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RESUMO
A Educação Física escolar,assim como outras áreas, sofreu uma série de mudanças ao
longo dos anos, sendo moldada conforme os costumes e tradições das épocas, resultando
no que é hoje. Quando citamos “gênero”, falamos de tudo que está relacionado aos
meninos e meninas, são analisados comportamentos, crenças e valores. Além de tudo, é
analisado também a maneira que os professores lidam com as diferenças entre os gêneros.
Partindo desse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar as diferentes
perspectivas em relação ao gênero na Educação Física escolar, fazendo com que o leitor
reflita sobre o tema. Sendo uma revisão de literatura, o estudo utilizou bases de estudo
como: SCIELO, Google Acadêmico, LILACS. Para o levantamento de dados, foram
utilizadas e combinadas as seguintes palavras-chave: gênero: Educação Física Escolar;
Gênero; Educação Física. Como critério de inclusão, utilizaram-se estudos nacionais que
abordavam o tema “gênero”, assim como literaturas que nos mostraram dados
quantitativos a respeito do tema. Com os resultados pudemos observar que, em 2015 foi
realizado um levantamento estatístico de violência contra a mulher e o Brasil ficou em 5ª
posição nos países que mais cometem homicídios contra a mulher, sendo de grande
relevância discutirmos as perspectivas culturais, para compreensão das construções das
relações humanas, desigualdades e potenciais avanços, em todas as áreas, inclusive na
educação. Percebemos que diferenças nas habilidades são as principais causas de
conflitos em relação ao lado pedagógico. Concluímos, a partir de análises, que há
diferenças entre o gênero masculino e feminino, no contexto histórico e educacional
porém, está na responsabilidade dos professores saber lidar com essas diferenças,
tornando a aula divertida para todos, que seja igual para todo mundo, com as mesmas
possibilidades e oportunidades de aprendizado.
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