessoa 

quando se remete aos estereótipos que são atribuídos a uma identidade sexual e de gênero. 

Chan-Vianna et. al (2010, p.1) afirmam que "uma das principais tarefas dos educadores é 

construir um modelo pedagógico que torne o acesso às atividades escolares mais 

democráticos." 

Contudo, para que o professor tenha capacidade de lidar com essas situações em 

suas aulas é necessário que o mesmo tenha uma preparação adequada durante a sua formação. 

Para garantir quais conteúdos e conhecimentos estes professores terão acesso em sua 

graduação, existem as resoluções que instituem as diretrizes curriculares para os cursos de 

formação de professores da educação básica, assim como para a formação de professores de 

educação física. A resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 instituiu as diretrizes 

curriculares  nacionais para a formação de professores de Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura em graduação plena. Este documento foi reformulado recentemente no 

ano de 2015, com a Resolução Nº 2, de 1º de junho de 2015 que definiu as diretrizes 
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curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos 

de formação pedagógica para graduandos e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada que tem prazo de até 2 anos para ser implementando nos cursos de formação de 

professores. Existe ainda a Resolução Nº 7, de 31 de março de 2004 que institui as diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de 

graduação plena.  

Estes documentos trazem como deve ser formulado o Projeto Pedagógico dos 

cursos de formação de professores. Eles compõem um conjunto de princípios, fundamentos e 

procedimentos que devem ser analisados na organização institucional e curricular de cada 

estabelecimento de ensino. Em se tratando das questões de gênero esses documentos trazem 

coisas relevantes que devem ser trabalhadas durante sua formação. A resolução de 2002 traz 

em seu artigo 2º que o curso deve oferecer ao docente um preparo para "o acolhimento e o 

trato da diversidade" (BRASIL, 2002, p.1). Já a resolução de 2015 traz em seu artigo 3º 

parágrafo 5º que a formação de professores deve estar "atenta ao reconhecimento e 

valorização da diversidade e portanto contrária a toda forma de discriminação" (BRASIL, 

2015, p.4), já no parágrafo 6º ela é ainda mais específica ao se tratar da diversidade de gênero 

ao dizer que a formação docente deve contemplar temas em consonância com a educação 

básica abordando assim "as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à 

diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural 

como princípios de equidade" (BRASIL, 2015, p.5). Ela ainda traz no artigo 5º que o curso 

deve conduzir o egresso "à consolidação da educação inclusiva através do respeito às 

diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, entre outras" (BRASIL, 2015, p.6). A resolução ainda afirma 

em seu artigo 13 parágrafo 2º que em se tratando da formação inicial, 

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da 

respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, 

formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação 

especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas (BRASIL, 2015, p.11) 

 

 Já a resolução específica da Educação Física não traz nada relacionado às 

questões de gênero, contudo, o texto informa no seu artigo 6º parágrafo 2º que para os cursos 

de Licenciatura a atuação do professor deverá pautar-se, além da resolução própria, na 

legislação do Conselho Nacional de Educação, sendo assim, deve-se pautar nas duas 

resoluções citadas anteriormente. 
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Como foi citado, a ausência desses conteúdos ou a falta de conhecimento sobre 

como lidar com essas situações faz com que as formas de discriminação relacionadas às 

questões de gênero estejam cada vez mais presentes na escola. Portanto, pensando nas 

consequências que a ausência desses conteúdos na formação de professores pode ocasionar na 

educação básica, o objetivo desse estudo é analisar o currículo do curso de graduação de 

Licenciatura em Educação Física da UFVJM para identificar, através do Projeto  Pedagógico 

e dos planos de ensino das disciplinas ofertadas no curso, se e como as relações de gênero 

estão sendo abordadas enquanto conteúdo na grade curricular.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O sistema básico de ensino brasileiro é regido por algumas leis e normas. Estas 

servem para nortear atuação profissional em todos os níveis de ensino. Esses documentos 

abrangem diversas áreas, entre elas estão às questões de gênero, que se apresentam na escola 

assim como na sociedade em geral. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB,1996) a educação deve ser baseada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana e o ensino deve ser pautado "no  respeito à liberdade e apreço à 

tolerância (BRASIL, 1996, p.1)." O Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado em 2014 

também traz no seu artigo 2º como uma de suas diretrizes a "superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação" (BRASIL, 2014, p.1). Esses princípios de liberdade, tolerância e respeito 

assim como a superação das desigualdades educacionais significam uma aceitação das 

diferenças, sejam essas de gênero, cor, sexo, orientação sexual entre outras. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) são documentos elaborados para 

expandir a discussão sobre conteúdos educacionais que envolvam pais, escolas, governos e a 

sociedade e que dê origem a uma modificação positiva no sistema educacional brasileiro.  

Esperamos que os Parâmetros sirvam de apoio às discussões e ao desenvolvimento 

do projeto educativo de sua escola, à reflexão sobre a prática pedagógica, ao 

planejamento de suas aulas, à análise e seleção de materiais didáticos e de recursos 

tecnológicos e, em especial, que possam contribuir para sua formação e atualização 

profissional. (BRASIL, 1998, p.5) 

 

Há parâmetros curriculares para cada componente curricular da educação básica 

(educação física, matemática, geografia, etc), e além destes, há um outro documento, 

concebido a partir de alguns eixos temáticos comuns a todos os componentes curriculares, e 

que devem ser abordados pelo professor respeitando a especificidade de sua área de 

conhecimento. Os eixos temáticos dos TEMAS TRANSVERSAIS são divididos em Ética, 

Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo. Esses 

temas representam questões importantes e urgentes que estão presentes atualmente na nossa 

sociedade e na vida cotidiana das pessoas. O objetivo é que esses temas sejam incorporados 

aos conteúdos já existentes e trabalhados pela escola de forma a contribuir no processo 

formativo dos alunos, e estão baseados nos princípios democráticos de cidadania (BRASIL, 

1998). Os temas transversais são assim definidos:  

Tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas 

comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São 
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debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de soluções e de alternativas, 

confrontando posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção no âmbito 

social mais amplo quanto à atuação pessoal (BRASIL, 1998, p. 26). 

Um dos eixos discutidos nos temas transversais é a Orientação Sexual. De acordo 

com o documento este tema é definido como:  

Ao tratar do tema Orientação Sexual, busca-se considerar a sexualidade como algo 

inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser humano, do nascimento até a morte. 

Relaciona-se com o direito ao prazer e ao exercício da sexualidade com 

responsabilidade. Engloba as relações de gênero, o respeito a si mesmo e ao outro e 

à diversidade de crenças, valores e expressões culturais existentes numa sociedade 

democrática e pluralista. Inclui a importância da prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis/Aids e da gravidez indesejada na adolescência, entre outras questões 

polêmicas. Pretende contribuir para a superação de tabus e preconceitos ainda 

arraigados no contexto sociocultural brasileiro.(BRASIL, 1998, p. 287) 

As questões de sexualidade estão presentes na vida dos alunos e eles a 

reproduzem dentro da escola. Portanto, de acordo com os PCN's é papel fundamental da 

escola trabalhar essas questões enquanto conteúdo de forma critica, reflexiva e educativa. 

Essa abordagem na escola deve ir além de uma abordagem biológica, e deve suprir as 

necessidades e curiosidades desses alunos à respeito do tema. A inclusão da orientação sexual 

na escola enquanto conteúdo curricular tem a contribuir para diversas questões polêmicas e 

delicadas assim como na saúde. Geralmente faz parte do conteúdo escolar alguns aspectos 

relacionados a biologia da sexualidade, como o conhecimento do aparelho reprodutivo 

feminino e masculino, e partir deste, apresenta-se os principais métodos contraceptivos, bem 

como as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e os meios de evita-las.  

No entanto, essa é apenas uma parte da sexualidade. Nota-se que umas das 

abordagens presentes no tema transversal em questão são as relações de gênero. O documento 

traz as questões de gênero relacionadas a orientação sexual, sendo um dos objetivos da 

abordagem desse tema "reconhecer como construções culturais as características socialmente 

atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra discriminações a eles 

associadas (BRASIL, 1998, p. 311)". Portanto, a escola deve abordar as relações de gênero 

quando se trabalhar o tema Orientação Sexual proposto pelos PCN's. O documento oficial do 

governo “Guia para a formação de profissionais de saúde e de educação” (BRASIL, 2006) 

oferece sugestões de temas para serem ministrados em cursos de formações de profissionais 

em saúde educação, e um dos temas presentes é a questão de gênero e sexualidade, 

justificados pela sua constante presença na atuação desses profissionais. Em se tratando da 

escola, existe o “Guia de orientações técnicas de educação em sexualidade para o cenário 

brasileiro: tópicos e objetivos de aprendizagem” (UNESCO, 2013) que traz as questões de 

gênero como parte do conteúdo acerca da sexualidade que devem ser trabalhados nas escolas 
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e disponibiliza estratégias e recomendações sobre como trabalhar essas questões. O Currículo 

Básico Comum referente à Educação Física dos Ensinos Fundamental e Médio também traz 

as questões de gênero como tema a ser trabalhado; nesse documento o tema vem com parte do 

eixo temático da dança. De acordo com o documento dança é 

Uma questão comum na Educação Física, e que merece ser problematizada nas 

aulas, diz respeito ao preconceito existente em relação aos homens que dançam. 

Preconceitos enraizados nos modos conservadores de agir e pensar, construídos 

social e culturalmente por nossa sociedade. Essa relação entre homens e mulheres 

pode ser repensada em nossa sociedade e, certamente, a dança em muito poderá 

contribuir para isso (MINAS GERAIS, 2005, p.46). 

 

É notável a preocupação com as questões de gênero e os preconceitos que estas 

podem ocasionar nas aulas de educação física. Contudo cabe questionar se este tipo de 

preconceito só é evidenciado nas aulas de dança. Como ficariam essas questões nas aulas de 

esportes como futebol e basquete ou nas aulas de lutas, que exigem habilidades que são 

reconhecidas como tipicamente masculinas?  

O tema sexualidade é trabalhado em algumas escolas podendo estar inserido na 

disciplina de Ciências ou Biologia ou através de uma disciplina específica de educação sexual 

ou ainda em forma de oficinas. Existem registros de trabalhos sobre educação sexual nas 

escolas desde a década de 20 do século passado, porém a partir da década de 80 essas práticas 

se intensificaram devido ao aumento de discussões acerca de problemas atuais como gravidez 

indesejada, uso de drogas e pelo aparecimento e crescimento da AIDS (RIBEIRO, 1990).  

A Educação sexual na escola deve ir além da questão biológica dos sexos, ela 

deve discutir questões relacionadas à situações que os alunos enfrentam no seu dia a dia, tanto 

na escola como fora dela.  

A Educação Sexual na escola deve se dá no âmbito pedagógico, não tendo, portanto, 

um caráter terapêutico. O trabalho deve ser compreendido como um espaço para 

que, através de dinâmicas, possamos problematizar temáticas, levantar 

questionamentos e ampliar a visão de mundo e de conhecimento (RIBEIRO, 1999, 

p.4). 

 

Essas discussões são muito importantes tendo em vista a realidade que esses 

alunos estão inseridos. A discussão sobre doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS, 

sobre gravidez indesejada e prevenções se fazem muito importantes no âmbito escolar 

principalmente entre o publico adolescente. Muitas vezes é a escola a única fonte confiável de 

informação e conhecimento sobre esses assuntos que o jovem possui. 

 O termo gênero foi inicialmente usado por feministas nos anos 60 com o início 

dos movimentos feministas, em que mulheres americanas e inglesas buscavam separar o 

gênero do caráter biológico referente ao sexo que lhe era atribuído, enfatizando assim o seu 
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caráter social (SARDENBERG e MACEDO 2011; LOURO, 1997; SILVA, GOMES E 

QUEIRÓS 2006; SCOTT, 1991). De acordo com Haraway apud Louro (2007, p. 6) “Gênero é 

um conceito desenvolvido para contestar a naturalização da diferença sexual em múltiplos 

terrenos de luta”. 

 Iremos considerar aqui o gênero como construção social dos papeis masculinos e 

femininos presentes na nossa sociedade, papeis esses que são responsáveis por ditar atitudes 

que são esperadas para homens e mulheres. Miranda (2008) corrobora com essa ideia e afirma 

que "desta forma, pode dizer-se que o gênero é um atributo situacional, ao produzirmos 

comportamentos vistos pelos outros, na mesma situação imediata, como masculinos ou 

femininos (p.3)". Essa construção social dos gêneros se da a partir das relações entre as 

pessoas, a constituição dos seres humanos enquanto indivíduos se da a partir de sua relação 

com os outros. (CARLOTO, 2001) 

Essa construção social dos gêneros é responsável pela criação de estereótipos 

sobre masculinidade e feminilidade. Miranda (2008) afirma que  

Os estereótipos de gênero configuram-se então como crenças partilhadas sobre 

determinadas qualidades que se reconhecem como características de indivíduos, em 

função da sua inclusão num dos grupos de gênero, portanto, feminino ou masculino 

(p.4).  

 

Existe então uma separação entre o ser homem e o ser mulher, que se dá por 

atitudes, comportamentos, aparências e papeis que as pessoas desenvolvem nas famílias.  De 

acordo com Louro (1997) existe uma dicotomia dos sexos na qual é responsável pela grande 

diferenciação do masculino para o feminino. Scott (1991) também aponta essa dicotomia dos 

sexos afirmando que homem e mulher vivem em polos opostos e sua relação é baseada em 

uma concepção de dominação-submissão.  

A partir dessa construção os papeis esperados para homens e mulheres em nossa 

sociedade são bem distintos. Esses papeis estão presentes na vida das pessoas desde o seu 

nascimento, ou seja, já são definidos pelos pais da criança. Pereira (2009) exemplifica bem 

esses papeis quando afirma que ao imaginarmos uma menina sua brincadeira é com uma 

boneca ou brinca de casinha, porém ao imaginarmos um menino este brinca de lutas ou 

praticando esportes. O autor ainda afirma que ao se pensar no nascimento de uma criança os 

pais logo fazem todo o enxoval rosa e compram bonecas para meninas e assim como a cor 

azul, carrinhos e camisas de time de futebol para meninos.  

Essas significações sobre o ser homem ou ser mulher se fazem presentes em todo 

o desenvolvimento da criança. Desde a infância até a adolescência meninas são estimuladas a 

serem sensíveis, carinhosas e delicadas; já os meninos são incentivados a serem fortes, não 
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demonstrarem medo nem dor, assim como a gostar de esportes de força e aventura. Se 

comportar de acordo com seu sexo e gênero é considerado um padrão de normalidade e a 

pessoa que age diferentemente pode ser vítima de preconceito (LIMA, 2012).  

Mulheres e homens, que vivem feminilidades e masculinidades de formas diversas 

das hegemônicas e que, portanto, muitas vezes não são representados/as ou 

reconhecidos/as como "verdadeiras/verdadeiros" mulheres e homens fazem críticas a 

esta estrita e estreita concepção binária.  (LOURO, 1997, p.38) 

 

Essas distinções se fazem presentes também na vida adulta. De acordo com 

Sardenberg e Macedo (2011) existe uma relação de submissão da mulher para com o homem. 

Os autores ainda listam uma serie de características tidas como femininas e masculinas sendo 

que para as mulheres cabem ser delicadas, frágeis, submissas, passivas, fiéis (entre outras); já 

para os homens estes devem ser rudes, fortes, independentes, dominantes e até mesmo infiéis. 

De acordo com o autor, essa diferenciação dos sexos é reforçada pelos pais, mídia, escola e a 

sociedade em geral durante toda a vida do individuo fazendo com que este chegue à fase 

adulta com essa diferença interiorizada, acreditando e se comportando de maneiras diferentes.  

A representação atual de família que temos, ainda que isto esteja mudando nos 

dias atuais, reforça ainda mais essa submissão da mulher. Na maioria das vezes a mulher é a 

responsável pelos afazeres de casa e de cuidar dos filhos enquanto ao homem cabe o papel de 

ir trabalhar fora e sustentar sua família.   Ribeiro (2006, p.5) afirma que "as relações ainda 

empurram muitas mulheres para o universo exclusivo da casa e da reprodução, por falta de 

opções no mercado de trabalho, baixa escolaridade e pouca ou quase nenhuma diversificação 

na qualificação da mão-de-obra." De acordo com Sardenberg e Macedo (2011) esse modelo 

de família está tão interiorizado nas pessoas que é visto como algo natural e único.  

De acordo com Lima (2012) ainda hoje a mulher é considerada o sexo frágil, e 

portanto ainda existem atividades consideradas somente masculinas. Mesmo em áreas de 

atuação em que as mulheres conseguem exercer papeis iguais aos homens estas não são 

igualmente valorizadas, evidenciado em salários menores em relação aos homens mesmo 

quando ocupam uma mesma função. De acordo com o CENSO do IBGE (BRASIL, 2010) 

mesmo com o crescimento significativo das mulheres no mercado de trabalho o rendimento 

delas continua inferior aos homens. Em 2011 as mulheres recebiam aproximadamente 30% a 

menos do salário dos homens desenvolvendo as mesmas funções, esse valor é o mesmo desde 

2009. 
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Mesmo com o crescente número de mulheres com altos níveis de escolaridade e 

inseridas no mercado de trabalho as diferenças entre homens e mulheres ainda são muito 

significativas. De acordo com dados do IBGE, 

Elas estudam mais, mas possuem formação em áreas que auferem menores 

rendimentos; estão mais presentes no mercado de trabalho, mas continuam 

ganhando menos e caminham mais lentamente rumo à formalização; ganharam 

espaço entre os responsáveis pelas famílias e domicílios; e, mesmo entre elas, há 

importantes diferenças regionais e de cor ou raça, que reforçam as desigualdades de 

gênero ainda enfrentadas pelas mulheres no Brasil (BRASIL, 2010, p.1) 

 

O censo do IBGE ainda afirma que o número de famílias em que a mulher é a 

maior responsável pelo orçamento teve um grande crescimento e 38,7% das famílias tinham a 

mulher como principal responsável. A proporção dos jovens que cursavam o ensino médio em 

2010 também era maior entre as mulheres sendo 42,4% para os homens e 52,2% para as 

mulheres. Já no mercado de trabalho, o crescimento da formalização do trabalho foi menor 

entre as mulheres (51,3% para 57,9%) comparando com os homens (50,0% para 59,2%). 

De acordo com Cruz e Palmeira (2009), a família e a escola são as instituições 

mais importantes e responsáveis pela construção e reprodução de conceitos equivocados e 

estereotipados sobre as relações de gênero.  Portanto, essas diferenciações entre homens e 

mulheres evidenciadas acima, também podem ser observadas na escola. É nesse contexto que 

Louro (1997) afirma que: 

Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. Ela se 

incumbiu de separar os sujeitos tornando aqueles que nela entravam distintos dos 

outros, os que a ela não tinham acesso. Ela dividiu também, internamente, os que lá 

estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento, 

hierarquização.  A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna 

começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela também se 

fez diferente para os ricos e para os pobres e ela imediatamente separou os meninos 

das meninas (p.57). 

 

Passos, Rocha e Barreto (2011) corroboram com o posicionamento de que a 

escola reforça os estereótipos de gênero. De acordo com os autores, a nossa educação de 

forma geral é focada nas diferenças biológicas entre os sexos, apresentando assim o homem 

como indivíduo dotado de qualidades superiores às mulheres. Eles afirmam ainda que  

Nossa educação, geralmente, não apresenta homens e mulheres como possuidores de 

condições e direitos iguais e também não tem sido capaz, ou não tem se interessado 

em mostrar aos/às discentes como as desigualdades sociais vêm sendo tecidas. 

Enquanto isso, tenta reproduzir o modelo tradicional que consiste em transmitir um 

conhecimento descolado da realidade e em fazer cumprir a ordem e a disciplina, por 

exemplo (PASSOS, ROCHA E BARRETO, 2011, p. 51). 

 

Essas desigualdades se apresentam em várias disciplinas dentro da escola. As 

aulas de educação física são grande alvo de discussão à respeito das relações de gênero. 
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Silveira et. al (2011) afirmam que o fato da educação física lidar com o corpo faz com que 

esta se torne um palco de visibilidade para a sexualidade do aluno. De acordo com Louro 

(1997) diferentemente de outras áreas da educação em que as discussões de gênero são feitas 

muitas vezes de forma implícita, na educação física esse processo é feito de forma mais 

evidente.  

É durante as aulas de educação física que as diferenças corporais existentes entre 

meninos e meninas se tornam mais visíveis, essas diferenças são resultantes dos processos e 

transformações que esses corpos são submetidos na sociedade. É comum que os meninos se 

sobressaiam na pratica de atividades físicas, principalmente atividades que envolvam 

características físicas como força e agilidade. Isso se dá porque normalmente os meninos são 

mais estimulados no aspecto motor durante a infância (CRUZ E PALMEIRA, 2009), já as 

meninas normalmente não passam por esse processo de experimentação de práticas corporais 

diversas. Bichara (2001) aponta que meninos brincam de brincadeiras consideradas 

masculinas e meninas brincam de brincadeiras consideradas femininas. Em seu estudo a 

autora afirma que tem sido evidenciado a preferência dos meninos por brincadeiras com super 

heróis, polícia, monstros e lutas, já as meninas por sua vez preferem brincadeiras relacionadas 

às atividades domesticas como casinha, bonecas, aniversários e outros.  Essas preferências 

também são observadas na educação física em que meninas preferem conteúdos como dança e 

ginástica e os meninos preferem esportes como futebol e basquete. Pereira (2009, p. 67) 

afirma que "a educação física constitui um campo por excelência onde se acentuam formas 

hierarquizadas de diferenças entre homens e mulheres." 

Não se pode negar que existem diferenças biológicas entre meninos e meninas. Na 

adolescência, por exemplo, as meninas vivenciam o período menstrual, e as cólicas e a Tensão 

Pré Menstrual (TPM) podem ser situações comuns entre elas, coisas que os meninos não irão 

vivenciar e que podem influenciar na prática dessas garotas. Contudo essas diferenças não 

podem justificar a discriminação entre gênero nas aulas de educação física escolar. Entretanto 

o que é observado é que as diferenças biológicas entre meninos e meninas justificam as 

discriminações de gênero, e são muitas vezes o fator principal de exclusão nas aulas de 

educação física, dependendo do conteúdo a ser trabalhado. Ou ainda como fator decisivo para 

a separação de meninos e meninas nas aulas, ressaltando o poder masculino e favorecendo a 

hegemonia dos homens nas aulas. Sendo assim, 

A Educação Física nasce para abarcar um conjunto de práticas corporais 

pertencentes a um mundo reconhecidamente masculino – virilidade, agilidade e 

força são habilidades tipicamente masculinas – concebidas a partir do isolamento do 

sexo como aparato biológico. Ideias de que os corpos das mulheres são 

desdobramentos mal elaborados ou incompletos do masculino e que, portanto, 
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apresentam debilidades e fragilidades persistem ainda nos dias atuais e se expressam 

através de crenças também pautadas nas Ciências Biológicas de que a elas resta os 

destinos da maternidade e do cuidado doméstico para com os filhos e filhas 

(SAYÃO, 2002, p. 3). 

 

A educação física escolar brasileira atualmente tem o esporte como conteúdo 

dominante de suas aulas (BRACHT, 2000; BRACHT, 2005; FARIA, 2004; FERREIRA E 

LUCENA, 2011; KRAVCHYCHYN E OLIVEIRA; 2012 ; CARLAN, KUNZ E 

FENSTERSEIFER, 2012). Betti (1999) afirma ainda que mais do que esporte, somente 

algumas modalidades são privilegiadas como futebol, basquetebol e voleibol. Segundo a 

autora a escola adotou os esportes como estratégia de ensino, e que esse fato é recorrente em 

grande maioria das escolas brasileiras, mesmo em escolas onde não existe estrutura para tal.  

Esse fato também é apontado por Ayoub (2007, p.81) que afirma que a “aula de educação 

física na escola tem sido sinônimo de aula de esporte. Mais ainda: sinônimo de “jogar bola””.   

Esse modelo esportivizado das aulas é apontado por alguns autores como 

principal responsável pelas diferenças e discriminações entre meninos e meninas. Souza e 

Altmann (1999) alegam que a partir 1930, com a introdução do esporte moderno na educação 

física escolar, a mulher se manteve perdedora por ser considerada com um corpo frágil em 

comparação ao homem. Porém a mesma é considerada vencedora em se tratando de artes e 

danças. Chan-Vianna et. al (2010) também apontam em sua pesquisa que a esportivização das 

aulas de educação física é uma prática masculina e por consequência contribui para a 

discriminação de gênero. Ele ainda afirma que os esportes tem preferência em relação aos 

demais conteúdos como a dança e a ginástica, fato esse que faz com que meninas não 

participem das aulas (DUARTE apud CHAN-VIANNA et. al, 2010)  

A presença dos esportes nas aulas faz muitas vezes com que esta adquira um 

caráter performático, voltado para o desempenho e que privilegie uma minoria habilidosa nas 

aulas. Hercules et.al (2005) apontam para o fato de que normalmente nas aulas de caráter 

esportivizado parece haver uma necessidade de competição, valorizando a masculinidade e 

algumas vezes podendo criar situações de agressividade. Outro fato recorrente nas aulas é a 

divisão entre meninos e meninas. Nesse contexto Chan-Vianna et. al (2010) discutem a 

respeito da divisão da classe em dois grupos baseado no gênero; segundo os autores essa 

divisão reforça o processo discriminatório. Essa separação entre meninas e meninos reproduz 

a lógica de inclusão dos mais habilidosos, em detrimento dos menos habilidosos e mais 

fracos, típico da educação física esportivizada que valoriza o mérito. O que faz com que as 

alunas procurem outras atividades ou outros esportes, tentando evitar o confronto físico com 

os meninos buscando não se machucarem.  
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Contudo o esporte enquanto conteúdo das aulas de educação física pode ser 

trabalhado de forma não excludente permitindo aos alunos iguais possibilidades de se 

desenvolverem. De acordo com Bracht (2000) a crítica ao esporte não se dá no sentido de 

excluí-lo das aulas mas sim de tratá-lo pedagogicamente. O autor ainda afirma que a 

pedagogia crítica da educação física propõe esse contexto que o ensino das habilidades 

motoras deve ser dotado de novos sentidos e resignificações construindo assim um novo 

sentido para o próprio esporte. Bracht apud Vago (1996) defende que atualmente existe o 

esporte na escola, porém, deve-se existir o esporte da escola, nesse sentido 

 A Educação Física assume os códigos de uma outra instituição [a instituição 

esporte], e de tal forma que temos então não o esporte da escola e sim o esporte na 

escola, o que indica a sua subordinação aos códigos/sentidos da instituição 

esportiva. O esporte na escola é um prolongamento da própria instituição esportiva. 

Os códigos da instituição esportiva podem ser resumidos em: princípio do 

rendimento atlético-desportivo, competição, comparação de rendimentos e recordes, 

regulamentação rígida, sucesso esportivo e sinônimo de vitória, racionalização de 

meios e técnicas. O que pode ser observado é a transplantação reflexa destes códigos 

do esporte para a Educação Física. Utilizando uma linguagem sistêmica, poder-se-ia 

dizer que a influência do meio ambiente (esporte) não foi/é selecionada (filtrada) por 

um código próprio da Educação Física, o que demonstra sua falta de autonomia na 

determinação do sentido das ações em seu interior (p.4). 

 

A esportivização das aulas de educação física também causa exclusão dos demais 

conteúdos dessa área de conhecimento. Os conteúdos da educação física são vastos e são 

conhecidos como cultura corporal de movimento. Incluem-se neste as danças, lutas, 

ginásticas, jogos e brincadeiras e os esportes.  A cultura corporal de movimento possui um 

rico e diversificado repertório motor e cada um deles exerce sua parcela de contribuição para 

formação do indivíduo (ROSÁRIO E DARIDO, 2005). De acordo com o CBC (MINAS 

GERAIS)  todas as manifestações dessa cultura corporal de movimento devem ser trabalhados 

na escola. 

Considerando a perspectiva esportivista da educação física, as diferenças de 

gênero também são fortemente demarcadas, sendo alguns esportes considerados masculinos e 

outros considerados femininos. De acordo com Cruz e Palmeira (2009) essa distinção de 

esportes masculinos e femininos se dá pelo fato que em 1941 houve um decreto de lei que 

estabelecia as bases de organização de desportos no Brasil que afirma que as mulheres não 

poderiam praticar esportes que não condiziam com as condições de sua natureza, e em 1965 

foi proibida a pratica de lutas e esportes como futebol e beisebol para mulheres. Hoje em dia 

apesar da legalização dos esportes para as mulheres estes ainda são vistos como campos 

masculinos.  
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Nesse contexto, Souza e Altmann (1999) afirmam que homens que praticassem 

esportes considerados femininos, bem como a dança e a ginástica, corriam risco de serem 

taxados como afeminados. Por outro lado as mulheres que praticavam futebol, esporte tido 

como masculino, poderiam se tornar masculinizadas além de correrem riscos de se machucar.  

No alto rendimento esportivo essas diferenciações entre homens e mulheres e o 

esporte que estes devem praticar também é alvo de discussões. Aldeman (2003) afirma que os 

esportes são caracterizados por termos de gênero, existindo assim os esportes considerados 

unisex e também aqueles considerados potencialmente masculinizantes para as mulheres. 

Festle (apud ALDEMAN, 2003) afirma que  

as mulheres atletas sempre tiveram de encarar o preconceito social de dois tipos: 

primeiro, que suas ‘diferenças físicas’ as faziam muito menos competentes para o 

esporte do que os homens, e, segundo, que a prática esportiva as masculinizava, 

tornando-as mulheres ‘anormais’ e/ou lésbicas.Portanto, ela argumenta, mulheres 

atletas profissionais são quase obrigadas a adotar uma postura apologética, tomando 

o cuidado necessário de mostrar para o público que sua prática no esporte não 

compromete sua feminilidade (p.4). 

 

Todas essas manifestações e formas de preconceitos no esporte são evidenciadas 

nas escolas. Porém muitas vezes elas são vistas como algo comum. É recorrente na prática 

pedagógica professores separarem meninos de meninas para fazerem as aulas, porém estes 

mesmos não percebem que estão reforçando as diferenças entre os gêneros. Cruz e Palmeira 

(2009) afirmam em sua pesquisa que a divisão da turma em grupos de acordo com o sexo dos 

alunos se dava por iniciativa do próprio professor. Gomes, Silva e Queirós (2000) afirmam 

também que as diferenças de gênero estão tão enraizadas que não as percebemos em nossas 

práticas cotidianas.  

Assim como todos os indivíduos, em geral os professores também sofreram 

influencias relacionadas às questões de gênero e estas podem influenciar em sua prática nas 

aulas. De acordo com Gomes, Silva e Queirós (2000) não se pode negar que todos nós 

crescemos e fomos educados nesse tipo de cultura em que há essa diferença e esses 

estereótipos de gênero, porém isso não impede que sejamos imparciais nas nossas atuações, 

considerando quem somos individualmente e buscando uma educação equitativa. Portanto, as 

autoras afirmam que a educação física deve manter seu caráter educativo em prol da 

aprendizagem, promovendo assim para meninos e meninas uma educação igualitária que não 

seja baseada em estereótipos de gênero, sendo esta uma experiência importante e prazerosa.  

O professor tem papel fundamental nesse processo, pois ele é o responsável pela 

escolha e organização da aula (SOUZA e ALTMANN, 1999). Thorne (apud SOUZA E 

ALTMANN,1999) verificou que a presença de adulto entre as crianças pode diminuir a 
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separação de gênero por meio do incentivo de praticas conjuntas minimizando assim 

comentários e brincadeiras pejorativas para com as meninas.  

Cabe, então, aos professores, inclusive, aos professores de Educação Física 

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

considerando como obstáculos no desenvolvimento de quaisquer que sejam as 

atividades. E mais, considera-las como importante pauta de discussão, a fim de 

propor a igualdade de oportunidade para todos, tolerância e respeito às diferenças 

(CRUZ e PALMEIRA, 2009, p. 15). 

 

Contudo, como foi apontado anteriormente, os professores quando ingressam em 

um curso de licenciatura,  possuem toda uma bagagem prévia de vida. Eles já tem uma 

posição formada sobre diversas coisas incluindo as questões gênero. Estes professores podem 

ser pessoas que reproduzem, mesmo que inconscientemente, em seu dia a dia a discriminação 

de gênero.  

Furlan e Furlan (2011) afirmam que os próprios professores admitem que estão 

condicionados os padrões de feminilidade e masculinidade impostos pela sociedade, 

considerando portanto essa divisão entre os gêneros como uma coisa natural. Silva e Torres 

(2008) apontam que "há uma carga de tabu e preconceito com a homossexualidade e 

lesbianidade presente no imaginário desses educadores que é difícil de depurar (p.5)". Pavan 

(2013) aponta que os professores, não agem discriminatoriamente porque assim desejam. De 

acordo com a autora os sujeitos são efeitos dos discursos que vivenciaram durante a sua 

trajetória de vida, ou seja, eles são produtos de uma cultura e por isso reproduzem machismos 

e sexismos.  

A autora ainda afirma que os professores não estão preparados para lidar com a 

sexualidade de seus alunos assim como com a construção da identidade de gênero e que esse 

fato é dado devido ao contexto cultural, social e histórico e de formação nos quais eles, os 

professores, foram/são produzidos.   

Muitas vezes a formação desses professores não envolve temas importantes e que 

deveriam ser trabalhados na educação, dentre eles podemos destacar a identidade de gênero e 

a identidade sexual (FURLAN E FURLAN, 2011). Para evitar que esses profissionais 

reproduzam ações discriminatórias em sua prática é importante que durante o curso de 

graduação ele tenha contato com pessoas, conhecimentos e disciplinas que vão desconstruir 

esses estereótipos. De acordo com Britzman (apud DINIS, 2008) os educadores devem ser 

educados sobre as questões de gênero antes deles exercerem o papel de educadores. Isso 

implicaria, portanto, numa educação durante o curso de formação desses profissionais.  

Furlan e Furlan (2011) afirmam que a formação de professores deve ser ampla e 

deve incluir as questões relativas ao gênero e sexo. Os autores acreditam que dessa forma o 
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profissional poderá repensar sua prática e criar estratégias que possam valorizar 

individualmente meninos e meninas contribuindo assim para sua construção social. Pavan 

(2013) argumenta em sua pesquisa que para que a escola, enquanto espaço educativo, se torne 

um ambiente onde as formas de desigualdades e exclusão baseadas no gênero sejam 

minimizadas ou extintas é necessário que na formação de professores, tanto inicial como a 

continuada, sejam abordados reflexões à cerca da construção das identidades de gênero. De 

acordo com a autora  

Incorporar na formação de professores (inicial e continuada) as reflexões sobre a 

construção das identidades de gênero parece-nos um caminho promissor para 

ampliar as possibilidades de subverter a lógica da naturalização e da biologização 

das identidades/diferenças de gênero (p.7) 
 

Ao se pensar a prática do professor de educação física na escola, no que diz 

respeito à erradicação das formas de preconceito em suas aulas e tolerância às diferenças, 

Silva (2011) afirma que, 

Nesse sentido, é de suma importância que os cursos de Educação Física possam 

trazer em seus currículos questões relacionadas à desigualdade/descriminação de 

gênero, que promovam uma quebra de paradigmas tradicionais de uma sociedade 

reforçada de preconceitos, e, que isso de fato, possa se refletir na pratica docente 

(p.10). 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma pesquisa documental que 

de acordo com Gil (1994) se baseia em fontes de "papel" que possuem dados suficientemente 

ricos para a realização da pesquisa. O autor ainda afirma que em muitas situações é possível 

levantar uma investigação social a partir desses documentos. Oliveira (2007) corrobora ao 

dizer que os documentos são fontes que permitem ao pesquisador levantar informações que o 

levem a compreender histórica e culturamente determinada situação. 

Foi analisado o currículo do curso de Licenciatura em Educação Física da 

UFVJM, Campus Diamantina-MG. O Currículo aqui está sendo entendido como  

as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a 

relações sociais, e que contribuem para a construção das identidades de nossos/as 

estudantes. Currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos 

desenvolvidos com intenções educativas (MOREIRA E CANDAU, 2007, p.2). 

 

Ele é viabilizado pelos Projetos Pedagógicos e  planos de ensino das disciplinas 

ofertadas no curso. Projeto Pedagógico é definido por Vasconcelos (apud SILVA, 2011) 

como 

Um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do 

cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, 

orgânica e, o que é essencial, participativa. É uma metodologia de trabalho que 

possibilita re-significar a ação de todos os agentes da instituição (p.11). 
 

O curso de Licenciatura em Educação Física da UFVJM possui atualmente dois 

projetos pedagógicos, sendo o primeiro elaborado em 2006 na criação do curso e o segundo 

elaborado em 2014 para aprimorar o projeto anterior e possibilitar a implementação do curso 

de bacharelado em Educação Física. Foram analisados então os dois documentos tendo em 

vista que os alunos que ingressaram no curso até 2014/1 fazem parte da antiga grade 

curricular que foi organizada a partir do Projeto Pedagógico de 2006. Nessa análise buscou-se 

identificar se os projetos pedagógicos do curso atendem as especificações relacionadas às 

questões de gênero e sexualidade. Optamos por abordar também as questões da sexualidade 

porque como dito anteriormente estas são muitas vezes usadas como sinônimos às questões de 

gênero, que são abordadas nas resoluções resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 ( 

BRASIL, 2002)e a resolução Nº 7, de 31 de março de 2004 (BRASIL, 2002). Foi analisado 

também se havia a necessidade de adequação do projeto pedagógico para atender a resolução 

Nº 2, de 1º de junho de 2015 (BRASIL, 2015) e como poderiam ser feitas essas modificações 
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Depois foi feita uma comparação entre os dois projetos pedagógicos buscando 

identificar se houveram modificações significativas, e quais foram estas, referentes às 

questões de gênero e sexualidade nos documentos.  

Também foram analisados todos os planos de ensino das disciplinas ofertadas no 

semestre de 2015/2 e que estavam disponíveis no SIGA (Sistema Integrado de Gestão 

Acadêmica). Optamos por analisar os planos desse semestre por ser o mais atual, o que 

poderia facilitar a identificação de recentes modificações.  

Os Planos de Ensino são documentos que constam os objetivos e conteúdos que 

serão trabalhados em cada disciplina durante o semestre assim como um cronograma das 

atividades e avaliações e a bibliografia usada na disciplina.  Importante ressaltar que até o 3º 

período as disciplinas oferecidas fazem parte da nova organização curricular do curso, vigente 

a partir de 2014/2, já as disciplinas a partir do 4º período são pertencentes à antiga estrutura 

curricular do curso. Na análise dos planos de ensino buscamos identificar se os mesmos estão 

de acordo com os projetos pedagógicos e com as resoluções e observar ainda se /como os 

professores estão trabalhando as questões de gênero e sexualidade em suas disciplinas. 

Julgamos importante a análise dos planos de ensino pois estes são documentos que são 

modificados constantemente, diferente dos projetos pedagógicos e ementas que são 

documentos mais estáveis. 

Os dados encontrados foram discutidos e confrontados com resultados 

semelhantes na literatura.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

O dois projetos pedagógicos do curso de Licenciatura em Educação física, projeto 

criado em 2006 e o criado em 2014, foram elaborados tendo como base as especificações da 

resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 que instituiu as diretrizes curriculares  

nacionais para a formação de professores de Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura em graduação plena e a resolução Nº 7, de 31 de março de 2004 que institui as 

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível 

superior de graduação plena.   

A resolução específica da educação física não aborda nada relacionado às relações 

de gênero. Já a resolução de 2002 apesar de não tratar especificamente sobre as questões de 

gênero, traz em seu artigo 2º que a formação de professores deve preparar o docente para o 

acolhimento e o trato da diversidade (BRASIL, 2002). Portando podemos considerar a 

diversidade de gênero como parte dela.  

O primeiro documento analisado foi o projeto pedagógico de 2006. Ele é um 

documento extenso e que apesar de ser um curso de Licenciatura, abordava em seu currículo 

um conhecimento mais amplo sobre os saberes e técnicas que compõe a profissão do 

educador físico, ou seja, uma formação que possibilita alguns conhecimentos de outros 

espaços de atuação mesmo que o direcionamento fosse a  escola.   

O documento aborda os seguintes pontos: Identificação do Curso, Situação Legal, 

Introdução, Breve Histórico da Instituição, Objetivo do Curso, Perfil Profissional Pretendido, 

Competências e Habilidades, Proposta Pedagógica, Organização Curricular, Identificação da 

Organização Curricular, Funcionamento do Curso, Estrutura Curricular, Ementário Proposto 

para o Curso, Prática de Ensino em Educação Física, Estágio Curricular Supervisionado, 

Atividades Acadêmico - Científico - Culturais (AACC), Formas de Avaliação, Avaliação da 

Aprendizagem, Avaliação do Curso, Cronograma de Metas e Ações. 

O tópico referente à organização curricular diz que o projeto foi estruturado tendo 

como base as necessidades regionais e atendendo às especificações legais que orientam a 

profissão. Este tópico é dividido em formação ampliada, que corresponde à produção de 

conhecimento científico e tecnológico, e a formação específica, que trata do conhecimento da 

cultura corporal de movimento em suas dimensões biológicas, sociais, técnico-instrumentais e 

didático-pedagógicas. Essas dimensões se desdobram nas disciplinas que formam a grade 

curricular do curso. Apresentadas abaixo nas Figuras 1 e 2. 
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 Figura 1: Quadro de disciplinas Formação Ampliada 

 

 Fonte: Projeto Pedagógico Licenciatura em Educação Física UFVJM, 2006. 

 

Figura 2: Quadro de disciplinas Formação Específica. 

 

Fonte: Projeto Pedagógico Licenciatura em Educação Física UFVJM, 2006 

O documento consta ainda as Ementas, que consiste em uma descrição resumida 

sobre o que cada uma das disciplinas acima irá abordar durante o semestre.  

Após a análise de todo o documento, identificamos que não existe nenhuma 

disciplina específica que trate das questões relacionadas a sexualidade e gênero. Não foi 

possível observar também através das ementas disponíveis se alguma disciplina trata das 

questões de gênero como um dos temas possíveis de serem abordados, nem mesmo as 

disciplinas das dimensões didático pedagógicas, que centram nas especificidades da docência 

e as disciplinas da dimensão da cultura corporal de movimento, que envolve os jogos, 

esportes, dança, lutas e as ginásticas, manifestações estas que estão muito presentes nas aulas 

de educação física escolar e que são alvo de inúmeras discussões acerca das relações de 

gênero. 
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Já o projeto pedagógico de 2014 é um documento mais complexo e ainda mais 

extenso que o anterior. Essa nova organização curricular parte da necessidade de 

reestruturação do curso de uma formação mais generalista para uma formação voltada à 

docência. O documento possui os seguintes tópicos: Caracterização do Curso, Apresentação, 

Justificativa, Objetivos Gerais e Específicos, Perfil do Egresso, Competências e Habilidades, 

Campo de atuação do Profissional, Proposta Pedagógica, Organização Curricular, 

Acompanhamento e Avaliação do PPP, Avaliação da Aprendizagem, Corpo Docente, 

Referências Bibliográficas, Anexos e Quadro de equivalência de disciplinas. No tópico à 

respeito das Competências e Habilidades afirma que o projeto foi elaborado em consonância 

com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (CNE/CP n. 1,2002) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Educação Física. No mesmo tópico o documento diz que uma das 

competências que o curso deseja desenvolver nos seus egressos é "assumir e saber lidar com a 

diversidade existente entre os alunos;" (BRASIL, 2002, p.14). O que já é um ponto nesse 

novo projeto que trata das diversidades e assim é possível inferir que as questões de gênero 

podem ser abordadas.  

De acordo com o documento, a organização curricular do curso foi estruturada de 

maneira que garanta a aprendizagem de conhecimentos ampliados e específicos da educação 

física. Esses conhecimentos se dividem em: cultura corporal do movimento; técnico 

instrumental; história, indivíduo e sociedade, prática pedagógica e técnico-científico. A partir 

dessa concepção pedagógica os conteúdos ministrados no curso atenderão as dimensões 

estabelecidas pelos PCN's (BRASIL, 1998) que são elas:  

Conceitual – aprendizagem de conceitos, da constituição histórica dos fenômenos, 

das técnicas relacionadas a cultura corporal, a prática pedagógica e a produção 

científica; 

Procedimental – vivências da cultura corporal, da prática pedagógica e da produção 

científica. Desenvolvimento de habilidades intelectuais e corporais; 

Atitudinal – valores éticos e morais relacionados a cultura corporal, a prática 

pedagógica e a produção científica. (p.16) 

 

A formação ampliada abrange a dimensão do conhecimento relativa à produção 

do conhecimento científico e tecnológico e das dimensões biológicas, sociais, técnico-

instrumentais. Já a formação específica abrange o conhecimento da cultura corporal de 

movimento e didático-pedagógicas. Contudo, há de se questionar se os conhecimentos da 

cultura corporal de movimento não seriam melhor trabalhados se estes fossem aprendidos 

através das dimensões biológicas e sociais? Isso implicaria numa formação mais ampla que 

proporcionasse um maior preparo dos professores para relacionar o corpo com as questões 
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histórico-sociais que constituem esses alunos.  As disciplinas no currículo elaborado em 2014 

se desdobram e formam a seguinte estrutura curricular apresentada nos quadros 3 e 4. 

 

Quadro 3: Disciplinas Formação Ampliada. 

 

 

 

 

Formação 

Ampliada 

DIMENSÃO DO 

CONHECIMENTO 

DISCIPLINAS 

Produção Científica e 

Tecnológica 

Métodos de pesquisa em Educação Física; 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

Dimensão do Conhecimento 

Histórico, Social e Educacional 

(HSE) 

Educação, Educação Física e Sociedade; 

História da Educação Física e das Práticas 

Corporais; Lazer e Educação; Psicologia 

do Desenvolvimento e da Aprendizagem; 

Aspectos Filosóficos e Sócio 

Antropológicos; Psicologia da Educação.   

 

Dimensão do conhecimento 

Biológico (BIO) 

Citologia/Histologia; Anatomia Humana; 

Bioquímica; Fisiologia Básica; 

Fundamentos de Cinesiologia e 

Biomecânica; Fisiologia do Exercício.   

 

 

Dimensão Técnico Instrumental 

(TI) 

Técnicas de Estudo e Produção 

Acadêmica; Aprendizagem Motora; 

Fundamentos do Exercício Físico; 

LIBRAS; Socorros Urgentes; Políticas 

Públicas de Saúde; Gestão do Esporte e 

Lazer 

 Estrutura Curricular do Curso de Graduação em Educação Física – Licenciatura 2014/2 

 

 

Quadro 4: Disciplinas Formação Específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 

Específica 

 

 

 

 

DIMENSÃO DO 

CONHECIMENTO 

DISCIPLINAS 

 

 

 

Dimensão dos Temas da Cultura 

Corporal de Movimentos (CCM) 

Atletismo; Fundamentos da Ginástica; 

Rítmica; Artes Guerreiras; Handebol; 

Jogos Brinquedos e Brincadeiras; 

Ginástica na Educação Física Escolar; 

Voleibol; Dança; Esportes de Raquete; 

Práticas Corporais de Aventura e Lazer; 

Basquetebol; Capoeira e Cultura Popular; 

Natação; Futebol; Técnicas Corporais 

Terapêuticas  

 

 

 

Dimensão do Conhecimento 

Didático Pedagógico (DP) 

Pedagogia do Esporte; Estrutura e 

Funcionamento da Educação; Educação 

Física Adaptada; Fundamentos e Didática 

da Educação Física; Educação Física no 

Ensino Infantil; Estágio Supervisionado I; 

Educação Física no Ensino Fundamental; 

Estágio Supervisionado II; Educação 

Física no Ensino Médio; Estágio 

Supervisionado III 

Estrutura Curricular do Curso de Graduação em Educação Física – Licenciatura 2014/2 
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Esse projeto assim como o antigo consta também as ementas de todas as 

disciplinas citadas.  

Após a análise completa do documento observamos, assim como no anterior, a 

ausência de uma disciplina específica que tratasse sobre as formas de expressão da 

sexualidade. Contudo, diferentemente do documento anterior, identificamos na ementa da 

disciplina Psicologia da Educação tópicos sobre a educação inclusiva assim como das 

questões relacionadas à expressão da sexualidade.  

A educação como processo formação do indivíduo mediado por instituições, tais 

como: a escola, a família, os meios de comunicação. A educação formal e não 

formal e sua relação com a educação física escolar. Aspectos psicossociais 

envolvidos na educação na atualidade: uso/abuso de substâncias psicotrópicas, 

violência, educação inclusiva, indisciplina, relação professor aluno, expressão da 

sexualidade, saúde do professor, relações étnico-raciais e direitos humanos. 

(UFVJM, 2014, p. 40) 

 

Identificamos também na bibliografia proposta pela disciplina dois textos que 

tratam especificamente sobre gênero e sexualidade. São eles: Corpo, gênero e sexualidade: 

um debate contemporâneo na educação; Sexualidade e deficiências. Não foi possível 

observar em nenhuma outra disciplina a presença do tema em questão. A disciplina Psicologia 

da Educação faz parte da Dimensão do Conhecimento Histórico, Social e Educacional. 

Contudo é possível se pensar que as questões de diversidade, gênero e sexualidade poderiam 

ser trabalhadas nas diversas dimensões do conhecimento que formam o currículo deste curso.  

Podemos imaginar a Dimensão Biológica que aborde questões de gênero ao se 

tratar do corpo humano, bem como a Dimensão dos Temas da Cultura Corporal de 

Movimento que aborde as relações de gênero ao tratar do esporte, jogos, lutas, ginásticas, e 

dança, conhecimentos estes que, como dito anteriormente, se fazem presentes em maior 

número dentro do ambiente escolar.  

 Na dimensão do Conhecimento Didático Pedagógico também seria interessante 

essa discussão se considerar que nela está presente as disciplinas de cunho mais pedagógico, 

assim como os estágios supervisionados. A presença dessas questões nessas disciplinas 

poderia contribuir para que os alunos não reproduzissem situações de preconceito ou 

discriminação enquanto estagiários e posteriormente em sua prática enquanto professores. 

Leão e Ribeiro (2009) afirmam que o preparo do professor é essencial para garantir uma 

intervenção crítica e adequada à respeito dessas questões.  

Após a análise desses documentos pudemos observar que o Projeto Pedagógico 

elaborado em 2006 não atende plenamente às demandas da resolução CNE/CP n. 1, 2002, que 

estabelece que o curso deve preparar seu aluno para "o acolhimento e o trato da diversidade" 
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(BRASIL, 2002, p.1),  devido à ausência de conteúdos à respeito do gênero e sexualidade em 

seu currículo. Já o Projeto Pedagógico atual do curso atende, mesmo que minimamente, a essa 

demanda quando traz que uma das competências esperadas nos seus egressos é saber lidar 

com a diversidade que existe entre os alunos além da disciplina citada anteriormente que tem 

em sua ementa discussões sobre diversidade, inclusive de sexualidade e gênero.  

No entanto, apesar das modificações referentes à questão das diversidades, estas foram 

muito pontuais, pois só foi possível observar a prevalência do tema em uma das 47 disciplinas 

obrigatórias  oferecidas na grade curricular do curso. Cabe então questionar se somente essa 

disciplina, que não trata exclusivamente sobre gênero e sexualidade, é capaz de suprir a 

necessidade do tema na formação desses futuros professores e fazer com que esses adquiram a 

competência de lidar com diversidade, no que diz repeito ao gênero e sexualidade, entre seus 

alunos. Podemos pensar assim na possibilidade do curso implementar mais o tema em seu 

currículo assim como apontam Leão e Ribeiro (2009) 

há a necessidade da inserção de disciplinas específicas sobre sexualidade e gênero 

na formação dos professores, de modo a contribuir para formação de profissionais 

sensíveis, conscientes e aptos ao trabalho de orientação sexual (p.7). 
 

Apesar dessas modificações o documento deverá ser alterado ainda mais para 

atender as demandas da Resolução Nº 2, de 1º de junho de 2015 que definiu as diretrizes 

curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos 

de formação pedagógica para graduandos e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada. O curso deverá então, até 2017, reestruturar seu currículo de acordo com as 

especificações dessa nova resolução. Essa nova resolução é mais específica ao se tratar das 

questões de gênero trazendo em diversos pontos a necessidade de erradicação das diversas 

formas de discriminação e que os cursos de formação de professores devem garantir 

conteúdos e conhecimentos à repeito das diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional. Consequentemente, para atender essa demanda, serão 

necessárias modificações no currículo para garantir que o curso passe a abordar efetivamente 

com maior abrangência, ou seja, em um maior número de disciplinas ou em disciplinas 

específicas as questões de gênero e outros aspectos vinculados a diversidade.  

Foram analisados também os planos de ensino de todas as disciplinas ofertadas 

em 2015/2. Importante ressaltar que até o terceiro semestre (período) do curso, as disciplinas 

ofertadas fazem parte da nova grade curricular que começou sua vigência em 2014/2. Do 

quarto semestre em diante as disciplinas ofertadas ainda fazem parte da antiga grade 

curricular.  Grande parte das disciplinas possuem equivalências entre um currículo e outro.  
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Os anexos 1 e 2 mostram as duas estruturas curriculares do curso, 2006 e 2014, 

com as suas respectivas disciplinas e equivalências. Porém, existem ainda algumas disciplinas 

que estão sendo ofertadas  fora de seus períodos originais e que não fazem parte da grade 

nova mas que ainda existem alunos que cursam a grade antiga com pendências nessas 

disciplinas. Portanto, de acordo com a disponibilidade do SIGA (Sistema Integrado de Gestão 

Acadêmica) foram selecionados e avaliados os seguintes planos de ensino: 

1º período: Atletismo; Citologia e Histologia; Educação, Educação Física e 

Sociedade; Fundamentos de Ginástica; História da Educação Física e Práticas Corporais e 

Técnicas de Estudo e Produção Acadêmica. Todas estas são disciplinas regulares do primeiro 

período. 

2º período: Lazer e Educação; Pedagogia do Esporte; Psicologia do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem; Rítmica; Anatomia Humana (plano de ensino não 

estava disponível no siga até janeiro de 2016). Além dessas disciplinas regulares, ainda 

estavam presentes como disciplinas ofertadas nesse período os planos de ensino das 

disciplinas ofertadas nesse mesmo período do currículo antigo: Aspectos Filosóficos e Sócio 

Antropológicos; Bioquímica e Fundamentos de Cinesiologia e Biomecânica. 

3º período: Artes Guerreiras; Aspectos Filosóficos e Sócio Antropológicos (que 

passou do 2° para o 3° período na mudança curricular), Bioquímica e Psicologia da Educação. 

Não estavam disponíveis os planos de ensino das disciplinas de Handebol e Jogos, 

Brinquedos e Brincadeiras que também fazem parte das disciplinas regulares para o período. 

São ofertadas também nesse período as disciplinas de Bioestatística e Estrutura e 

Funcionamento na Educação. 

4º período: Aprendizagem Motora; Crescimento e Desenvolvimento Humano; 

Fisiologia do Exercício; Ginástica II; Metodologia do Ensino e Voleibol. Estavam disponíveis 

ainda para esse período os planos de ensino das disciplinas: Fisiologia Básica; Fundamentos 

de Cinesiologia e Biomecânica e Estrutura e Funcionamento da Educação. 

5º período: Atividades Aquáticas; Fundamentos de Direito, Legislação e Ética; 

Futebol; Metodologia do Ensino da Educação Física; Testes, Medidas e Avaliação Física.  

6º período: Dança; Educação Física para Portadores de Necessidades Especiais; 

Treinamento Esportivo e Estágio Supervisionado I. Não estava disponível o plano de ensino 

da disciplina de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 

7º período: Higiene e Socorros de Urgência; Nutrição Aplicada a Educação Física; 

Psicologia do Esporte; Trabalho de Conclusão de Curso I e Estágio Supervisionado II. 

8º período: Trabalho de Conclusão de Curso II; Estágio Supervisionado III. 
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Foram avaliados, portanto, os 44 planos de ensino disponíveis no SIGA para o 

semestre 2015/2.  Os planos de ensino são documentos padronizados e que possuem a 

seguinte estrutura: Nome da Disciplina; Docente responsável; Curso em que ela é ofertada; 

Carga horária; Créditos; Ano/Semestre de oferta; Objetivos; Ementa; Conteúdo Programático 

(com respectiva carga horária) e Avaliações; Bibliografia Básica e Bibliografia 

Complementar. 

Dos 44 planos de ensino analisados, somente 7 mencionaram em algum momento 

algo relacionado à questões de gênero ou sexualidade, sendo que muitas vezes os termos são 

usados como sinônimos. A disciplina Pedagogia do Esporte, oferecida no 2º período traz em 

sua Bibliografia Complementar o texto “Gênero e raça: a nação construída pelo futebol 

brasileiro”. Apesar da presença do texto, não consta em nenhuma outra parte do documento, 

incluindo o conteúdo programático, alguma outra questão relacionada ao gênero.  

No 3º período temos a disciplina de Psicologia da Educação, que já foi citada 

anteriormente na análise do Projeto Pedagógico como única disciplina em que a ementa 

tratava da expressão da sexualidade assim como os dois textos presentes em sua bibliografia, 

“Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação”; esse texto faz parte 

da bibliografia básica do curso e o texto “Sexualidade e deficiências”, que faz parte da 

bibliografia complementar. A disciplina traz ainda no item 4 do seu conteúdo programático o 

tópico: Possibilidades de intervenção da educação e sexualidade na educação básica 

(PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR - 15 horas). Isso nos mostra como a 

disciplina trabalha melhor essas questões tendo assim um tópico específico sobre a 

sexualidade.  

Vale ressaltar novamente que a análise desse novo currículo é parcial tendo em 

vista que a oferta de disciplinas referente a ele está ainda no 3º período. Portanto, mesmo que 

as ementas não abordem o tema em questão pode ser possível que as disciplinas incorporem 

os temas em seus planos de ensino. Existe ainda uma disciplina eletiva, do curso de 

bacharelado, ofertada no 3º período, e que pode ser cursada também por alunos da licenciatura 

que se chama “Educação, Diversidade e Relações Étnico-raciais”, em que a ementa da 

disciplina propõe o  

Estudo e análise introdutória sobre Educação, Diversidade e Relações Étnico-

Raciais na Sociedade brasileira. Com ênfase no campo educacional e seus 

protagonistas: constituição e mudanças. Debate sobre as questões do cotidiano 

social: classe, raça, gênero, sexualidade, currículo e juventude. Diagnóstico e 

avaliação de políticas públicas com recorte universal ou focal voltadas para 

diversidade étnico-racial na educação básica e no ensino superior. Dialogar com a 

produção teórica sobre a diversidade na sociedade brasileira e suas implicações para 

o currículo escolar na educação básica (p.1) 
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Nos objetivos específicos a disciplina traz que, 

Conhecer parte da teoria sobre relações étnico-raciais e diversidade brasileira com 

intuito de criar estratégias de ensino voltadas para o respeito às diferenças; Refletir 

sobre a necessidade de combater as diversas formas de preconceito através de uma 

práxis educativa que valorize a diferença e a diversidade; Realizar um trabalho sócio 

histórico da relação educação e diversidade étnico-racial no cotidiano social 

brasileiro, com ênfase na produção sobre raça, classe, gênero, sexualidade, 

juventude e currículo escolar (p.1). 

 

No conteúdo programático da disciplina traz que a 10º aula trata sobre: A inserção 

das questões de gênero e sexualidade nos currículos de educação básica. Tendo como 

referência os textos: Gênero e Sexualidade As múltiplas verdades da Contemporaneidade, e O 

conceito de gênero no dia a dia da sala de aula. 

Apesar da inclusão do tema e dessas discussões, este não é o foco principal. O 

tema em questão é abordado, de acordo com o documento, em uma aula especificamente, 

sendo o foco principal da disciplina as relações-étnico raciais. Contudo essa discussão se faz 

muito interessante no contexto em que é realizada trazendo assim benefícios para a formação 

desses discentes. No entanto essa disciplina teve uma baixa adesão esse semestre, somente 4 

alunos estão cursando a disciplina. Essa baixa adesão pode ter ocorrido porque a disciplina é 

ofertada no período da tarde e o curso de Licenciatura é um curso noturno.  

A partir do 4º período as disciplinas ofertadas fazem parte do currículo antigo do 

curso.  Temos assim a disciplina de Crescimento e Desenvolvimento Humano, que tem por 

objetivos:  

Discutir os conceitos básicos referentes ao desenvolvimento humano. Compreender 

os princípios e concepções do desenvolvimento humano. Entender os principais 

modelos teóricos que procuram explicar os múltiplos aspectos do desenvolvimento 

humano (cognitivo, sexual, social e motor). Compreender a aplicação e intervenção 

profissional baseada no desenvolvimento humano (p.1). 

 

O plano de ensino mostra ainda que o item 6 do seu conteúdo programático se 

refere aos Aspectos Sexuais do Desenvolvimento Humano, trabalhado durante 9 aulas. A 

bibliografia da disciplina não traz nenhum texto específico que aborde essas questões. Apesar 

da disciplina apresentar esse conteúdo sobre a sexualidade, não fica explícito no documento 

como o tema é trabalhado, contudo, a autora, enquanto aluna, já cursou a mesma e pode-se 

então afirmar, que as discussões em sala acontecem mais acerca do desenvolvimento da 

sexualidade em uma concepção psicanalitíca. Podemos afirmar, pela análise do plano de 

ensino e pela vivência da autora, que a disciplina não engloba as relações de gênero na 

valorização da diversidade.  
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Ainda no 4º período temos a disciplina de Metodologia do Ensino que possui em 

sua bibliografia complementar dois textos que abordam os temas que estamos investigando, 

são eles: Desempenho escolar, gênero e raça: desafios teóricos de uma pesquisa; e Sexos, 

sexualidades e gêneros: monstruosidades no currículo da Educação Sexual. 

Posteriormente no 7º período temos a disciplina referente ao Estágio 

Supervisionado 2 o plano de ensino apresenta em sua bibliografia complementar o texto 

“Educação Física Escolar e Temas Transversais”. Esse texto pode se associar aos temas que 

estamos buscando pois, como dito anteriormente, os temas transversais sugerem a discussão à 

cerca da sexualidade e do gênero, mas esse não é o único. Identificamos também a presença 

do texto “Relato sobre o trabalho interdisciplinar com a orientação sexual na escola Irmã Sá 

em Parintins-AM a partir da atividade de extensão universitária”, texto esse que trata 

explicitamente da sexualidade. 

A disciplina de Psicologia do Esporte, também do 7º período, apresenta na 

bibliografia complementar o texto Violência no contexto esportivo. Uma questão de gênero? 

Finalmente, no 8º período o Estágio Supervisionado 3 trata de maneira mais específica a 

questão de gênero e sexualidade. A ementa apresentada no plano de ensino se difere da 

ementa apresentada no Projeto Pedagógico, sendo ela 

Disciplina curricular obrigatória do Curso de Licenciatura em Educação Física pelo 

qual o Licenciando busca observar, refletir e intervir sobre a prática pedagógica na 

escola. Nos encontros semanais os licenciandos apresentaram relatos das 

experiências vividas no momento de estágio docente, e que compartilhem o 

aprendizado desenvolvido na escola entre seus pares. 

Neste ambiente deve acontecer a Pedagogização dos temas da Cultura Corporal na 

escola (Jogo, Dança, Esporte, Luta e Ginástica) associados aos temas que 

representam a diversidade cultural brasileira (social, raça, gênero, juventude, 

sexualidade, cultural e religiosa). A disciplina visa possibilitar um debate reflexivo 

sobre o processo de ensino e aprendizagem escolar, e sobre os Planos e Diretrizes 

Curriculares de ensino de Educação Física Escolar para o Ensino Médio ( p.1). 

 

No seu conteúdo programático a disciplina traz em seu módulo IV o tema 

Diversidade no Ensino Médio que é trabalhado durante 8 aulas, em que devem ser trabalhados 

os temas da diversidade cultural brasileira citados na ementa, entre eles gênero e sexualidade. 

O documento apresenta ainda na bibliografia complementar os textos: “O conceito de gênero 

no dia a dia da sala de aula” e “Meninos e meninas: Expectativas corporais e implicações na 

educação física escolar”. 

Apesar dessas 7 disciplinas apresentarem em algum momento a presença das 

questões de gênero e sexualidade em seus planos de ensino, 4 delas, Psicologia do Esporte; 

Estágio Supervisionado 2; Pedagogia do Esporte e Metodologia do Ensino só apresentam 

textos em sua bibliografia complementar à respeito do tema, o que mostra então que apesar do 
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tema ser mencionado ele não é tratado com grande relevância. As outras 3 disciplinas tratam o 

tema de maneira mais aprofundada, presentes na ementa, objetivo e conteúdo programático, 

tendo assim aulas específicas para a abordagem dessas questões. 

Consequentemente, se pensarmos que para o semestre de 2015/2 encontramos 44 

planos de ensino disponíveis no SIGA e que somente 3 disciplinas abordam  de maneira 

específica às questões relacionadas à diversidade de gênero e sexualidade, podemos afirmar 

que esse número é muito pequeno em relação ao que deve ser trabalhado. Outro ponto que 

vale a pena ressaltar é a importância que esses conteúdos tem para a formação desses futuros 

professores, a ausência de discussões acerca do tema pode ter grandes implicações em sua 

prática.  

Deste modo, assim como o Projeto Pedagógico de 2014 alguns planos de ensino 

das disciplinas oferecidas no semestre atual atendem minimamente as especificações das 

resoluções. Contudo é possível observar que já existe uma mudança a respeito, como no caso 

da disciplina de Estágio Supervisionado 3 que no Projeto Pedagógico não abordava nada 

sobre as relações de gênero e diversidades mas no plano de ensino que é um documento mais 

recente já possui. Pode-se inferir que essa mudança está sendo feita já se pensando na 

adequação do currículo para a resolução de 2015 que deve ser feita até 2017. 

Outro ponto interessante é que das 7 disciplinas que abordam o tema, 4 fazem 

parte da dimensão didático pedagógica, 2 da dimensão do conhecimento social e uma do 

conhecimento biológico. Nenhuma das disciplinas dos conhecimentos da cultura corporal de 

movimento apresentou em seus planos de ensino conteúdos a respeito do tema em questão. 

Esses conhecimentos da cultura corporal de movimento são preconizados pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN's) e também pelo Currículo Básico Comum (CBC) como 

principais conteúdos a serem ministrados na escola. Portanto, seria interessante se nas 

disciplinas específicas sobre os esportes, jogos, dança, lutas e ginásticas também fossem 

trabalhados as questões de gênero para dar mais condições ao professor sentir-se melhor 

preparado para lidar com as situações problemas envolvendo meninos e meninas em suas 

aulas. 

A ausência, ou a baixa prevalência dos temas a respeito da sexualidade e da 

diversidade de gênero nos cursos de formação de professores, assim como a necessidade e 

importância da implementação desses temas nos currículos, é fato evidenciado por outros 

autores e também em outras áreas do conhecimento. Furlan e Furlan (2011) afirmam que "a 

formação de professores/as em relação à prática pedagógica que busque educar pelo respeito à 

diversidade ainda é incipiente (p.2)".  
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Leão e Ribeiro (2009) ao apresentarem os resultados de suas pesquisas a respeito 

da formação de professores em um curso de pedagogia mostram que 67% dos entrevistados 

afirmaram não ter tido nenhum contado com os temas durante a graduação; e 57% dos 

participantes afirmaram que o curso de graduação não contribuiu para seu conhecimento à 

respeito da sexualidade e relações de gênero. Sobre quais conteúdos eles consideravam mais 

importantes para serem trabalhados nas escolas, os principais temas escolhidos foram 

Gravidez na adolescência e métodos contraceptivos (36%), Doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS (26%), Puberdade: mudanças físicas, psicológicas e sociais (17%), 

Mitos, tabus e preconceitos sexuais (14%), Sexualidade e mídia (10%). Já os temas Violência 

sexual e relações de gênero: masculino e feminino e Diversidade e homossexualidade tiveram 

menos incidências nas respostas, sendo 6% e 4% respectivamente. Isso mostra que a maioria 

dos participantes acredita que a sexualidade deve ser trabalhada nos aspectos biológicos e na 

prevenção de doenças e não sendo tão importante assim as questões de gênero e diversidades.   

Em se tratando de cursos de formação de professores de Educação Física, Vianna 

e Unbehaum (apud SILVA, 2011) afirmam que:  

As relações de gênero também ganham pouca relevância entre educadores e 

educadoras, assim como no conteúdo dos cursos de formação docente. Ainda temos 

os olhos poucos treinados para ver as dimensões de gênero no dia-a-dia escolar, 

talvez pela dificuldade de trazer para o centro das reflexões não apenas as 

desigualdades entre os sexos, mas também os significados de gênero subjacentes a 

essas desigualdades e pouco contemplados pelas políticas públicas que ordena o 

sistema educacional. (p. 4/5) 

 

O autor ainda afirma que para romper com esses padrões de sociedade patriarcal 

faz-se necessária uma reestruturação de projeto pedagógico e currículo nos cursos de 

Educação Física. Sendo assim o autor considera de grande importância que os cursos tragam 

em seus currículos questões relacionadas à desigualdade e discriminação de gênero 

promovendo assim a quebra de preconceitos e paradigmas e que isso interfira positivamente 

na prática docente. Félix (2015) corrobora ao sugerir que os cursos de formação de 

professores incorporem as questões de gênero em suas disciplinas conteúdos e metodologias 

para que os docentes compreendam a necessidade de trabalhar esses temas e que todos os 

responsáveis pela formação docente devem fomentar em suas disciplinas, projetos 

pedagógicos e gestão as questões de gênero. 

Apesar dos resultados encontrados, devemos nos atentar ao fato de que mesmo 

que esses conteúdos não estejam presentes nos projetos pedagógicos, assim como nos planos 

de ensino, não exclui completamente a possibilidade de que estes estejam sendo mencionados 

ou trabalhados de alguma maneira nas aulas. Questões sobre gênero e sexualidade são temas 
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atuais e que estão sendo alvo contínuo de discussões em diversas instâncias. Um exemplo é 

recente retirada do trecho do texto final do PNE que tratava sobre a igualdade de gênero. 

Outro exemplo são as constantes formas de discriminação e preconceito que os discentes 

podem enfrentar no seu dia-a-dia dentro da sala de aula, nas escolas, estágios e demais locais.  

Essas problematizações podem e devem ser trazidas para dentro das salas de aula 

contextualizadas com os estudos das disciplinas. Contudo para se obter maiores informações à 

cerca dessa presença nas aulas seria necessário maiores estudos com ênfase nas aulas 

ministradas. Entretanto essa possibilidade não exclui a necessidade da implementação dos 

temas de gênero e sexualidade como um dos principais a serem trabalhados na formação de 

professores de educação física. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

As questões relacionadas ao gênero se fazem presentes em todas as esferas da vida 

de um indivíduo. Desde o nascimento as pessoas são moldadas para se comportarem e 

vivenciarem sua sexualidade de maneiras distintas para homens e mulheres. Esses 

estereótipos de gênero são reproduzidos em todos os lugares, inclusive na escola. A escola 

assim como outras instituições integrantes da sociedade reproduz essa lógica naturalizada das 

diferenças entre homens e mulheres.  

Nas aulas de Educação Física essas diferenças são acentuadas devido ao uso 

constante do corpo e pela associação do gênero ao caráter biológico. A prática de esportes é 

hegemônica nas aulas de educação física hoje no nosso país e esta é associada à figura 

masculina pelo uso de características físicas consideradas tipicamente de homens como força 

e agilidade. Contudo a escola deve ser um local onde essa diferença seja minimizada ou até 

mesmo eliminada. Para isso é necessário que os professores possuam formação adequada para 

que possam lidar e interferir de forma eficiente em situações problemas assim como estarem 

preparados para incluir as questões de gênero e sexualidade em suas aulas.  

A partir dessas considerações, identificamos que o projeto pedagógico do curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFVJM elaborado em 2006 não atende às especificações 

da resolução de 2002 do CNE sobre a formação de professores em curso superior, pois o 

documento não traz em nenhum momento as questões relacionadas à diversidade de gênero e 

sexualidade. Já o projeto pedagógico de 2014 atende minimante à resolução quando afirma 

que o professor deve saber lidar com a diversidade entre os alunos e apresenta também uma 

disciplina que aborda o tema em questão. Apesar dessa pequena mudança esse documento 

deverá passar por grandes modificações dentro de 2 anos, para atender à resolução de 2015 do 

CNE pois esta aborda mais especificamente as questões de gênero e sexualidade. 

Na análise dos Planos de Ensino das disciplinas oferecidas no período atual 

2015/2 já conseguimos identificar uma maior presença das questões de gênero e sexualidade. 

Dos 44 planos avaliados, 7 continham algo relacionado ao tema em questão, destas somente 3 

abordam o tema de maneira específica. Portanto é um número muito pequeno ao se pensar em 

todas as disciplinas que o curso possui, assim como as dimensões que estas fazem parte. 

Nenhuma disciplina da dimensão da cultura corporal (esportes, jogos, danças, ginásticas e 

lutas) apresentou questões de gênero ou sexualidade em seus planos. Esses conteúdos são os 
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que mais estão presentes na educação física escolar sendo preconizados pelos PCN's e pelo 

CBC.  

Sendo assim, no currículo do curso de Licenciatura em Educação Física (projetos 

pedagógicos e planos de ensino) os conteúdos a respeito da diversidade de gênero e 

sexualidade é praticamente inexistente. A ausência ou a baixa prevalência desses conteúdos 

na formação desses professores pode ter sérias implicações em sua prática como não saber 

lidar com situações de preconceito e discriminação que podem vir a acontecer em aulas, a 

exclusão desses temas do seus planos de ensino ou até mesmo que eles reproduzam essas 

formas de preconceito.   

Portanto o currículo do curso deve se adaptar, até 2017, para atender as 

especificações da resolução de 2015, incorporando assim as questões de gênero e sexualidade 

como tema importante na formação de professores, seja através de disciplinas isoladas que 

tratem sobre o tema ou da incorporação do mesmo nas diversas disciplinas que formam a 

grade curricular do curso. Essa adequação parece um caminho promissor para problematizar e 

minimizar o preconceito de gênero que atinge as escolas e principalmente as aulas de 

educação física. 

Entretanto, ainda há de se considerar que a ausência desses conteúdos no currículo 

não é garantia total de que estes não estão sendo trabalhados ou discutidos nas aulas. Os 

documentos avaliados são documentos mais estáveis e difíceis de sofrer alterações. Mas no 

dia-a-dia da sala de aula os professores podem julgar necessária a inclusão desses temas e não 

necessariamente apresentá-los nos planos de ensino e projetos pedagógicos. Sugerimos então 

a necessidade de novos estudos na área buscando identificar como se dá essas questões além 

dos currículos. 
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