
 

 

 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO 13 

EDUCAÇÃO FÍSICA, GÊNERO E SEXUALIDADES: POLÍTICAS, SABERES E 

RESISTÊNCIAS 
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O Eixo Temático proposto tem como objetivo geral ampliar as discussões relativas aos 

estudos de gênero e sexualidades no entrelaçamento com o campo da Educação Física, 

buscando enfatizar as dimensões éticas e políticas dos processos formativos e 

pedagógicos em torno das instituições de educacionais para as infâncias e juventudes. 

Nesse contexto, buscaremos ampliar e problematizar as discussões acerca das políticas 

educacionais de formação docente na área específica, bem como mapear os saberes e 

experiências produzidas no cotidiano das instituições escolares, assim como, os 

processos de resistência instituídos em meio às tentativas de vigilância, controle, 

cerceamento e domesticação dos corpos dos sujeitos envolvidos. Ao debruçarmo-nos 

sobre questões afetas ao gênero e às sexualidades é preciso considerar as pedagogias e a 

escolarização dos corpos como estratégia central de gerenciamento e "fabricação" dos 

sujeitos, no interior de um repertório de modos de falar, de pensar e, sobretudo, de se 

movimentar. Práticas essas quando disseminadas nas instituições imprimem nas 

crianças e adolescentes os processos de individualização do poder com base na 

incorporação da norma, impedindo-as, quase sempre, de viverem ao seu modo as 

experiências, desejos, fetiches e prazeres corporais. Nesse sentido, concebemos a 

Educação Física escolar como terreno fértil de acesso, apropriação e ressignificação dos 

saberes concernentes a cultura corporal de movimento, em cujo fazer pedagógico 

oferece possibilidades auspiciosas para se pensar o lugar dos corpos nos processos 

formativos. Destarte, a inserção de tal “eixo temático” envolvendo diretamente os/as 

professores/as de Educação Física (e outros/as educadores/as interessados/as) deve 

potencializar uma análise crítica e transversal alvitrando o alargamento das fronteiras 

formativas relativas ao estudo de gênero, tão presentes no se movimentar humano, tanto 

quanto problematizar os processos de normalização das diferentes formas de expressão 

das sexualidades e das representações do masculino/feminino. 
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