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Resumo 

O artigo discute diferenças nos percursos de formação de homens e mulheres no ensino superior 

em educação física a partir das grades curriculares ao longo dos 70 anos de história da Escola de 

Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A partir do material analisado, 

foram identificados quatro períodos nos quais as distinções entre percursos de homens e mulheres 

passam por mudanças e adotam diferentes caracterizações. De forma longitudinal, foi possível 

visualizar uma gradativa diminuição nas distinções de percursos até a implantação da nova 

estrutura curricular em 2012, quando os caminhos trilhados por homens e mulheres se tornam os 

mesmos. 
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Abstract 

This article discusses the differences in the formation trajectory for men and women at university 

level in physical education as from the curriculum frameworks during the 70 years of history of 

Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul Physical Education School). From the material analysed, four periods could 

be identified in which the distinctions in men’s and women’s trajectory suffer some changes and 

adopt different characterization. In a longitudinal way, it was possible to see a gradual decrease in 

the trajectories’ distinctions up to the implementation of the new curriculum framework in 2012, 

when the pathway followed by both men and women became the same.  

Key words: curriculum; higher education; physical education; gender. 
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Introdução 
 

Este artigo resulta de uma investigação mais ampla
1
 que envolveu diversos 

pesquisadores da Escola de Educação Física (ESEF) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) em torno da temática “ESEF 70 anos”. Ao grupo de estudos e 

pesquisa Políticas de Formação em Educação Física e Saúde coube analisar os currículos 

de formação superior em Educação Física ao longo dos 70 anos da Escola e, para tanto, 

optou por trabalhar a partir das grades de disciplinas como corpus empírico central. A 

abordagem metodológica adotada foi análise documental, pois o objetivo foi remontar as 

grades curriculares, colher informações e analisar materiais que não haviam recebido 

tratamento científico, mas são importantes registros históricos dentro do período analisado 

(PIMENTEL, 2001, OLIVEIRA, 2007). 

A ESEF foi criada em 1940 vinculada ao Departamento de Educação Física da 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. A direção da ESEF e do 

Departamento coube ao capitão Olavo Amaro de Oliveira (GUTIERREZ, 1971). A Escola 

permaneceu sob a gestão estadual até 1970, quando passou à gestão federal. No primeiro 

ano, a ESEF ofereceu apenas o curso Normal Superior
2
 em Educação Física com duração 

de um ano, que pretendia especializar normalistas para trabalharem com educação física. O 

curso superior, com duração de dois anos, foi oferecido pela primeira vez no ano de 1941. 

Procuramos coletar as grades de disciplinas do curso superior de Educação Física de 1941 a 

2010, contudo não conseguimos localizar nos materiais disponíveis no Centro de Memória 

do Esporte (CEME) da ESEF/UFRGS, nem junto a outras instâncias da Universidade ou 

arquivos do Estado, dados referentes aos períodos de 1958/1959 e 1963/1972.  

As grades curriculares dos últimos 40 anos foram facilmente acessadas através dos 

Catálogos de Curso de Graduação (publicação da UFRGS entre 1973 e 2002) ou de 

informações disponibilizadas no site da Universidade. Esse período coincide com a época 

em que a ESEF já havia sido federalizada (1970). A composição das grades curriculares 

anteriores a esse período foi construída a partir de livros de “Registro de Grau” e de livros 

de matrícula nos quais puderam ser visualizadas as disciplinas cursadas pelos acadêmicos.  

A análise das grades de disciplinas e de suas alterações ao longo dos 70 anos de curso 

superior em Educação Física da ESEF/UFRGS permitiu identificar seis pontos de tensão 

que, ao mesmo tempo em que foram constituídos a partir das alterações curriculares, 

mobilizaram essas alterações. Os pontos de tensão identificados foram: 1) currículos da 

ESEF e marcos regulatórios educacionais; 2) vinculação das disciplinas aos diferentes 

departamentos; 3) diferenças nos percursos curriculares de homens e mulheres; 4) 

proporcionalidade entre disciplinas obrigatórias e eletivas; 5) surgimento e expansão dos 

estágios obrigatórios; 6) fortalecimento da pesquisa na formação inicial (FRAGA et al., 

2010). 

O presente artigo pretende abordar um desses pontos de tensão em especial: a diferença 

de percursos para homens e para mulheres traçados no currículo. Diferenças entre meninos 

e meninas em relação à educação física desenvolvida no ambiente escolar, bem como 

diferenças entre mulheres e homens em distintos contextos de esporte e lazer são temáticas 
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recorrentes em produções científicas. Ao analisarmos longitudinalmente a formação 

superior em Educação Física da UFRGS, identificamos o marcador gênero como um dos 

principais pontos de tensão que emergiram do material empírico. A importância deste texto 

se justifica pela necessidade de dar visibilidade a força constituinte das relações de gênero
3
 

no currículo de formação de professores, bem como dos currículos na constituição de 

“identidades generificadas” (SCOTT, 1995, LOURO, 2011). 

As distinções de períodos localizadas através da remontagem das grades curriculares 

foram estabelecidas a partir de dois eixos: o primeiro em relação aos conteúdos/disciplinas 

a serem ministrados apenas para mulheres ou apenas para homens; e o segundo em relação 

à separação de homens e mulheres para conteúdos/disciplinas semelhantes. 

A análise longitudinal das grades curriculares e das alterações promovidas ao longo 

dos 70 anos permitiu a visualização de quatro diferentes períodos no que tange os percursos 

curriculares trilhados por homens e mulheres na ESEF/UFRGS: o primeiro corresponde ao 

período entre o início das atividades da Escola (1941) até o momento de sua federalização 

(1970); o segundo período segue da federalização até 1987; o terceiro de 1987 a 2004; e o 

último a partir de 2005. As transições de períodos estão associadas a grandes mudanças 

curriculares no curso superior de Educação Física da ESEF/UFRGS, não apenas em relação 

às diferenças de percursos de homens e mulheres. As grandes mudanças curriculares 

sucederam à promulgação de marcos regulatórios educacionais para formação superior em 

Educação Física em nível federal: em 1969, foi promulgada a Resolução n.69 do Conselho 

Federal de Educação; em 1987, foi promulgada a Resolução n.3 do Conselho Federal de 

Educação; em 2004, foi promulgada a Resolução n.7 da Câmara de Ensino Superior do 

Conselho Nacional de Educação. A própria criação da ESEF e a composição de suas 

primeiras grades curriculares também estiveram diretamente associadas a um marco 

regulatório educacional. O Decreto-Lei n.1212 de 1939 determinou a obrigatoriedade de 

formação em educação física para ministrar tal conteúdo no ambiente escolar. O Decreto-

Lei, além de determinar tal obrigatoriedade, traz uma série de orientações sobre a formação 

superior em Educação Física. 

Sabemos de antemão que a formação em cursos superiores não se limita à forma como 

as grades curriculares estão dispostas, bem como as mudanças em relação às diferenças e 

semelhanças de percursos de homens e mulheres não são apenas reflexo da promulgação de 

leis, mas são efetivadas em função das transformações decorrentes do contexto sócio-

histórico mais amplo. Os estudantes perfazem estes mesmos currículos com valores já 

incorporados (oriundos tanto da família quanto da escola), são expostos durante o curso a 

um conjunto muito diversificado de atividades extracurriculares, são alvos em potencial de 

outras instâncias pedagógicas (mídia, por exemplo) entre outros elementos não tão visíveis. 

Da mesma forma, não é possível traçar uma associação simples e direta entre diferenças de 

percursos curriculares de homens e de mulheres com relações de gênero
4
. No entanto, a 

análise sobre estas diferenciações certamente contribuem para a captação das concepções 

de gênero circulantes e implicitamente projetadas na formação de cada época. O presente 

artigo, portanto, investe na análise pontual destas diferenciações ao longo dos mais de 70 

anos da ESEF/UFRGS formação com o objetivo de mapear/analisar o processo de 
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sistematização da separação/reunião dos percursos formativos de homens e de mulheres. 

 
 
Gênero e currículo no ensino superior em Educação Física  
 

No final da década de 1930 começaram a surgir as primeiras escolas de Educação 

Física no Brasil, e desde então currículos vêm sendo construídos para dar conta da 

formação profissional nessa área (SOUZA NETO et al., 2004). Em que pese o campo de 

estudos especializados de currículo remontar a década de 1910
5
, é somente na década de 

1980 que o campo de estudos sobre currículo no Brasil ganha força e trabalhos que 

abordam o processo de formação profissional começam a surgir. Contudo, os estudos sobre 

currículo na graduação em educação física são bem mais recentes e ainda não tão vastos. 

Em revisão de literatura apresentada em outro artigo (FRAGA et. al., 2010)
6
, encontramos 

25 trabalhos que tratavam do tema tendo como mote as diretrizes curriculares para os 

cursos de graduação, as modificações curriculares em determinados cursos, a avaliação da 

formação acadêmica, a análise do perfil profissional de EF e, fundamentalmente, a divisão 

licenciatura e bacharelado. Neste recorte revisional nenhum artigo elegeu o marcador social 

gênero como recorte analítico principal.  

Em revisão específica para este texto, utilizamos os termos “currículo” e “gênero” de 

forma combinada nas mesmas bases de dados, e encontramos apenas um artigo que tratou 

de forma direta a problemática de gênero e currículo no ensino superior em educação física. 

Escola de formação de “professoras”: as relações de gênero no currículo superior de 

educação física (SILVEIRA et. al., 2011) apresenta como objetivo “investigar como as 

relações de gênero estiveram presentes na emergência e na consolidação do currículo da 

Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas” (p. 857), mais 

especificamente o período que compreende as décadas de 1970 e 1980. Por meio da história 

oral e da análise documental, e fundamentados/as nos aportes teóricos dos estudos de 

gênero pós-estruturalista e nas contribuições de Tomaz Tadeu da Silva aos estudos de 

currículo, Silveira et. al. (2011) apontam que o predomínio das mulheres nas primeiras 

turmas do curso na década de 1970, e a prevalência de turmas mistas nas disciplinas do 

curso na década de 1980, demonstram que as relações sociais de gênero atravessaram as 

práticas curriculares que levaram aquela instituição, em um primeiro momento, a 

“maximizar as diferenças” entre homens e mulheres para posteriormente atenuá-las 

(SILVEIRA et. al., 2011). 

Em nossa pesquisa, em função de a ESEF/UFRGS ter sido criada em 1940, foi possível 

detectar alguma similaridade com os achados de Silveira (2011) no segundo grande período 

analisado, que compreende a federalização da escola em 1970 e a reestruturação curricular 

de 1987. Consideramos que a análise das grades de 1941, ano do primeiro curso superior 

em educação física, até a implantação do bacharelado em 2005 nos permitiu apresentar e 

analisar as rupturas e descontinuidades nas trajetórias de formação de homens e mulheres 

em educação física desta instituição, o que de certo modo contribui com as discussões 

acerca dos estudos sobre currículo que tomam o marcador de gênero como elemento 
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analítico central. 

 
 
Primeiro período: homens às armas; mulheres ao ritmo 
 

Como dito anteriormente, a criação da Escola de Educação Física em Porto Alegre no 

ano de 1940 e sua composição curricular foram fortemente influenciadas pelo Decreto-Lei 

n.1212, de 17 de abril de 1939. O Decreto-Lei n.1212/39 criou a Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos na Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio 

de Janeiro), mas serviu como orientador das composições curriculares das escolas de 

educação física criadas nos anos seguintes. Um dos objetivos descritos no primeiro artigo 

do próprio Decreto-Lei foi “imprimir ao ensino da educação física e dos desportos, em todo 

o país, unidade teórica e prática” (BRASIL, 1939). 

Apesar de esta pesquisa estar voltada para o curso superior de Educação Física, é 

importante destacar, como previsto no Decreto-Lei n.1212/39, que a ESEF ofereceu, no 

início de suas atividades, outros quatro cursos: Normal de Educação Física; Medicina da 

Educação Física e dos Desportos; Técnica Desportiva; e Treinamento e Massagem. Em 

1940 foi oferecido apenas o curso Normal de Educação Física e os demais passaram a ser 

oferecidos a partir de 1941. 

A oferta do curso Normal de Educação Física destinado a estudantes que possuíam 

diploma de normalista, aliada ao que apregoava o Decreto-Lei n.1212/39, foi determinante 

para que o público estudantil na ESEF fosse predominantemente feminino
7
 durante os 

primeiros anos da Escola. Segundo o referido Decreto-Lei, em seus artigos 35 e 36: 
 

Art. 35. A partir de 1 de janeiro de 1941, será exigido, para o exercício das 

funções de professor de educação física, nos estabelecimentos oficiais (federais, 

estaduais ou municipais de ensino superior, secundário, normal e profissional, 

em toda a República, a apresentação de diploma de licenciado em educação 

física.  

Art. 36. A partir de 1 de janeiro de 1941, será exigido, para o exercício das 

funções de professores de educação física, nos estabelecimentos oficiais de 

ensino primário, no Distrito Federal, nas capitais dos Estados ou em quaisquer 

outras cidades de população superior a 50.000 habitantes, a apresentação do 

diploma de normalista especializado em educação física (BRASIL, 1939). 

 

Os alunos da ESEF, em sua maioria, eram mulheres e vinculados ao curso Normal de 

Educação Física durante suas primeiras duas décadas. Tal característica pode ser associada 

à destinação da função de educação infantil às mulheres. Enquanto havia um predomínio 

feminino no curso Normal, no curso superior de Educação Física existia um maior 

equilíbrio entre homens e mulheres desde os primeiros anos. Em relação ao corpo docente 

no início das atividades da ESEF, pudemos vislumbrar um grande predomínio de homens. 

Segundo Gutierrez (1971), o primeiro grupo de docentes foi composto, em sua maioria, por 

médicos e militares. Esse primeiro grupo contava com duas mulheres. Em 1941/1942, 
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outras seis mulheres passaram a compor o corpo docente.  

A predominância de médicos e militares no corpo docente refletia a influência 

sanitário-higienista e a compreensão de que cultura corporal física seria um importante 

instrumento de consolidação de um espírito nacionalista. Ambos foram fatores 

determinantes na estruturação da Educação Física brasileira. Além disso, as primeiras 

escolas de formação em Educação Física no Brasil estavam vinculadas a instituições 

militares. Por consequência, quando, anos mais tarde, começaram a se estruturar as escolas 

civis de formação de Educação Física, muitos dos docentes foram militares ou civis que 

haviam feito sua formação nas escolas militares. 

A presença de mulheres no corpo docente era, também, uma exigência prevista no 

Decreto-Lei n.1212/39. Em seu artigo 17, determina-se que “o professor catedrático da 2ª 

cadeira de Educação Física Geral e o professor de Ginástica Rítmica, bem como os 

assistentes de um e outro serão do sexo feminino” (BRASIL, 1939). De forma mais ampla, 

o currículo do curso superior de Educação Física estava organizado em disciplinas 

classificadas como teóricas, teórico-práticas e exercícios. Para as disciplinas teóricas não 

havia uma maior preocupação em relação ao gênero do docente e da participação de 

homens e mulheres nas aulas, o mesmo já não acontecia em relação às disciplinas 

compreendidas como teórico-práticas ou exercícios. O artigo 31 determina que “os 

programas de educação física geral e de desportos destinados aos alunos de sexo masculino 

serão diferentes dos destinados aos alunos do sexo feminino”, que “ficará a cargo da 

professora catedrática de educação física geral e de suas assistentes o ensino de educação 

física geral para todos os alunos do sexo feminino” e que “o ensino dos desportos para os 

alunos do sexo feminino ficará a cargo de assistentes do sexo feminino” (BRASIL, 1939). 

O Regimento Interno da ESEF/UFRGS, elaborado no ano de 1960, reforça a distinção 

entre homens e mulheres no currículo e a estende às disciplinas teóricas, a notar pelo artigo 

55 do próprio Regimento, que diz: 
 

Os alunos do sexo masculino e feminino só terão em conjunto as aulas teóricas; 

as aulas práticas e os exercícios serão ministrados, tanto quanto possível, 

separadamente, por turmas. Entretanto, sempre que houver possibilidade, as 

aulas teóricas serão ministradas aos alunos do sexo masculino e feminino, 

separadamente (ESEF, 1960). 

 

Se visualizarmos a preocupação legal e institucional de ter mulheres ensinando 

mulheres, deduzimos que o contrário também se aplicava: alunos homens deveriam 

aprender com professores homens. A presença de docentes mulheres como uma 

necessidade e não como um direito permite uma visualização clara de como as relações de 

gênero eram, desde o início da ESEF, um ponto de tensão no currículo.  

Pareceu-nos interessante escrever primeiro sobre a composição docente da ESEF, antes 

de abordar as diferenças de percurso dos estudantes homens e das estudantes mulheres. Ao 

tratar dos docentes, foi inevitável já adiantar alguns elementos em relação às diferenças de 

percurso dos estudantes, mas procuremos adentrar um pouco mais tais diferenças. 
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Como dito anteriormente, havia uma preocupação em separar em diferentes turmas os 

alunos homens e as alunas mulheres nas disciplinas de práticas desportivas. Alguns 

esportes e disciplinas eram encarados como pertinentes a ambos os gêneros, mesmo que 

fossem ministrados em turmas separadas para homens e para mulheres. É o caso de 

Voleibol, Basquetebol, Natação, Saltos, Corridas e Lançamentos. Tal informação não pode 

ser acessada no material histórico consultado, os livros de Registro de Graus da 

ESEF/UFRGS, contudo é uma prerrogativa presente no Decreto-Lei n.1212/39, no Decreto-

Lei n.8270/45 e no Regimento Interno de 1960 da ESEF. No entanto, essa separação pôde 

ser confirmada nos depoimentos dados pelas alunas da primeira turma em 1940, e 

posteriormente professoras da Escola, Iula Maria Green Hervé (2004) e Olga Valéria 

Kroeff Echart (2004) disponíveis no Centro de Memória do Esporte da ESEF/UFRGS. 

Por outro lado, nem todas as práticas, ou melhor, conteúdos a serem ensinados aos 

estudantes de educação física eram destinados a ambos os gêneros. No recorte temporal 

referente a esse primeiro período no currículo, a disciplina de Rítmica era voltada apenas 

para as mulheres. 

Aos homens, e apenas a eles, estavam destinadas as disciplinas de Futebol, Ginástica 

de Aparelhos, Water Polo (Polo Aquático), Ataque e Defesa. Durante os dois primeiros 

anos, o Remo foi uma disciplina destinada a homens e mulheres. Nos anos seguintes passou 

a ser destinada apenas aos homens. Já a Esgrima alternou anos nos quais era destinada a 

ambos os gêneros e outros nos quais era destinada apenas aos homens. A partir de 1950, 

passou a ser oferecida a disciplina de Levantamento de Pesos e Halteres, também destinada 

apenas aos homens. 

Além das distinções previstas nos Decretos-Lei que regulavam os cursos de Educação 

Física, fora promulgado, em 14 de abril de 1941, o Decreto-Lei n.3199, que “estabelece as 

bases de organização dos desportos em todo o país”. Esse Decreto-Lei trazia uma série de 

indicações e determinações em torno da organização de confederações desportivas no país. 

Contudo, ele continha, também, seu curioso artigo 54 que determinava: 
 

Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com 

as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de 

Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país 

(BRASIL, 1941). 

 

A partir do depoimento de Olga Valéria Kroeff Echart (2004), podemos compreender 

que, talvez, mais do que uma proibição que se pretendia legal, tal artigo materializava 

visões sobre as práticas destinadas a homens e a mulheres e sobre intenções de tais práticas. 
 

Geralmente os médicos falavam disso, da natureza da mulher que não permitia, 

por exemplo... era muito prejudicial para a mulher receber bola no peito, o 

futebol de salão também, a parte de jogar futebol, a mulher não tinha sido 

preparada para isso. Era o problema da bola, o outro problema eram as lutas, era 

a mulher... Eles achavam que não podia ter lutas, porque a mulher tinha sido 

preparada para, naquela época, em 1941, ser mãe. Por que ela iria lutar, por 
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exemplo, para lutar ela precisaria fazer muitos exercícios para ter tonicidade 

eficiente. Então isso, na... Os médicos achavam horrível porque a mulher iria se 

deformar para lutar. Quer dizer, não foi tanto a proibição por proibir, é porque 

achavam que isso não estava de acordo com o corpo da mulher, que era 

preparada para outra função (ECHART, 2004). 

 

Um dos primeiros teóricos sobre a educação física no Brasil foi Fernando de Azevedo. 

Sua obra “Da Educação Física”, editada pela primeira vez em 1916, a segunda em 1920 e, 

posteriormente reeditada em 1960, influenciou significativamente a estruturação da 

Educação Física no país. Recorremos a tal obra para contemporizar diferenciações traçadas 

para homens e mulheres na educação da cultura corporal no período pregresso à criação da 

ESEF. Fernando de Azevedo foi gestor no campo da educação e entusiasta dos movimentos 

Eugenista e Higienista das primeiras décadas do século XX no Brasil. Sua obra “Da 

Educação Física” destina dois capítulos especialmente para a educação física das mulheres. 

O capítulo X se chama “A educação física da mulher: ginástica, natação e dança” e o 

capítulo XI se chama “Ainda a educação física feminina: o aspecto social do problema. 

Eugenia e plástica”. Ao destinar capítulos especialmente para as mulheres, por 

consequência, traça certa diferenciação ao que se espera e ao que se prevê para a educação 

física dos homens. 

Fortemente influenciada por ideais eugênicos, a defesa da educação física como uma 

via de regeneração física e moral da população brasileira é recorrente em sua obra. Destaca, 

neste sentido, que “as mulheres fortes fazem uma raça forte; que com a fraqueza das mães 

começa a dos homens” (AZEVEDO, 1960, p.78). Azevedo defende a educação física para 

mulheres e critica aqueles que se opõe a ela. Comenta que os que se opõem geralmente 

argumentam a partir de três pontos que ele chama de superstição: 
 

1 – de que a ginástica se destina ao desenvolvimento muscular impróprio para a 

mulher; 2 – que dá além disso hábitos grosseiros e maneiras nada convinháveis à 

delicadeza do sexo; 3 – e que, enfim, lhe enrobustece o organismo a preço da 

graça, da elegância e da estética de suas formas (AZEVEDO, 1960, p. 79). 

 

Procurando desconstruir tais argumentos, afirma que incluir educação física à educação 

das mulheres contribui para 

 

[...] criar pouco a pouco uma nova geração, em que as faces rosadas, um rosto 

bem delineado e a perfeição de formas substituam essas figurinhas pálidas, 

angulosas e de peito achatado que povoam nossos salões, como vítimas de uma 

educação deficiente, tirânica, incompleta (AZEVEDO, 1960, p. 79). 

 

Azevedo defende veementemente a educação física para mulheres e afirma que o 

debate deveria estar centrado na discussão sobre quais exercícios seriam mais convenientes. 

O autor utiliza, nesse sentido, terminologias como “ginástica adaptada às mulheres” ou 

“ginástica apropriada à mulher”. Afirma que “na humanidade, como entre os animais 
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superiores, as qualidades mais essenciais são como que distribuídas entre os dois sexos, que 

desta maneira se completam um ao outro” (AZEVEDO, 1960, p.82). Frequentemente evoca 

a natureza, aquilo que seria natural ao homem ou natural à mulher, para justificar a 

necessidade de diferenciações no que tange à educação física pertinente a cada gênero. 

Alguns dos argumentos que o autor apresenta, apesar de não permitirem uma associação 

imediata com o currículo classificado aqui como primeiro período da ESEF, possibilitam 

refletir sobre o tipo de argumentação utilizada no período para separar aulas em turmas de 

mulheres e em turmas de homens para algumas disciplinas. Mais ainda, para refletir sobre 

as disciplinas que eram destinadas apenas aos homens ou apenas às mulheres. Nesse 

sentido, a passagem seguinte é riquíssima: 
 

O que é preciso, no entanto, ter sempre em vista na educação física é a diferença 

do sexo. [...] Os órgãos de agressão e defesa do homem reclamam violência de 

movimento, na mulher apenas os gestos suaves, a quase quietude. Por exemplo, 

o olhar do homem está habituado a produzir medo e os sinais da energia e do 

mando; o da mulher é veludoso e educa-se em atraí-los. A violência e o 

exercício do homem criam as asperezas da superfície do corpo pelo 

desenvolvimento de ossos e músculos. A maternidade ou a sua predestinação 

avoluma as formas no ventre, nos seios e nos membros inferiores (AZEVEDO, 

1960, p.81). 

 

Ao considerar a violência ou a agressividade como uma característica masculina em 

contraponto à suavidade (ou quase passividade) feminina, podemos enxergar sem 

dificuldades o porquê de uma disciplina denominada “Ataque e Defesa” ser oferecida de 

forma restrita aos alunos homens no currículo desse período. Provavelmente tal 

argumentação tenha permeado as justificativas de turmas distintas para homens e para 

mulheres na maioria das vezes. Provavelmente tenha sido argumento, também, para que o 

futebol não fosse ofertado às mulheres. 

Como já apontado no trecho destacado do depoimento de Olga Echart (2004) e na 

última passagem de Azevedo, a maternidade era utilizada como argumento central nos 

debates. Era utilizada tanto como uma justificativa para predisposição natural da anatomia 

das mulheres e das necessidades específicas de tal anatomia, quanto como um argumento 

para que as mulheres tivessem um corpo saudável produzido com exercícios. 
 

A resistência dos braços, a solidez do punho, que tem tanta importância para o 

homem, tem [...] para a mulher importância extraordinariamente menor do que o 

desenvolvimento da bacia. [...] Se importa ter o maior cuidado da organização 

delicada das meninas, de seu caráter de “arbusto delgado, que resiste melhor à 

tempestade que o carvalho secular”, não importa menos dar-lhe, por meio de 

uma educação física adequada, o vigor necessário, para que possam sem perigo 

suportar a maternidade e sair-se galhardamente das duras provas que a esperam 

(AZEVEDO, 1960, p.82). 
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Outra característica enaltecida por Azevedo nos exercícios femininos era a 

graciosidade, costumeiramente associada ao ritmo e à sincronia de movimentos. Também à 

graciosidade e ao ritmo, ele traça algumas associações com a natureza anatômica e a 

maternidade. 
 

A segurança e harmonia dos movimentos, de que depende um dos maiores 

encantos da mulher – a graça, são também o resultado feliz a que atingem estas 

danças feitas de extensões e flexões contínuas, que farão, mais tarde, a mulher 

de maternidades fáceis e de belos filhos, aumentando-lhe a flexibilidade do 

tronco, que lhe dará como reflexo natural sólidas paredes abdominais e o 

desenvolvimento completo da bacia pelviana (AZEVEDO, 1960, p.83). 

 

Às duas últimas passagens, podemos associar a exclusividade de oferta da disciplina de 

Ginástica de Aparelhos aos homens e da disciplina de Rítmica às mulheres. A força nos 

braços e punhos e a musculatura desenvolvida necessária as ginásticas com aparelhos 

convinha à educação e exercitação masculina, enquanto que a graciosidade associada ao 

ritmo pertencia à feminilidade. 

Em relação às disciplinas de Remo, Tênis e Esgrima, que durante alguns anos foram 

oferecidas apenas aos homens, não é possível conjecturar uma mesma possível 

argumentação de esporte violento como provavelmente foi o caso da disciplina de Futebol e 

do Water Polo. No caso da Esgrima, a argumentação provavelmente esteve atrelada a ideia 

de que armas não são atividades para mulheres. No caso da disciplina de Remo e, mais 

adiante, da disciplina de Levantamento de Pesos e Halteres, a não oferta para mulheres 

provavelmente foi argumentada pela ideia de que exigiria o desenvolvimento muscular e 

afetaria a graciosidade das mulheres, sua feminilidade. Uma palavra muito associada com 

saúde nesse período é robustez. Existiam escalas de robustez e avaliações eram promovidas 

em escolas para determinar o grau de robustez dos alunos. Nesse sentido, robustez se 

aplicava a homens e mulheres, mas a robustez de homens era uma e a robustez das 

mulheres outra. 

Gostaríamos de destacar uma última passagem de Fernando de Azevedo que, de certa 

forma, ilustra possíveis argumentos para justificar os distintos percursos entre mulheres e 

homens implantados no currículo neste período. 
 

A educação física da mulher deve ser, portanto, integral, higiênica e plástica, e, 

abrangendo com os trabalhos manuais os jogos infantis, a ginástica educativa e 

os esportes, cingir-se exclusivamente aos jogos e esportes menos violentos e de 

todo em todo compatíveis com a delicadeza do organismo das mães, como sejam 

entre estes a dança ao ar livre e a natação, a que deve preceder um curso regular 

de ginástica inteligentemente administrada (p.82-83). 

 

A obra de Fernando de Azevedo não pode ser tomada como uma explicação direta das 

diferenças de percurso para homens e mulheres no curso de Educação Física da UFRGS, 

pois não é um documento da instituição, mas certamente contribui, enquanto expoente 
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teórico do período, para compreender as argumentações que circulavam em torno de tais 

diferenciações nesse primeiro período. 

 
 
Segundo período: desconstrução da lógica de conteúdos destinados a 

homens ou a mulheres na Educação Física 
 

O início do segundo período é marcado pela primeira grande alteração curricular na 

ESEF. Dois acontecimentos foram determinantes no rearranjo curricular promovido no 

início da década de 1970. O primeiro foi a promulgação de um novo marco legal 

regulatório para os cursos de formação de Educação Física, a Resolução n.69 de 1969 do 

Conselho Federal de Educação. Tal resolução determinou o currículo mínimo dos cursos de 

Educação Física e fez parte de uma ampla Reforma Universitária promovida pelo Regime 

Militar que fixou currículos mínimos para diversos cursos de formação superior. O segundo 

acontecimento foi a concretização de um processo de federalização da ESEF que vinha 

sendo debatido e elaborado nos últimos anos da década de 1960. A partir de 1970, a ESEF 

deixa de ser instituição vinculada ao governo do estado do Rio Grande do Sul e passa a 

compor a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Difícil definir qual dos dois 

acontecimentos promoveu maiores alterações no currículo da Escola. Se por um lado a 

nova legislação, com suas exigências legais, demandava alterações na composição 

curricular, por outro a inserção em uma grande instituição universitária possibilitou o 

trânsito de alunos e professores por outros Institutos, Escolas e Faculdades da Universidade 

e as disciplinas a serem cursadas já não se limitavam à ESEF. Nos primeiros anos pós-

federalização, a ESEF era responsável, praticamente, apenas pelas disciplinas esportivas 

enquanto que as disciplinas de fundamentação teórica, tanto as pertencentes às ciências 

biológicas quanto às ciências humanas, eram oferecidas através de outras unidades da 

Universidade. 

Um dos principais pontos de argumentação em torno da implantação dos currículos 

mínimos no final da década de 1960 foi a necessidade de reforçar a formação pedagógica 

dos cursos de Licenciatura (SOUZA NETO et al, 2004). De fato, como pode ser 

visualizado no Quadro 1, a composição curricular do curso de Educação Física era 

basicamente de disciplinas teóricas de inspiração biofisiológica e de disciplinas esportivas. 

Disciplinas de Didática, Psicologia do Ensino e Sociologia, entre outras, passaram a 

compor a grade curricular do curso. Tais disciplinas eram obrigatórias e destinadas tanto a 

homens quanto a mulheres sem maiores diferenciações, portanto, é importante não ignorar 

tais mudanças, mas elas não fazem parte das alterações que mais interessam ao foco desse 

artigo. Nesse sentido, em relação às distinções de percursos de homens e mulheres no curso 

de Educação Física da ESEF, algumas alterações também foram promovidas e caracterizam 

a constituição de um segundo período ao longo dos setenta anos de história da ESEF. 

Se os marcos legais regulatórios dos cursos de Educação Física anteriores, o Decreto-

Lei n.1212/39 e o Decreto-Lei n.8270/45, traziam um série de diferenciações no que se 

refere à formação de futuros professores e professoras de Educação Física, bem como a 
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exigência de que professoras mulheres fossem contratadas para ministrar aulas para as 

alunas, na Resolução CFE n.69/69 não há menção explícita às diferenças entre gêneros. É 

possível presumir que a exigência de contratar professoras mulheres já não fosse mais um 

requisito indispensável e que a premissa mulher-ensina-mulher e homem-ensina-homem já 

tivesse sido superada. No entanto, é no parecer da comissão de especialistas que 

consubstanciou a Resolução, e não na Resolução do Conselho Federal de Educação, que se 

encontra o esboço de algumas propostas (e justificativas) para as diferenciações 

curriculares entre homens e mulheres. O Parecer n.864/69 do CFE, ao indicar as disciplinas 

Gimnico-desportivas que deveriam compor o currículo mínimo dos cursos de Educação 

Física, propôs a disciplina de ginástica (devendo haver ginástica feminina e ginástica 

masculina) e a disciplina de Rítmica. Curiosamente, a disciplina de Rítmica é seguida de 

uma observação entre parênteses: “esta designação substitui a de dança, por se verificar que 

dança não teria receptividade entre os estudantes do sexo masculino”. Se por um lado 

desaparecem da legislação muitas das exigências de distinção das formações de homens e 

mulheres, por outro não há proposições afirmativas no sentido contrário.  

Apesar de uma grande alteração curricular ter sido promovida no momento do ingresso 

da ESEF na UFRGS, alterações menores foram sendo realizadas ao longo dos anos. 

Diferente do primeiro período (1940-1970), no qual todas as disciplinas eram de caráter 

obrigatório para homens, para mulheres ou para ambos, no segundo período (1970-1986) 

começam a aparecer algumas disciplinas eletivas. Algumas dessas pequenas mudanças, 

somadas à criação de mais algumas disciplinas obrigatórias e eletivas, ajudam a visualizar a 

conquista obtida pelas mulheres no que se refere ao acesso a conteúdos/disciplinas 

esportivas consideradas restritas ao universo masculino. 

Antes de tratar das pequenas alterações, comecemos pelas maiores. A primeira 

alteração importante é o desaparecimento de turmas separadas por gênero em disciplinas 

como Basquetebol, Voleibol, Atletismo, Natação entre outras. Novas disciplinas esportivas 

passam a compor o currículo sob essa mesma lógica, tais com o Handebol. Em alguns casos 

a mudança é ainda mais acentuada, como Esgrima e Tênis, que chegaram a ser ofertadas 

apenas a homens em um período anterior. Além da supressão da Ginástica de Aparelhos do 

currículo, restrita aos homens, e da inclusão da Ginástica Olímpica para ambos os gêneros. 

Cabe destacar que a simples inclusão de uma turma mista não significa que a partir daquele 

momento em diante as aulas tenham tido um caráter efetivamente compartilhado em todos 

os seus momentos. Havia outros mecanismos de separação, tais como a organização de 

grupos de homens e mulheres para realização de tarefas em aula. 

Mesmo com estas alterações, a lógica de turmas mistas não passou a ser transversal em 

toda grade curricular neste período. Algumas disciplinas esportivas passam a contar com o 

adjetivo “Feminino” ou “Masculino”, conforme o público de alunos ao qual se dirige. É o 

caso do Futebol, do Remo e da Rítmica. A disciplina de Futebol, que era restrita aos 

homens, “desaparece” e dá lugar às disciplinas de “Futebol Masculino” e “Futebol 

Feminino”. O Remo, que havia sido misto apenas nos primeiros dois anos da ESEF, e 

durante décadas foi ofertado apenas aos homens, manteve-se como disciplina obrigatória 

para os homens neste segundo período, e para as mulheres foi criada, em 1985, a disciplina 
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de Remo Feminino, mas de caráter opcional. A Rítmica, que era destinada apenas às 

mulheres, passou a ser ofertada também aos homens. No entanto, não havia equilíbrio na 

oferta. As mulheres dispunham das disciplinas Rítmica Feminina I, Rítmica Feminina II e 

Rítmica Feminina III, e os homens apenas a Rítmica Masculina I, todas de caráter 

obrigatório. 

A disciplina de Ataque e Defesa, que era destinada apenas aos homens no primeiro 

período, deixa de existir. Por um lado, podemos compreender sua extinção como um 

distanciamento da forte influência militarista que marcou os primeiros anos; de outro, ela 

pode ser considerada como uma disciplina que deu origem às disciplinas de lutas. Se a luta 

era entendida como um conteúdo inerente ao gênero masculino no período anterior, neste 

segundo período tal lógica não se mantém, já que as mulheres passaram a ter acesso a esse 

conteúdo por meio dos esportes de luta. Entre 1970 e 1980 era oferecida no currículo 

apenas a disciplina de Judô Masculino, mas a partir de 1980 passa a ser ofertada, também, a 

disciplina de Judô Feminino em caráter obrigatório. Antes dela, no entanto, desde 1978, já 

era oferecida de forma opcional a disciplina de Defesa Pessoal Feminina. 

É fato que neste segundo período as mulheres passaram a ter acesso, tanto na 

modalidade mista quanto separada, a muitos esportes que lhes eram vetados anteriormente, 

mas duas exceções ainda se mantinham: Futebol de Salão Masculino (obrigatória) e Polo 

Aquático Masculino (opcional). 

Cabe ainda tecer um comentário sobre a disciplina de Levantamento de Pesos e 

Halteres, que no período anterior era voltada exclusivamente para os homens. Esta 

disciplina perdeu força na composição curricular, pois se tornou uma disciplina opcional, 

mas é curioso observar que provavelmente não havia, pelo menos é o que as fontes 

disponíveis nos indicam, impedimento explícito à participação das mulheres, já que 

inexistia adjetivação (“masculina” ou “feminina”) que demarcasse a diferença como ocorria 

em outras disciplinas, mesmo sendo uma disciplina tida como masculina. 

Não podemos desconsiderar que no período anterior (1940-1970) já existiam 

movimentos feministas no país, que a Semana da Arte Moderna de 1922 já havia colocado 

em xeque vários aspectos da cultura brasileira, entre elas as diferenças entre mulheres e 

homens na estrutura social, e que as mulheres haviam conquistado direito ao voto na 

década de 1930. Contudo, mesmo com todo este “caldo de cultura” que apontava mudança 

no cenário das relações de gênero, não houve alterações significativas no percurso 

curricular a ser trilhado por alunos e alunas até o processo de federalização da ESEF. A 

partir daí, reflexos da efervescência do movimento feminista nos Estados Unidos e na 

Europa da década de 1960 já podiam ser percebidos na composição curricular dos cursos 

superiores de Educação Física da ESEF. Se o enfrentamento a essas diferenças pode ser 

visto em mudanças maiores em um primeiro momento, como a opção por turmas mistas em 

algumas disciplinas esportivas, ele fica ainda mais visível nas pequenas conquistas que se 

sucederam como a criação da disciplina de Futebol Feminino em 1978, de Judô Feminino 

em 1980 e de Remo Feminino em 1985, por exemplo. No período que segue à 

federalização e se estende até as alterações curriculares de 1987, verificamos uma série de 

movimentos na grade curricular que vão ao encontro da desconstrução da lógica de 
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conteúdos destinados a homens ou a mulheres na educação física. 

Parece-nos fundamental destacar que a disciplina de Rítmica, a única do período 

anterior que era exclusiva para as mulheres, passa a ser obrigatória também para os 

homens. Mesmo que neste segundo período fossem três disciplinas de Rítmica para 

mulheres e apenas uma para os homens, este dado ajuda a pensar que as mudanças não se 

limitam ao acesso das mulheres às disciplinas que anteriormente eram destinadas aos 

homens, mas também ao acesso dos homens à disciplina que anteriormente era destinada 

apenas às mulheres, ou seja, estas mudanças podem ser vistas como parte de um processo 

de desconstrução de uma lógica sexista no ensino das práticas corporais na graduação, 

ainda que tênue. 
 

 
QUADRO 1 – Comparação entre as disciplinas ofertadas no primeiro e no segundo períodos. 

 

PERÍODO 1º Período (1940-1970) 2º Período (1970-1986) 
Disciplinas com 

turmas mistas 

Disciplinas teóricas 

(Anatomia e Fisiologia 

Humanas; Higiene; 

Cinesiologia; Socorros de 

Urgência; Fisioterapia; 

Biometria; Psicologia 

Aplicada; Metodologia da 

Educação Física; 

Organização da Educação 

Física e Desportos; História 

da Educação Física e 

Desportos; Metabologia) 

Disciplinas teóricas (Anatomia; 

Fisiologia; Cinesiologia; Higiene; 

Biometria; Psicologia da Aprendizagem; 

Psicologia do Ensino; Sociologia; 

Problemas Brasileiros; Língua 

Portuguesa; Biologia; Psicopedagogia; 

Didática; Estrutura e Funcionamento do I 

e II Graus; Evolução e Funcionamento da 

Educação Física; Avaliação Funcional) 

Atletismo I, II, III e IV 

Ginástica I, II e III e IV 

Voleibol I e II 

Basquetebol I e II 

Handebol I e II 

Esgrima I e II 

Natação I, II e III 

Tênis I e II 

Ginástica Olímpica I e II 

Recreação I e II 

Levantamento de pesos e Halteres 

(opcional) 

Disciplinas com 

turmas para 

homens e com 

turmas para 

mulheres  

Natação 

Voleibol 

Basquete 

Saltos 

Corridas 

Lançamentos 

Educação Física Geral 

Rítmica Feminina I (obrigatória) 

Rítmica Feminina II (obrigatória) 

Rítmica Feminina III (obrigatória) 

Rítmica Masculino I (obrigatória) 

Judô Masculino (obrigatória) 

Judô Feminino (obrigatória) 

Futebol Masculino (obrigatória) 

Futebol Feminino (obrigatória) 

Remo Masculino (obrigatória) 
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Remo Feminino (opcional) 

Disciplinas apenas 

para mulheres 

Rítmica Defesa Pessoal Feminina (opcional) 

Disciplinas apenas 

para homens 

Futebol 

Ataque e Defesa 

Ginástica de Aparelhos 

Water Polo 

Remo (com exceção de 

1940/41) 

Levantamento de pesos e 

halteres (criada em 1950) 

Futebol de Salão Masculino I (obrigatória) 

Futebol de Salão Masculino II (opcional) 

Polo Aquático Masculino (opcional) 

 
 
Terceiro e quarto períodos – proporção/desproporção entre obrigatórias e 

eletivas; homens e mulheres em disciplinas compartilhadas 
 

O final do segundo período e início do terceiro, bem como o final do terceiro e início 

do quarto, também estão associados às alterações curriculares impulsionadas pela 

promulgação de novos marcos legais reguladores dos cursos superiores em Educação 

Física. A transição do segundo para o terceiro está associada à promulgação da Resolução 

n.3, de 16 de junho de 1987, do Conselho Federal de Educação. Já o período entre o final 

do terceiro e o início do quarto período está relacionado às mudanças curriculares 

promovidas após a promulgação da Resolução n.7, de 31 de março de 2004, da Câmara de 

Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação. 

Se até 1970 tínhamos turmas de homens e turmas de mulheres para algumas 

disciplinas, e até 1986 ainda havia disciplinas masculinas e disciplinas femininas para um 

mesmo esporte, como são os casos do Futebol (Futebol Feminino/Futebol Masculino), do 

Remo (Remo Masculino/Remo Feminino), da Rítmica (Rítmica Masculina/Rítmica 

Feminina), tais separações de percurso na formação de homens e mulheres desaparecem 

das grades curriculares a partir de 1987; desaparecem os adjetivos “masculino” e 

“feminino” das disciplinas de um mesmo esporte; desaparecem também as últimas 

disciplinas de acesso exclusivo para homens ou para mulheres. O Futebol de Salão passa a 

ser oferecido para homens e mulheres, o Polo Aquático deixa de constar nas grades e passa 

a ser eventualmente abordado nas disciplinas de natação e a disciplina de Defesa Pessoal 

Feminina desaparece do currículo.  

Diferente das legislações de 1939, 1945 e 1969, a Resolução CFE n.3/1987 não se 

preocupou em detalhar disciplinas que deveriam compor as grades curriculares dos cursos, 

tampouco se encontra distinções explícitas sobre os percursos de homens e mulheres no 

marco regulatório deste período. Mas em que pese não haver distinções explícitas para 

formação de futuros professores homens e futuras professoras mulheres, mesmo não 

havendo mais disciplinas masculinas e disciplinas femininas, ou ainda turmas de homens e 

turmas de mulheres em uma mesma disciplina, o percurso de homens e mulheres não era o 
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mesmo, e esta é a principal característica desse terceiro período. 

O país vivia um processo de abertura política, a Resolução CFE n.3/1987 emerge as 

vésperas da “nova” Constituição Federal de 1988. O combate à excessiva regulação, as 

ideias de liberdade, autonomia e flexibilidade trazem importantes reflexos na composição 

dessa Resolução e na composição nas grades curriculares da ESEF a partir de 1987. Alguns 

números ajudam a ilustrar essa que, provavelmente, foi a principal mudança deste período. 

Em 1985, um estudante de Educação Física da UFRGS precisava de 166 créditos para colar 

grau, dos quais 164 créditos eram de disciplinas obrigatórias e dois créditos de disciplinas 

eletivas. Em 1987, o aluno passa a precisar de 191 créditos para colar grau, dos quais 74 

créditos são de disciplinas obrigatórias e 117 créditos de disciplinas eletivas. 

Com exceção de algumas poucas disciplinas esportivas ou da ginástica, a grande 

maioria das disciplinas obrigatórias eram teóricas. A maioria das disciplinas práticas que 

compunham a grade curricular da ESEF permaneceu com o cunho esportivo ou ginástico, 

mas cabia aos alunos e alunas escolherem se as cursariam ou não. Portanto, em função da 

alteração promovida em 1987, era possível encontrar históricos escolares de alunos que 

haviam colado grau juntos, mas com percursos formativos bastante distintos entre si. 

Em relação à temática do presente artigo, um primeiro impulso é considerar que as 

diferenças de percurso entre homens e mulheres desaparecem neste período. Se 

considerarmos as diferenças de percurso a partir das exigências e predisposições 

regulatórias da legislação, ou a inexistência de oferta/restrição para homens ou para 

mulheres na grade curricular, seria possível afirmar que sim. No entanto, se olharmos com 

maior cuidado as consequências da ampla oferta de disciplinas eletivas a serem cursadas, é 

possível deduzir e constatar que as opções de percurso para homens e para mulheres 

acabam sendo diferentes. Na medida em que nossas fontes privilegiadas foram as grades 

curriculares e alguns históricos escolares, podemos aqui apenas supor que as escolhas 

efetivamente realizadas pelos alunos e alunas estavam centradas em um sentido 

socialmente aceito pelos estudantes à época sobre as características de gênero atribuídas a 

um ou outro esporte. 
Se o terceiro período, no que tange às diferenças de percurso de formação de homens e 

mulheres em Educação Física, já é difícil de distinguir a partir da análise das fontes 

consultadas, o quarto é ainda mais sutil. Mesmo não sendo possível enxergar a “olho nu” 

percursos distintos nas grades curriculares, dá para notar indícios de uma mudança 

significativa nas modalidades de formação. 

A Resolução CFE n.3/1987 já havia aberto a possibilidade de criação de cursos de 

Bacharelado em Educação Física. A ESEF/UFRGS manteve, no entanto, até a promulgação 

em 2004 das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Educação Física 

(Resolução CNE/CES n.7/2004), um único curso compreendido como uma Licenciatura 

ampliada
8
. A partir de 2005, a ESEF passou a oferecer o curso de Bacharelado e 

reformulou o de Licenciatura. Os anos anteriores já se caracterizavam por um processo de 

recrudescimento no leque muito amplo de oferta de disciplinas eletivas. O aumento do 

número de disciplinas obrigatórias em relação às eletivas necessárias para colar grau se 

consolidou em 2005, principalmente no curso de Licenciatura. A partir desse ano, para 
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colar grau o aluno precisava 134 créditos de disciplinas obrigatórias e 80 créditos de 

disciplinas eletivas
9
. 

Em 2012, novamente a ESEF passou por uma ampla reformulação curricular. Desta 

vez, a reformulação não estava vinculada a uma adaptação a uma nova legislação, mas não 

deixou de atender ao predisposto na Resolução CNE/CES n.7/2004. Se em 2005 os alunos, 

ou candidatos a alunos, deveriam optar já no momento do vestibular pelo curso de 

Licenciatura ou pelo curso de Bacharelado, a partir de 2012 todos os novos alunos 

ingressam no curso de Licenciatura e, após concluí-lo, poderiam optar por permanecer e 

cursar disciplinas que lhes permitiriam obter também o título de bacharel. Em relação à 

proporção entre disciplinas obrigatórias e eletivas, a nova proposta previa 181 créditos 

obrigatórios, quatro eletivos e 14 complementares para colar grau no curso de Licenciatura. 

O indicativo de mudança ao qual nos referíamos anteriormente, e que nos ajuda a 

caracterizar o quarto período dentro do foco deste artigo, é que esta alteração consolida a 

indistinção de percursos entre homens e mulheres nas grades curriculares, algo que 

identificamos como uma tendência que passa a ser verificada a partir da implantação dos 

cursos de Licenciatura e Bacharelado em 2005. 

De forma mais ampla, a partir de 2012 há uma definição de perfil de egresso mais 

ajustada ao campo de atuação e um entendimento de que, independentemente do local 

(dentro ou fora da escola), os alunos e alunas deverão ser capazes de lidar com as práticas 

corporais (esportivas ou não) independentemente do gênero. Espera-se que os homens e 

mulheres formados em Educação Física tenham condição de trabalhar conteúdos/práticas 

corporais consideradas “masculinas ou femininas”. O fato de os percursos curriculares de 

homens e mulheres serem os mesmos apenas indica que os marcadores de gênero deixaram 

de produzir diferenças na grade curricular, mas muito provavelmente os “procedimentos de 

separação” entre os gêneros em turmas mistas (FRAGA, 2000) seguiram gerando efeitos de 

distinção em outra dimensão curricular. 

 
 
Considerações finais 
 

A partir de um trabalho detalhado de mapeamento das grades curriculares ao longo dos 

setenta anos de ESEF/UFRGS foi possível identificar diferenças entre os percursos de 

formação dos futuros professores homens e das futuras professoras mulheres. Todavia, ao 

longo dos anos, as mudanças promovidas nas grades curriculares e na organização do 

curso, gradativamente, tornaram a formação de futuros professores e de futuras professoras 

praticamente indistinta sob o ponto de vista do gênero. Neste longo processo, foi possível 

sistematizar as diferenças de percurso para homens e para mulheres em quatro diferentes 

períodos ao longo dos mais de 70 anos da ESEF: primeiro período (1940-1970); segundo 

período (1970-1986); terceiro período (1987-2004); e quarto período (a partir de 2005). 

A transição entre os diferentes períodos está associada à promulgação de marcos 

legislativos regulatórios dos cursos de formação superior em Educação Física, os quais 

refletem, por sua vez, uma série de transformações sociais decorrentes de lutas associadas 
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às relações de poder constituídas em função do gênero. Transformações essas que podem 

ser percebidas através do aumento da participação feminina na prática dos mais diferentes 

esportes, da rarefação do discurso de que a prática desportiva prejudicaria a feminilidade de 

mulheres, e da compreensão de que o exercício da função docente exige o domínio de 

conteúdos tidos como “masculinos” e “femininos”. De qualquer forma, destacamos que as 

grandes mudanças nas grades curriculares aconteceram principalmente como adequação as 

“novas” legislações, à exceção da recente alteração curricular implantada em 2012. Como 

destacado na introdução, as diferenças de percurso de homens e mulheres é um dos pontos 

de tensão que mobilizam análises sobre a estrutura curricular de uma instituição 

septuagenária. No entanto, os diferentes períodos e organizações curriculares, suas 

alterações e seus pontos de tensão, são muito mais do que simples consequências de 

alterações legais. Podemos vislumbrar no primeiro período a forte influência do 

militarismo, do nacionalismo, do higienismo e da eugenia no currículo da ESEF. Período 

no qual existe grande preocupação em distinguir o homem robusto, viril, forte e 

trabalhador, da mulher futura mãe, de gestos suaves, graciosa e dedicada ao lar 

(GOELLNER, 2003). Nesse primeiro período, homens e mulheres não mais realizam 

conjuntamente práticas esportivas ou ginástica. Em muitas modalidades existem turmas 

para mulheres e turmas para homens. Além disso, algumas modalidades são consideradas 

inerentemente femininas ou inerentemente masculinas. Uma das características mais 

marcantes é a preocupação de que mulheres recebam aulas de docentes mulheres.  

As mudanças curriculares que marcam o início do segundo período acontecem 

articuladamente a uma ampla reforma universitária promovida pelo Regime Militar. 

Certamente a ditadura imprime suas marcas na organização curricular, mas, provavelmente, 

para as diferenciações de percurso de estudantes homens e estudantes mulheres, a 

federalização da ESEF, o trânsito e comunicação com outras unidades da Universidade e a 

efervescência do movimento feminista tenham influenciado de maneira mais decisiva. 

Nesse período desaparece a oferta apenas para homens ou apenas para mulheres em 

diversas modalidades esportivas, contudo, em alguns casos, são criadas versões femininas e 

masculinas para uma determinada modalidade. É criada, por exemplo, a disciplina de 

Futebol Feminino, a disciplina de Judô Feminino e a disciplina de Rítmica Masculina, 

persistindo separações entre mulheres e homens nesses casos. 

O terceiro período inicia-se em um momento de reabertura política no país. As ideias 

de liberdade e flexibilidade curricular resultam em um currículo com uma imensa margem 

de disciplinas eletivas, que delegavam aos alunos e alunas qual o percurso a ser percorrido, 

gerando históricos escolares bastante distintos, mas não mais em função exclusivamente 

das distinções de gênero visíveis nas grades de períodos anteriores. Desaparecem de vez, 

nesse terceiro período, tanto da legislação quanto das grades curriculares, as disciplinas 

e/ou conteúdos voltados apenas a homens ou apenas a mulheres, bem como a organização 

de turmas de homens e turmas de mulheres. Apesar de, no papel, as diferenças de percurso 

terem desaparecido, na prática o amplo leque de ofertas eletivas fez com que algumas 

disciplinas fossem escolhidas predominantemente por mulheres e outras 

predominantemente por homens. 
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Consideramos a reformulação curricular implantada em 2005 na ESEF como momento 

inaugural do quarto período por já visualizar ali um significativo recrudescimento da 

flexibilização do currículo. No entanto, esse processo se consolida de modo mais visível na 

implantação do novo currículo em 2012. Para compreender um pouco o contexto, o início 

do século XXI é marcado novamente por um amplo movimento de reforma universitária 

com a promulgação de diretrizes curriculares para os cursos de formação superior. Para a 

Educação Física, as diretrizes curriculares trouxeram como consequência uma distinção 

mais evidente entre as modalidades de formação Bacharelado e Licenciatura. Apesar da 

Resolução CFE n.3/1987 já ter indicado a criação de cursos de Bacharelado, foi apenas 

após a Resolução CNE/CFE n.7/2004 que a oferta de ambas se concretizou em muitas das 

Instituições de Ensino Superior, entre elas a ESEF/UFRGS. A consequência de duas 

habilitações distintas para a Educação Física tem sido pauta de inúmeras discussões e 

críticas, um dos conflitos mais evidentes tem sido a necessidade de atender as demandas 

específicas, e a regulação correspondente, para a atuação profissional nos sistemas 

nacionais de educação e saúde. 

A ESEF/UFRGS adota, em 2012, a Licenciatura como base da formação, mas sem 

deixar de oferecer também a modalidade Bacharelado. O Projeto Pedagógico Curricular 

(PPC) deste período previa que todos os ingressantes fizessem a modalidade Licenciatura e, 

posteriormente, caso assim desejassem, pudessem solicitar permanência para obterem a 

habilitação de bacharel. Nesse PPC as disciplinas eletivas diminuem drasticamente, 

resultando em percursos idênticos para homens e para mulheres, inclusive com turmas 

mistas diferenciadas apenas pelos turnos de oferta (manhã e tarde). O perfil de egresso 

passou a ser mais ajustado às demandas de competência do campo profissional (educação, 

esporte, lazer e saúde), nos quais os formados e as formadas em Educação Física estariam 

aptos a trabalhar com diferentes práticas corporais (em projetos pedagógicos, terapêuticos, 

esportivas ou de lazer) sem limitação baseada no marcador gênero. 

Se tomarmos longitudinalmente os quatro períodos, percebemos que, gradualmente, as 

diferenças de percurso para homens e mulheres foram desaparecendo. Visualizar tais 

diferenças ao longo de todos esses anos ajuda a entender (e esse foi o principal objetivo do 

presente artigo) como a formação superior em Educação Física esteve (e de certo modo 

ainda está) marcada por “procedimentos de separação” (FRAGA, 2000) entre homens e 

mulheres que ainda repercutem, de modo mais ou menos visível, nas concepções de gênero 

circulantes em torno das práticas corporais no âmbito da graduação. 
 

 

Notas 

 
1 Os autores e autoras deste artigo estiveram envolvidos durante os anos de 2009, 2010 e 2011 com o projeto Escola de 

Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1940-2010): mapeando cenários da formação 

profissional e da produção do conhecimento em políticas públicas de esporte e lazer, que envolveu diversos grupos de 

pesquisa da instituição e contou com financiamento do Ministério do Esporte.  
2 O Decreto-Lei n.8270 de 03 de dezembro de 1945 altera o nome do curso de Normal Superior para Educação Física 

Infantil. A ESEF adota tal alteração alguns anos depois. 
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3 Estudos de gênero em interface com a Educação Física produzidos no Brasil, tanto em ambiente escolar (ABREU, 

1990, ALTAMAN, 1998, FRAGA, 1998, SOUZA, 1999, DORNELLES, 2007) quanto em ambientes esportivos 

(GOELLNER, 2003, MENNESSON; CLÉMENT 2006, ROJO, 2010, KNIJNIK, 2010, SOUZA; MOURÃO, 2011), 

ajudam a compreender o processo de generificação das práticas corporais esportivas e o argumento empregado nesta 

passagem. 
4 Nosso objetivo, neste trabalho, é apresentar os diferentes percursos curriculares que foram propostos para homens e 

mulheres nos 70 anos de existência da ESEF/UFRGS, por isso não nos deteremos, especificamente, na teorização sobre 

gênero e sexualidade. No entanto, cabe fazer uma ressalva: em que pesem as discussões sobre sexo/gênero (ver, 

principalmente, RUBIN, 1975; SCOTT, 1995, LOURO, 2011), optamos por manter "sexo" no texto apenas quando este 

termo aparece em algum documento ou obra da época, nas demais passagens utilizamos o termo "gênero" para nos 

referirmos à distinção percebida entre os corpos masculinos e femininos. 
5 Apesar das controvérsias na literatura especializada sobre a origem do termo e o “nascimento” do campo (TERIGI, 

1996), grande parte dos autores aponta The curriculum, livro de John Franklin Bobbitt, publicado em 1918 nos Estados 

Unidos, como o precursor dos estudos exclusivamente dedicados ao tema (SACRISTÁN, 1998, SILVA, 2001, 

MOREIRA, 2002). 
6 Fizemos uma busca em bases de dados eletrônicas de periódicos nacionais da área utilizando o termo “currículo” 

Movimento, Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), Motriz, Pensar a Prática, Revista da Educação Física da 

UEM e Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (RBEFE). Além destas, analisamos também a base de dados do 

Scientific Eletronic Library Online. (SciELO),utilizando o termo “currículo” e refinando com o termo “educação física” 

(FRAGA et. al., 2010). 
7 De acordo com Mazo e Pereira (2005), no período entre 1940 e 1970, 66% dos alunos ingressantes na ESEF eram do 

sexo feminino. 
8 Em outro texto, destacamos que a "'Licenciatura ampliada' foi o termo empregado pelo campo da EF para se referir aos 

currículos de licenciatura que reuniam em único curso o que a Resolução n. 03/1987 previa em dois: bacharelado 

juntamente com licenciatura (SOUZA NETO et. al., 2004). Não confundir com 'licenciatura plena', que se refere à 

formação de docentes para a educação básica em nível superior em todas as áreas, que na Lei n. 5692/1971 foi usada 

para se diferenciar da 'licenciatura curta', com duração menor e certificação específica para atuação no ensino de 

primeiro grau. Portanto, o termo 'licenciatura ampliada' só faz sentido no contexto específico da EF. Para as demais 

áreas soa redundante” (FRAGA et. al., 2010, p. 79). 
9 O número de créditos flutua durante os anos a cada ajuste curricular proposto neste período, mas a proporção 

apresentada ilustra a mudança de lógica, especialmente no cursos de Licenciatura, e reforçam os argumentos. 
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