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Resumo: Este artigo trata-se de uma revisão de literatura que buscou analisar
o estado da questão acerca dos estudos relacionados às temáticas de Educação
Física e gênero. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com análise qualitativa
das informações. Utilizou-se como referencial metodológico Nóbrega-Therrien e
Therrien. A coleta de dados ocorreu de 17 a 30 de dezembro de 2019, por meio
de busca de estudos no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, usando-se o cruzamento dos
descritores “Educação Física” e “Gênero”, sem delimitação temporal. Foram
selecionados 37 trabalhos para análise e categorização. Os resultados
apontaram que a maioria das pesquisas realizadas sobre as temáticas foram
oriundas de cursos de Mestrado, se concentram na década de 2010, e eram
pesquisas de natureza qualitativa. Os estudos analisados revelaram que as
aulas de Educação Física escolar ocorreram na maior parte das vezes com
separação por gênero, utilizando conteúdos baseados em modalidades
esportivas, as quais ocorriam fundamentadas nas habilidades físicas dos
estudantes, causando assim exclusão e evasão das meninas. Foi percebida a
ausência de disciplinas e conteúdos voltados para gênero, sexualidade e/ou
diversidade sexual nos cursos de Licenciatura em Educação Física. Esta
ausência faz com que os professores sintam-se despreparados para tratar com
a inclusão e com a temática de gênero nas aulas. Conclui-se que um currículo
pautado no multiculturalismo seria uma possibilidade para a organização da
disciplina de Educação Física escolar, possibilitando aulas plurais, dinâmicas e
com participação efetiva de todos/as.
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