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RESUMO 

O esporte tem no mundo uma posição indiscutível de destaque pelas suas grandes 
contribuições e influências nas mais variadas sociedades e culturas. Seu caráter 
heteronormativo, fruto de uma cultura e de um longo processo histórico de valorização 
do ser masculino e de suas masculinidades no esporte, em detrimento das 
feminilidades, tem prevalecido tanto entre os praticantes da grande maioria das 
modalidades esportivas quanto entre os espectadores, tornando o ambiente esportivo 
um local de incontestável permissividade homofóbica e misógina. O objetivo desse 
estudo é compreender a ação dessa cultura majoritariamente excludente e repulsória, 
e a forma como essas reações são aceitas, afetando então os atores sociais 
envolvidos. Além disso, busca elucidar as práticas que alimentam e as práticas que 
questionam esse cenário discriminatório, através de revisão bibliográfica tradicional. 
sob o discurso de sociólogos, antropólogos, professores e atletas, além das 
representações midiáticas sobre o tema. Por fim, será observado o papel do professor 
de Educação Física na formação de seres críticos, que possivelmente contribuiria para 
a superação dos preconceitos de sexo e gênero no esporte, embora ainda exista um 
longo caminho a ser percorrido. Através do presente estudo, concluiu-se que o âmbito 
esportivo possuiu grandes princípios pautados na heteronormatividade, o que gera 
discriminação aos sujeitos que não se encaixam perfeitamente nos padrões de 
sexualidade e de gênero esperados, além disso, o potencial do professor de educação 
física em se tornar um desestabilizador dessa estrutura se tornou claro, mesmo nem 
sempre sendo utilizado. 

Palavras-chave: Esporte; Homofobia; Gênero; Educação Física; 



ABSTRACT 

Sports are a highlighted and indisputable topic in a variety of societies and cultures 
because of its great contributions and influences. Its heteronormative character result 
of a long historical process of valorizing  strength and masculinity above femininity. It 
has predominated  among both sports practioners and spectators, turning the sportive 
environment a place open to homophobia and misogyny. The main purpose of this 
study is to comprehend the formation process and functioning of this culture mainly 
exclusive and repulsive, how this afects the people envolved. It also seeks to clarify 
the practices that feed and practices that challenge this discriminatory scenario 
through traditional literature review . under the discourse of sociologists , 
anthropologists, teachers and athletes , in addition to media representations on the 
subject . Finally , the role of the physical education teacher will be observed in the 
formation of critical beings , that possibly contribute to the overcoming of sex and 
gender biases in sports, although there is still a long way to go . Through this study , it 
was concluded that the sporting arena possessed great principles guided by the 
heteronormativity , which creates discrimination against individuals who do not quite fit 
the patterns of sexuality and gender expected , moreover, the teacher's potential for 
physical education become a destabilizing this structure became clear , even not 
always in use.

Key words: Sports; Homophobia; Gender; Physical Education; 
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1 APRESENTAÇÃO 

É certo que o trabalho científico exige do pesquisador uma postura pautada

na objetividade a fim de evitar a deturpação do método científico e consequentes 

conclusões apaixonadas, distanciadas da razão. Dessa forma, está-se ciente que a 

subjetividade do pesquisador não pode interferir no processo de análise, entretanto, 

esta pode servir de estímulo e provocação para a pesquisa. Em verdade, não raro que 

as experiências pessoais dos sujeitos lhes sirvam como ponto de partida para 

questionamentos e investigações científicas. Fato presente no trabalho em questão. 

Nos primeiros semestres da minha formação superior enxergava o trabalho 

monográfico como algo, além de muito distante, obrigatório, entediante e intimidador, 

principalmente pelo tabu gerado em torno da difícil escolha do tema, num universo tão 

plural e vasto como o da Educação Física. Há cerca de um ano um simples selinho 

entre um jogador de futebol1, que na época defendia o principal clube rival do meu 

time de coração, e um amigo, se tornou um dos casos mais claros de homofobia no 

futebol brasileiro, levando a grande exposição midiática2 e discussão nos mais 

variados meios, me tocou de modo a abrir a mente à oportunidade que o trabalho 

monográfico trazia, de concluir minha tão sonhada graduação falando sobre uma 

temática que não acredito que tenha escolhido, mas que pelo contrário, me escolheu 

desde as minhas primeiras lembranças da infância. 

vindas das outras cri

faziam nenhum sentido em minha mente, sentia seu tom ofensivo e repressivo, mas 

não entendia porque minha simples vontade de brincar da mesma forma que meus 

irmãos e tantas outras crianças (meninos) faziam, gerava tantos olhares de 

reprovação e chamava a atenção das pessoas. Com o tempo, e bastante insistência 

Ver mais em: <http://uolesporte.blogosfera.uol.com.br/2013/08/19/sheik-comemora-vitoria-do-corinthians-com-selinho-em-
amigo/> Acesso em: 14/12/2014 
2

<http://globoesporte.globo.com/sp/noticia/2013/08/wellington-provoca-sheik-e-descarta-selinho-aqui-e-time-de-homem.html> 
Acesso em: 20/05/2015 
Reportagem retirada do site Uol Esport
site, de 27 de agosto de 2013. <http://uolesportevetv.blogosfera.uol.com.br/2013/08/26/bailarinas-do-faustao-condenam-selinho-
de-sheik/> Acesso em: 20/05/2015



principalmente por parte paterna, aceitei 

s suas palavras, 

abandonando por um tempo uma das coisas que mais me alegrava na época, a 

despretensiosa brincadeira de bola com meus irmãos. Por pouco tempo. 

 Na primeira fase da adolescência, voltei a questionar a motivação disso, e 

a enxergar o cunho machista, heteronormativo e opressor que essas passagens da 

infância traziam consigo, e logo a prática do futebol voltou a ser tema de muitas 

discussões familiares, discussões essas que nunca impediram que eu faltasse às 

aulas de violão as escondidas para qu

Nesse mesmo período a Educação Física começou a se apresentar à mim 

como possibilidade de futuro, de profissão, de ser, pela pura vontade de viver meu 

maior amor e a realização diária do meu sonho de infância: o esporte. 

Já no ambiente acadêmico, local chave para a percepção da Educação 

Física além do esporte e do esporte além da prática esportiva em si, as disciplinas de 

cunho social, de gênero e de lazer, que com elas trouxeram o primeiro contato com 

autores como Pierre Bourdieu, Norbert Elias e Michel Foucalt, se tornaram primordiais

para que fosse possível a identificação de conceitos, e problematização inicial sobre 

tais experiências relatas. Em sua teoria do conhecimento, Kant (1781 apud SILVEIRA, 

2002) sugere que o entendimento de um fato surge quando conseguimos conceituá-

lo, e assim enxergar com o cérebro o que olhares ignorantes não são capazes de 

interpretar. 

Butler (2003), enxergou nos exemplos vistos por muitos de forma 

despretensiosa e apenas seguidores de padrões de normalidade social, o que 

denominou de matriz heterossexual, termo definido como:  
Um gesto, ou a preferência por uma modalidade esportiva, ou seja, 
manifestações sociais dos sujeitos, produzem inferências sobre os desejos e 
as práticas sexuais; elementos corporais que nublam as definições de 
machos e fêmeas, resultam em expectativas sobre os afetos e a orientação 
da atração sexual. Estas articulações entre as configurações dos corpos, as 
representações de gêneros e as manifestações do desejo de modo a 
referendar a heterossexualidade como norma e machezas e masculinidades 
hegemônicas como superiores a feminilidades autorizadas (ROSA, 2008). 

Desse modo, sugere-se que tal cenário se repete com sujeitos distintos, 

das mais diversas camadas sociais. Assim, o trabalho monográfico objetiva preencher 

as lacunas vividas por meninas, meninos, ou sujeitos que de qualquer modo, por 



qualquer característica, excluídos foram ou que mesmo dentro do ambiente esportivo, 

sofreram retaliações. Busca compreender a força de tais normas reguladoras dentro 

do esporte, e como as mesmas se construíram ao longo do tempo, em especial da 

heteronormatividade, e da permissividade dos mais diversos tipos de violências 

simbólicas ali expressos. Para tanto, será necessária a identificação de diversos

fenômenos sociais vislumbrados na prática, e a partir daí a conceituação destes e 

suas correlações, buscando na medida do possível a identificação do processo 

histórico que o gerou, e das atuais reações que podem vir a somar na mudança de 

trajetória deles. 

Tendo em vista que a Educação Física escolar é baseada na Lei de 

Diretrizes e bases da Educação nº 9.394/96 que trata do seu papel na formação 

integral do ser humano, sendo o movimento nas manifestações lúdicas e esportivas 

conteúdo de primordial importância dentro dos conhecimentos citados, e do objeto de 

estudo da Educação Física, visto na prática esportivista como a própria definição de 

Educação Física (DAÓLIO, 1993), mostra-se evidente a sua importância e íntima 

conexão com o esporte não só como prática que visa o desenvolvimento físico, como 

também nos seu caráter social e psicológico, como formador de opinião e crítica, 

transformador de uma realidade social: 
m papel pedagógico formativo e 

informativo de nossas crianças, jovens e adolescentes, integrantes do 
processo educacional. Formativo no sentido de estar contribuindo com 
aspectos relacionados ao desenvolvimento físico, social e psicológico e, 
informativo, no sentido de estar contribuindo com os aspectos relacionados à 
transmissão e produção do conhecimento vinculado ao objeto de estudo da 
área . 

Com a pesquisa em questão, se espera reconhecer a Educação Física 

como agente responsável por pensar os fenômenos sociais que acontecem dentro e 

à margem dos ambientes esportivos, bem como encontrar seu papel na modificação 

e reestruturação dessa organização instaurada.  

Nesse sentido, tem-se como objetivo geral do presente estudo, a exposição 

do padrão heteronormativo no âmbito do esporte como gerador da exclusão de 

sujeitos que nele não se enquadram.   

Como objetivos específicos da pesquisa, busca-se compreender as 

relações de gênero e esporte, correlacionar as interpretações feitas ao meio esportivo, 

concebendo-o como um incentivador ou repressor das práticas homofóbicas e

verificar a possível incumbência da Educação Física em atuar como formadora de 



novos discursos e práticas que contribuam para a mudança desse cenário, pautadas 

em revisão bibliográfica e análise da mídia.  

Para tanto, o trabalho é pautado na análise de importantes publicações em 

livros, teses, artigos e diversos conteúdos midiáticos, a fim de expor e interpretar as 

discussões que vêm sucedendo nas últimas décadas sobre a temática homofobia no 

âmbito esportivo, com sutil destaque ao futebol em razão de sua importância cultural 

para a sociedade brasileira. 

Dessa forma, este trabalho se mostra deveras significativo também pela 

carência de produção e discussão sobre o modo como as relações de gênero se 

inserem no âmbito esportivo e as ações homofóbicas provenientes dele pela ótica da 

Educação Física, no estado do Maranhão e no país.  



2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para melhor cumprir os objetivos da pesquisa, a metodologia utilizada foi 

definida seguindo dois critérios básicos de Vergara (2003), quanto aos meios e quanto 

aos seus fins.  

Quanto aos meios, essa pesquisa se enquadra na pesquisa bibliográfica, 

caracterizada por revisão de literatura tradicional, definida por Vergara (2007, p.48) 

como um estudo confeccionado pautado em materiais já publicados e de acesso 

ser também fontes primárias ou secundárias. Lakatos e Marconi sobre a pesquisa 

bibliográfica dizem que:  

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, 
desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua finalidade é colocar 
o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto [...] (2001, p.83) 

  
De maneira a extrair desse material analítico soluções que sejam 

inovadoras, advindas do levantamento de diversas informações sobre perspectivas 

diferentes, que estejam direta ou indiretamente conectadas com nossa temática 

principal (VERGARA, 2003). 

Quanto aos fins, posto que Vergara afirma que a pesquisa tem uma 

finalidade e objetiva a resolução de um problema, esta pesquisa deve ser entendida 

como descritiva e explicativa. Descritiva pelo fato de partir da observação de alguns 

fenômenos e fatos sociais, como casos claros e midiaticamente expostos do 

que a encaixam na definição da mesma: 

características de determinada população ou determinado fe -se 

também como explicativa porque visa o esclarecimento dos processos que justificam

e constroem os fatos sociais descritos, com base nos livros, teses e artigos utilizados 

(VERGARA, 2009. p.42). 





3 CONCEITOS E SUAS RELAÇÕES COM O ESPORTE 

Para o início dessa discussão, é necessário buscar compreender a 

construção e valorização da figura masculina dentro do esporte, que pode ser vista 

também como a desvalorização da feminina, e das demais feminilidades. Para isso, 

importante a percepção inicial das relações entre gênero e sexualidade, por vezes 

lineares e por outras não.   

Partindo disso, buscar-se-á elucidar o que de fato compõe a cultura 

heteronormativa e suas possíveis relações com fenômenos recorrentes do âmbito 

esportivo. 

Em seguida, é necessário explanar sobre o conceito de homofobia e as 

eventuais ocorrências de práticas homofóbicas nos ambientes esportivos, de maneira 

a analisar a permissividade ou não dessas práticas discriminatórias no esporte. 

É importante frisar ainda que, sendo o 

futebol como componente marcante da identidade nacional (LOURENÇO, 2011), suas 

práticas e fatos recebem grande atenção midiática, além de serem grandes fontes de 

estudo na sociologia do esporte, o que trará de forma recorrente a citação da 

modalidade em questão no decorrer do estudo. 

3.1 Gêneros 

O conceito de gênero, assim como muitos outros conceitos, é temporal, 

instável e diretamente ligado à cultura a qual está inserido.  

Para melhor esclarecer os próximos desdobramentos, necessário 

demonstrar sua origem e história. Intimamente ligado ao movimento feminista, que 

teve sua primeira onda no sufragismo (buscava o direito ao voto das mulheres, 

normatizado no país apenas na Constituição Federal de 1934). A partir de 1960 tem-

se a segunda onda do feminismo, marcada pelo momento em que as construções 

teóricas passam a receber maior atenção, além das já estabelecidas discussões

políticas e sociais, com a publicação de livros, revistas e jornais, que deram início aos 

estudos da mulher (LOURO, 1997). 

A partir das publicações dos estudos da mulher, num momento de



vozes e olhares, até que em certo momento representantes anglo-saxãs do 

movimento feminista, que buscavam negar o determinismo biológico carregado por 

termos como o recém citado, diferenciação sexual e até mesmo sexo, passam a se 

utilizar de gender de modo não sinônimo a sex, com a intenção de destacar a ideia de 

que as características sociais são as responsáveis principais das diferenças baseadas 

no sexo (SCOTT, 1995). 

A partir desse ponto, se iniciou um processo de desvinculação da 

sexualidade e das características sociais, que embora relacionadas, não foram mais 

vistas de maneira correspondente. 

Contudo, não se teve a intenção de negar a biologia, apenas seu 

determinismo, concluindo que embora o gênero se constitua nos próprios corpos 

possuidores de sexo, suas raízes sociais e seu processo histórico são fatores 

determinantes superiores a seus próprios aspectos biológicos (CONNELL, 1995, 

p.189). Podemos entender, diante disso, que o conceito de gênero não trata das 

. 21-22). De forma taxativa, finaliza-

nascemos temos boca, cordas vocais, ouvidos, vias neurológicas, mas não sabemos 

 p. 17). 

Definimos então o gênero como a forma que as feminilidades, e as 

masculinidades (características tidas como sexuais) são compreendidas e 

representadas pelo sujeito, através de seu comportamento, suas formas de 

expressão, não estando este ligado a maneira como as sexualidades são vividas, 

exercidas, como o prazer praticado.

A partir de tais apontamentos, podemos iniciar as primeiras interpretações 

acerca do que o termo gênero tinha como objetivo à luz do seu surgimento, 

evidenciando o processo de formação social e cultural do indivíduo nas formas de 

representar3 suas feminilidades e/ou masculinidades dentro da sociedade, estando 

inclusive pautadas acima das atuações e determinações biológicas.  

Entendendo como representação algo que 
significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que 
damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. Compreendida como um processo cultural, estabelece identidades 

004, p. 17).  



Demonstra-se, assim, o total interesse das integrantes dos movimentos 

feministas, que buscam representar as minorias em busca de igualdade, em discutir 

as temáticas que envolvem gênero segundo os parâmetros sociais. Doravante, as 

diferenças biológicas não são mais capazes de justificar as desigualdades entre os 

sujeitos e suas relações, é na construção social, no modo como as relações de poder 

se exprimem e se apresentam que o termo gênero se estabelece. 

 Bandeira estabelece, então, uma das relações entre gênero e esporte 

da seguinte forma: 
O esporte moderno é uma arena de construção de gênero. Nessa construção, 
a masculinidade, como na ampla maioria das esferas da cultura, ocupa um 
lugar privilegiado. Ao mesmo tempo em que os homens são beneficiados, 
inclusive financeiramente, pelas representações positivas de seu gênero, 
essa valorização poderá acarretar em dificuldades para aqueles homens que 
não correspondam exatamente à norma produzida/esperada como adequada 
para as masculinidades no esporte (2013, p. 1). 

No trecho destacamos a definição do esporte como uma arena de 

construção do gênero, devido à grande valorização que os homens recebem ao 

desvalorização decorrente da representação não adequada desse gênero masculino 

a contento do meio esportivo. Nesse sentido, 
o esporte unificou um conjunto de valores como força, potência, velocidade, 
vigor físico, busca de limites, características valorizadas na sociedade e 
historicamente associadas à imagem da masculinidade (...), fazendo com que 
o comportamento esportivo seja definido como um papel do gênero masculino 
(DEVIDE, 2005, p. 42).  

Na mídia esportiva nacional, nome recorrente é o do jogador Richarlyson 

que atualmente joga no time Chapecoense e carrega em seu currículo diversos títulos 

como o Mundial de Clubes da FIFA (2005), o tricampeonato brasileiro pelo São Paulo 

(2006, 2007 e 2008) e a Libertadores da América (2013), além de passagem pela 

seleção brasileira. O jogador já enfrentou diversas situações de preconceito, 

baseadas fundamentalmente na associação do gênero à sua sexualidade, apesar de 

ter declarado em entrevista4

como gosta de ser chamado, declarou que se fosse homossexual assumiria, por 

acreditar que isso não é demérito a ninguém e que o mundo do esporte necessita de 

mais atitudes como essas.  

Assistir em: https://www.youtube.com/watch?v=Wo4HhOwUmbA



De fato, o jogador tem razão quando afirma que o mundo do esporte 

necessita de mais pessoas que assumam sua homossexualidade. Mouillaud (1997) 

afirma que, no campo esportivo, os tabus, entre eles as homossexualidades, são 

marcados como algo que não merece ser visto, ou ouvido, que deve ser omitido, 

intolerados demais para serem noticiados. Nesse sentido, a maior divulgação da

homossexualidade no meio esportivo poderia ser fator contribuinte para quebra desse 

tabu e melhor aceitação das sexualidades e identidades de gênero não normatizadas. 

O atleta é, constantemente, alvo de hostilização e preconceito por parte da 

torcida que, enquanto jogador do São Paulo, se negava a gritar seu nome na 

arquibancada no momento da entrada dos jogadores, em que os onze eram 

ovacionados, com exceção dele5.  

Sobre as reações da torcida, José Garriga Zucal, nos mostra que os 

torcedores não são simples público passivo nos eventos esportivos, estando eles 

(2007, p. 22).   

Todas essas reações baseadas em prejulgamentos derivados da 

representação social, do modelo de comportamento diferente do esperado nos meios 

s marcas visíveis do atleta que não o identificavam no determinado 

do modo como suas 

masculinidades e feminilidades estão expressas (BANDEIRA, 2013, p.2). Sobre os

modelos de comportamento esperados no futebol, Pinto e Almeida discorrem: 

comportamentos reconhecidos como emblema de uma forma específica de 
masculinidade representa uma falta de virtude e até mesmo um desvio de 
caráter. Isso legitima o emprego da injúria homofóbica recorrente na 
depreciação de figuras como jogadores/torcedores do time adversário, juiz 
(quando favorece a equipe adversária) ou de jogadores e torcedores da 
própria equipe, cuja má atuação ou conduta inapropriada, coloquem em risco 

(2014, p.109).

Em outra entrevista o jogador relata um pouco do preconceito vivido no

A maioria dos que falam sobre mim me denigrem. Minha família teme 

alguma represália grotesca. Minha mãe acha que um cara sem noção pode me agredir 

a qualquer momento[...] Eu sei que o meio onde vivo é mac 6

5Ver mais em: http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2010/03/10/richarlyson-fala-sobre-preconceito-a-revista-e-
admite-temor-de-sua-familia.jhtm 
6Relato completo em: http://rollingstone.uol.com.br/edicao/42/richarlyson-personagem-controverso-do-futebol#imagem0



Na fala do jogador podemos observar o medo de que os atos de violência 

ultrapassem a barreira da fala e se tornem físicos, e uma certa aceitação por 

considerar o futebol brasileiro sabidamente, meio em que vive, um ambiente machista. 

Sendo o conceito de gênero derivado da construção social, Guaracira 

Lopes Louro (1997, p.23) deixa claro que é normal que aconteçam alterações em sua 

definição em sociedades, momentos e realidades diferentes, fruto da atuação dos 

diferentes atores sociais, pertencentes aos diversos grupos (étnicos, religiosos, 

raciais, de classe) que compõem uma sociedade. Tal fato nos aponta para um possível 

conceito de gênero diverso na realidade futebolística. 

Retornando à questão da representação social, das características de 

feminilidade e masculinidade expressas em cada sociedade, consideradas antes

mesmo do determinismo biológico, nesse conceito de gênero, há de se tratar com 

cautela para que não se busque interpretar tais representações sob a ótica única da 

construção de papéis masculinos ou femininos. Como papéis podemos entender:  

sociedade estabelece para seus membros e que definem seus 
comportamentos, suas roupas, seus modos de se relacionar ou de se portar... 
Através do aprendizado de papéis, cada um/a deveria conhecer o que é 
considerado adequado (e inadequado) para um homem ou para uma mulher 
numa determinada sociedade, e responder a essas expectativas. Ainda que 
utilizada por muitos/as, essa concepção pode se mostrar redutora ou 
simplista. Discutir a aprendizagem de papéis masculinos e femininos parece 
remeter a análise para os indivíduos e para as relações interpessoais. As 
desigualdades entre os sujeitos tenderiam a ser consideradas no âmbito das 
interações face a face. Ficariam sem exame não apenas as múltiplas formas 
que podem assumir as masculinidades e as feminilidades, como também as 
complexas redes de poder que (através das instituições, dos discursos, dos 
códigos, das práticas e dos símbolos...) constituem hierarquias entre os 
gêneros . 

Entender plenamente todas as nuances do termo gênero e suas 

significações nas mais diversas sociedades e grupos seria de tamanha pretensão. 

Entretanto, possível e necessária é a compreensão de que este em nenhum momento 

deve ser utilizado para limitar ou padronizar os sujeitos em algo puramente feminino 

ou masculino, definindo o ser através de um padrão comportamental observado. O 

gênero deve ser visto e entendido como um fator integrante da identidade do sujeito, 

fator não conectado apenas ao papel exercido pelo indivíduo, mas também na 

construção do próprio sujeito. A religião, a nacionalidade, a classe social, o gênero, a 

etnia, cada constituinte identitário dialoga entre si, formando o sujeito, mas não

enrijece ou pré-determina algum outro fator constituinte, podendo estes em certo 

momento se apresentar até mesmo de forma contraditória, tendo em vista que são 



instáveis, estando em constante construção, passíveis de mudança  (LOURO, 1997, 

p.24). 

 Nesse ponto, já entendendo que o gênero faz parte do que é o sujeito, 

segundo Butler 

definidor, que se agrega a um conjunto de importantes componentes identitários, de 

maneira complexa e instável, tendo impossível definição permanente e imutável, 

também devido ao seu caráter primordialmente social, fruto de um processo de 

construção histórico incessante, e que vai além da sexualidade em si, compreendendo 

a forma como as características que remetem as sexualidades são representadas e 

entendidas. 

 Partindo dessas discussões e após tanto citar as características sexuais 

e as sexualidades propriamente ditas, se faz necessário um maior esclarecimento 

conceitual que possa diferenciá-las.  

Em 1996, Mac An Ghaill já mostrava que a maioria dos registros que tratam

de gênero de algum modo abrangem também os pormenores da sexualidade. Isso 

pode ser explicado por Guaracira Lopes Louro, 1997, que nos assinala a existência 

de duas identidades inter-relacionadas: a identidade sexual e a identidade de gênero. 

Embora tenham grande relação e tendo o ser social suas práticas e sua 

linguagem por muitas vezes confundidas, o que torna dificultosa sua dissociação, é 

imprescindível o reconhecimento de que identidade sexual e identidade de gênero não 

homossexuais, bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles também podem ser negros, 

brancos, ou índios, ricos ou pobres, etc) . 

Por conseguinte, a interpretação de ambas identidades como componentes 

de um todo, mas não como interdependentes obrigatórias de um mesmo significado. 

Ainda sobre as identidades, vale salientar que ambas, assim como toda 

identidade, estão em constante construção, formação, agregação, não podendo ser 

finalizadas ou sentenciadas em algum momento específico, não existindo, então, uma 

fase específica da maturação social responsável por definir fixamente o gênero e a 

sexualidade estabelecidos. Observa-se: 
 mesmo a mais normativa  é automática, 

autêntica, facilmente assumida; nenhuma identidade sexual existe sem 
negociação ou construção. Não existe, de um lado, uma identidade 
heterossexual lá fora, pronta, acabada, esperando para ser assumida e, de 



outro, uma identidade homossexual instável, que deve se virar sozinha. Em 
vez disso, toda identidade sexual é um constructo instável, mutável e volátil, 
uma relação . 

A identidade sexual se constitui das maneiras como a sexualidade é 

vivenciada, seja esta maneira única ou plural, com ou sem parceiros, de ambos os 

sexos, somente do sexo oposto ou do mesmo sexo. A identidade de gênero nos 

remete ao modo como o sujeito é identificado na história e sociedade, ao modo que 

se apresenta, como masculino ou feminino (BRITZMAN, 1996). 

Do mesmo modo, a identidade de gênero se estabelece nas mesmas 

condições, numa construção continua, suscetível a mudanças por vezes vistas de 

modo contraditório. As relações sociais são sempre transpostas por expressões, 

culturas, práticas, imagens e conhecimentos capazes de construir ou desconstruir os 

sujeitos, que, por conseguinte, passam a se enxergar no mundo, e a enxergar o 

próprio mundo, de maneiras distintas, tornando os hábitos, os princípios e concepções 

constantemente passíveis de alterações, de forma que os sujeitos estão 

constantemente se compondo como masculinos e/ou femininos (LOURO, 1997, p.25) 

Nesse sentido tem-se uma questão não apenas sexual, mas prioritariamente

de identidade de gênero, da forma como as masculinidades são valorizadas e as 

feminilidades são inferiorizadas no âmbito esportivo, gerando inclusive um julgamento 

identitário sexual tendo em vista a identidade de gênero observada. 

Como foi tratado desde o início da abordagem, a complexidade do estudo 

dos gêneros (no plural, para enfatizar suas inúmeras possibilidades) demanda de 

diversos cuidados para não limitar, padronizar, ou ceder ao que Butler denomina 

matriz heterossexual. Frequentemente, a homofobia surge da definição dos 

homossexuais como sujeitos de gênero anômalo, incerto, falho, o que Louro, 

referenciando Judith Butler, confirma dizendo: 

 chama os homens gay de "femininos" ou se chama as mulheres lésbicas de 
"masculinas"[...] A homofobia, o medo voltado contra os/as homossexuais, 
pode se expressar ainda numa espécie de "terror em relação à perda do 
gênero", ou seja, no terror de não ser mais considerado como um homem ou 
uma mulher "reais" ou "autênticos/as".[grifos da autora] (1997, p. 26).  

A busca, por vezes, até impulsiva, por tentar definir como homem ou 

mulher, além de ir de encontro a preceitos que já estudamos anteriormente, como a 

construção constante das identidades de gênero e sexual de um sujeito, pode ser 

considerada redutiva, e deixa uma janela que permite dúvidas quanto a matriz 



heterossexual presente nesses papéis. Obstante, em alguma situação que o conceito 

de gênero seja trabalhado permitindo apenas duas apresentações possíveis, os 

desvios a esses padrões podem sofrer reações homofóbicas, reações baseadas no

temor aos homossexuais e as homossexualidades, já que Louro (1997) verificou que 

os desvios de gênero em relação a esses dois polos (feminino e masculino) são 

suficientes para gerar a apreensão e medo em relação ao afastamento do gênero ou 

a apresentação de um gênero com defeito, definidas por ela como reações

homofóbicas. Ou seja: 
A concepção dos gêneros como se produzindo dentro de uma lógica 
dicotômica implica um polo que se contrapõe a outro (portanto uma ideia 
singular de masculinidade e de feminilidade), e isso supõe ignorar ou negar 
todos os sujeitos sociais que não se "enquadram" em uma dessas formas 
(LOURO, 1997, p.33) 

Porém pequeno é o avanço em se considerar a diferença sexual e de 

gênero em algo cultural, posto que as diferenças sociais, culturais, subjetivas, 

o padrão de todo discurso legitimad . 

Nesse sentido tem-se uma questão não apenas sexual, mas 

prioritariamente de identidade de gênero, da forma como as masculinidades são 

valorizadas e as feminilidades são inferiorizadas no âmbito esportivo, gerando 

inclusive um julgamento identitário sexual tendo em vista a identidade de gênero 

observada. 

3.2 Heteronormatividade 

Na Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil, a derrota para o Uruguai na
final foi atribuída à falta de hombridade e a fatores raciais. Ou me

O negro e o mulato são representados quase como afeminados. Foram 
considerados os maiores culpados da derrota brasileira: o goleiro Barbosa, 
que teria falhado no segundo gol do Uruguai, e o jogador Bigode, que teria 
levado um tapa de Obdulio Varela, capitão do time uruguaio, ambos 
escolhidos, justamente, por possuírem ascendência negra (SOUZA, 1996, 
p.127) 

O ser masculino, ser homem, tem forte associação com a virilidade, 

valentia, potência sexual, honra, força e responsabilidade. A expectativa é que os 

homens iniciem precocemente a sua vida sexual, que demonstrem domínio sobre o 

ser feminino e suas sexualidades. Já a mulher deve representar a delicadeza, a 



inocência sexual, a ignorância e inexperiência, a procriação e submissão aos homens. 

Esse é o retrato da heteronormatividade construída em uma sociedade patriarcal e 

que Carvalho (2012) determina como hegemonicamente machista, exposta através 

de uma hipermasculinidade violenta, notada principalmente na heterossexualidade 

compulsória, na homofobia e na misoginia7. Quando se expressa a ideia de oposição 

s homossexualidades, dos 

homossexuais e da própria sexualidade latente; tais temores levam os que são por 

eles tomados  homofóbicos - a ações que excluem, discriminam, violentam (até 

mesmo fisicamente) aqueles homossexuais que exibem sinais culturalmente 

estereotipados como reveladores da sua orientação sexual (efeminação, travestismo) 

e até mesmo heterossexuais com suas machezas ou feminilidades deturpadas em 

relação a norma (ALMEIDA, 1998, p. 69). 

A prática esportiva pode ter grande relevância como meio para uma 

potencial para incentivar as reflexões e a autoestima (CONTRERAS apud VIDIELLA 

et al., 2010). Porém a instituição da heteronormatividade nos ambientes esportivos 

gera exatamente o oposto, agindo como parâmetro de exclusão para os que não se 

adequam as normas esperadas. 

impera sem grandes contestações, se reafirma e constrói seu templo. É local 

monossexuado, que introjeta a ideia de que para bem apresentar o papel de homens 

verdadeiros, necessitam negar e rechaçar características referentes às feminilidades 

(WELZER-LANG, 2001).  

Seguindo os pressupostos já apresentados, pautados no homem 

(heterossexual, viril) como sujeito pertencente legítimo dos espaços esportivos, 

evidencia-se o que pode ser chamado de dominação masculina. A força dessa 

dominação se dá de maneira tão grande que dispensa justificativas, negando a 

(sendo o outro, nesse caso, sujeitos que destoam do ser 

masculino, com características expressamente homossexuais) em ambiente ao qual 

o mesmo toma posse (BOURDIEU, 2002, p. 20). 

7

em várias formas diferentes de piadas, pornografia e violência. Até os padrões excessivos e inalcançáveis de beleza podem ser 
enquadrados como um aspecto da misoginia da nossa cultura ocidental moderna. Em resumo, a misoginia está relacionada à 
desvalorização do feminino e, em sua versão mais radical, ao ódio ou desprezo ao feminino. (Borges, Z.; Perurena, F.; 
Passamani, G.;  Bulsing, M.; 2013, p 66.) 



 Dessa concepção de pertencentes e não pertencentes ao ambiente 

esportivo, No , sendo 

essa relação regida por diversas demonstrações de poder baseadas na afirmação dos 

estabelecidos como grupo hegemônico que se contrapõe aos , que são 

vistos como ameaça a -lo 

outsider, a fim de reafirmar a 

superioridade dos estabelecidos na sociedade.  

Essa dominação é o que justifica a depreciação homofóbica e machista nos 

ambientes desportivos, comparando o desempenho ruim, a falha, a injustiça de um 

juiz e os adversários à passividade sexual e ao ser feminino, deferindo-os a ideia de 

merecedores de atuação nesse espaço. (PINTO, 2014, p.3) E ainda: 
Para além da representatividade das torcidas organizadas, outros agentes 
inseridos no universo do futebol, contribuem para a reafirmação e a 

 a mídia especializada, 
mediadora das informações e dos saberes sobre o jogo a serem transmitidos 
para o público, muitas vezes, contribuindo para afixar estereótipos, como a 
de que gays e mulheres não gostam ou não se interessam por futebol. 
(PINTO, 2014, p.4) 

Essas agressões constroem e reafirmam os discursos que tem poder de 

introduzir os valores de superioridade e de separação nos sujeitos outsiders. A isso, 

classificações, assim nat

auto intitulam superiores (2002, p.49). 

A heteronormatividade pode ser então definida como uma cultura que atua 

nos mais diversos campos sociais, pautada na imposição do heterossexual, com 

identidade de gênero e sexual estabelecidos a contento da norma, como única forma 

de expressão sexual e de gênero natural e aceita, excluindo e discriminando sujeitos 

que apresentem desvios a esse padrão, ou seja, os desviantes. 

Em contrapartida, a essas expressões que dominam o ambiente esportivo, 

com o intuito de se mostrarem também pertencentes a esse espaço, enfrentando o 

heteronormativo que gerou essas constantes violências sur Queer

(PINTO, 2014). 

De forma literal queer receberia o significado de estranho, excêntrico, e em 

uma conotação mais negativa, ridículo. Esse termo surgiu da forma como os/as 



estranheza e de 

deboche, é assumido por uma vertente dos movimentos homossexuais precisamente 

discriminados assumem o termo que antes era utilizado para denegri- Queer

representa claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada e, 

2004, p.546). 

A partir de 2013, grupos de torcedores se reuniram através da rede social 

Facebook buscando sua legitimidade nos espaços esportivos. Galo Queer, Cruzeiro 

Maria, Bambi Tricolor, Gaivotas Fiéis, Palmeiras Livre, Grêmio Queer, Queerlorado 

são exemplos desses grupos, compostos prioritariamente por homossexuais e 

prioritariamente heteronormativo, o que, traduzindo para a linguagem informal e para 

expressões rotineiramente ouvidas sobre os espaços esportivos, seria basicamente 

A heteronormatividade é tão legitimada no esporte, que já foi base para 

uma decisão judicial que contestava a homofobia no cenário esportivo. 

Em junho de 2007, o jogador Richarlyson entrou na justiça contra o 

dirigente, da Sociedade Esportiva Palmeiras, José Cyrillo Júnior, com pedido de 

retratação pelas declarações que este havia feito afirmando que Richarlyson seria 

Homossexual.  Em julho do mesmo ano, o juiz Manoel Maximiano Junqueira Filho, 9ª 

Vara Criminal de São Paulo emitiu sua decisão, negando a queixa-crime do jogador. 

O nos chama a atenção, é o embasamento utilizado pelo juiz em sua decisão, como 

observaremos a seguir: 
3. B  se fosse homossexual, poderia admiti-lo, ou até omitir, ou silenciar a 
respeito. Nesta hipótese, porém, melhor seria que abandonasse os 
gramados... [...] 
5. Já que foi colocado, como lastro, este Juízo responde: futebol é jogo viril, 
varonil, não homossexual. [...] 
6. Esta situação, incomum, do mundo moderno, precisa ser rebatida... 
7. Quem se recorda da , quem viu o escrete 
de ouro jogando (FÉLIX, CARLOS ALBERTO, BRITO, EVERALDO E 
PIAZA; CLODOALDO E GÉRSON; JAIRZINHO, PELÉ, TOSTÃO E 
RIVELINO) [grifos do autor], jamais conceberia um ídolo seu homossexual. 
8. Quem presenciou grandes orquestras futebolísticas formadas: SEJAS, 
CLODOALDO, PELÉ E EDU, no Peixe: MANGA, FIGUEROA, FALCÃO E 
CAÇAPAVA, no Colorado; CARLOS, OSCAR, VANDERLEI, MARCO 



AURELIO E DICÁ, na Macaca, dentre inúmeros craques, não poderia sonhar 
em vivenciar um homossexual jogando futebol. 
9. Não que um homossexual não possa jogar bola. Pois que jogue, querendo. 
Mas, forme o seu time e inicie uma Federação. Agende jogos com quem 
prefira pelejar contra si. 
10. O que não se pode entender é que a Associação de Gays da Bahia e 
alguns colunistas (se é que realmente se pronunciaram neste sentido) teimem 
em projetar para os gramados, atletas homossexuais. 
11. Ora, bolas, se a moda pega, logo teremos o 
[grifos do autor], forçando o acesso de tantos por agremiação... 
12. E não se diga que essa abertura será de idêntica proporção ao que se 
deu quando os negros passaram a compor as equipes. Nada menos exato. 
Também o negro, se homossexual, deve evitar fazer parte de equipes 
futebolísticas de héteros. 
[...] 
14. O que não se mostra razoável é a aceitação de homossexuais no 
futebol brasileiro [grifos meus], porque prejudicariam a uniformidade de 
pensamento da equipe, o entrosamento, o equilíbrio, o ideal... 
15. Para não se falar no desconforto do torcedor, que pretende ir ao estádio, 
por vezes com seu filho, avistar o time do coração se projetando na 
competição, ao invés de perder-se em análises do comportamento deste, ou 
daquele atleta, com evidente problema de personalidade, ou existencial; 
desconforto também dos colegas de equipe, do treinador, da comissão 
técnica e da direção do clube. 
16. Precisa, a propósito, estrofe popular, que consagra: 

CADA MACACO EM SEU GALHO,
CADA GALO EM SEU TERREIRO,

[grifos do autor][...] (Processo nº 936-07). 

Se um adolescente ou um aluno manifesta qualquer sinal de 
homossexualidade, logo aparece alguém chamando-

pode ser ofensivo. Em que sentido ser feminino é mau? (Carrara, p. 24).  
  

única maneira legitimada e natural de expressão (WARNER, 1993, p.87). 



Foucault (1988) nos mostra que as mudanças nas formas de expressão da 

sexualidade surgiram desde o século XVIII, no momento em que tinha grande 

representação como reguladora social, o que mesmo assim não impossibilitou a ação 

dos objetos desviantes nos objetos de desvio: 
Haverá os mixoscopófilos, os ginecomastos, os presbiófilos, os invertidos 
sexoestéticos e as mulheres disparêunicas. (...) Não somente assistimos a 
uma explosão visível de sexualidades heréticas, mas, sobretudo  e esse é o 
ponto importante  a um dispositivo bem diferente da lei: mesmo que se apoie 
localmente em procedimentos de interdição, ele assegura, através de uma 
rede de mecanismos entrecruzados, a proliferação de prazeres específicos e 
a multiplicação de sexualidades disparatadas (FOUCAULT, 1988, p. 48). 

Segundo Miskolci (2007, p.3), concomitantemente a Foucault, a 

sexualidade adquiriu em certo momento o papel de atuar como reguladora social, um 

variado conglomerado heterogêneo de práticas sociais e ideias, juntamente com 

outros constituintes da regulação social, como proposições filosóficas e morais, 

instituições normalizadoras, formam os processos responsáveis pela criação de 

sujeitos normais, bem adaptados, e hegemônicos, e consequentemente, define os 

outros sujeitos como anormais, ilegítimos, indignos de pertencer a tal núcleo social.  

Tendo então a sexualidade papel de reguladora social e sendo, a 

heterossexualidade, instituída pela cultura de normatização e regulação dos corpos 

como padrão de sexualidade a ser seguida, as expressões sexuais (e de gênero) 

desviantes acabam por gerar reações adversas a esses desvios, que se apresentam

de várias formas (WELZER-LANG, 2001). 

O termo homofobia (do grego homo= semelhante + fobia= medo), foi citado 

pela primeira vez por George Weinberg (1972)8, psicólogo clínico, buscando definir 

sentimentos depreciativos em relação a homossexuais e às homossexualidades, e 

desde então vem sendo ressignificado, por vezes no intuito de tornar sua 

compreensão mais clara ao associá-lo a outra temática, e também discutido.

(Junqueira, 2007). Uma das críticas mais frequentes ao termo se refere ao uso do 

sufixo fobia, que muitos autores consideram inadequado já que o que de fato ocorreria 

seria um preconceito e não medo. A Associação Psiquiátrica Americana e a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) definem fobia como um tipo de transtorno 

8

homofobia.



clínico caracterizado pelo medo persistente, excessivo e irracional, gerado por um 

objeto, evento, ou situação em particular, com o adento que na maioria dos casos, as 

pessoas que sofrem dessas manifestações reconhecem a falta de fundamento desse 

medo. Nessa visão, ressalta-se que não é notado nas pessoas com atitudes negativas 

em relação a homossexuais nenhum comprometimento de suas integridades 

emocionais e físicas, além de considerar sua atitude justificada. Decorrente disso, 

muitos nomes para definir esse fenômeno são propostos, mas nenhum com a 

aceitação acadêmica e social que o termo homofobia alcançou (CAMPO, HERAZO, 

OVIEDO, 2013, p. 288-290). 

de isolamento ou medo de ser 

Silva (2008), aponta a homofobia como o resultado de um proces

construção da sexualidade, justificados principalmente nos legados médicos e

biológicos e nas questões religiosas que fundamentam a sociedade. 

SOARES, 2012, p.302).  

homossexuais (2004, p. 28-29). Isso nos remete a teoria de Butler (1999), quando 

este evidencia que a homofobia incide em indivíduos homossexuais, não 

homossexuais, mulheres e homens, principalmente através das chamadas normas de 

gênero, que dissipam e fortalecem vários mecanismos reguladores discriminatórios, 

socialmente impostos em relação ao que significa ser homem e ser mulher (...), 

pessoas (homossexuais ou não) cujas performances e ou expressões de gênero 

(gostos, estilos, comportamentos etc.) não se enquadram nos modelos hegemônicos 

postos por tais normas JUNQUEIRA, 2007, p. 9). 



Um conjunto de emoções negativas (tais como aversão, desprezo, ódio, 
desconfiança, desconforto ou medo), que costumam produzir ou vincular-se 
a preconceitos e mecanismos de discriminação e violência contra pessoas 
homossexuais, bissexuais e transgêneros (em especial, travestis e 
transexuais) e, mais genericamente, contra pessoas cuja expressão de 
gênero não se enquadra nos modelos hegemônicos de masculinidade e 
feminilidade. A homofobia, portanto, transcende a hostilidade e a violência 
contra LGBT e associa-se a pensamentos e estruturas hierarquizantes 
relativas a padrões relacionais e identitários de gênero, a um só tempo 
sexistas e heteronormativos (JUNQUEIRA, 2007, p.60). 

Nessa reflexão, compreendemos então a homofobia como algo que 

ultrapassa os limites individua

exclusão, disposições e estruturas hierarquizantes, relações de poder, sistemas de 

crenças e de representação, padrões relacionais e identitários, todos eles voltados a 

naturalizar, impor, sancionar e legitimar uma única seqüência sexo-gênero-

sexualidade, centrada na heterossexualidade e rigorosamente regulada pelas normas 

Esporte com a homofobia, podendo ser ele, uma dessas estruturas hierarquizantes, 



voltada a naturalizar e legitimar puramente a heterossexualidade e as demais normas 

de gênero heterossexistas, ou heteronormativas.

9

9Trata- espaço dotado de configuração relacional e de tensões 
internas, com estrutura e fronteiras dinâmicas, definidas de maneira processual, à medida que se desdobram conflitos sociais, 
simbólicos e políticos, interna ou externamente ao próprio campo. (BOURDIEU, 1983, p 89-94; 1992, p. 62-83; 1995, p. 108-
122) 



10

11

12

13

14

10Ver em: http://acapa.virgula.uol.com.br/mobile/noticia.asp?codigo=11128 
11

12 Ver em http://placar.abril.com.br/materia/torcida-do-corinthians-picha-sede-e-cobra-emerson-sheik-e-pato/<Acesso em:
20/05/2015> 
13 Ver em http://globoesporte.globo.com/sp/noticia/2013/08/wellington-provoca-sheik-e-descarta-selinho-aqui-e-time-de-
homem.html <Acesso em: 20/05/2015> 
14 Ver em http://blog.opovo.com.br/ancoradouro/jogador-pede-desculpas-a-torcida-que-ficou-ofendida-por-selinho-gay-
movimentos-lgbt-nao-se-manifestaram/ <Acesso em: 20/05/2015. 



15

16

Mesmo apresentando fatos recentes do esporte para confirmar seu caráter 

homofóbico, a existência dessa prática é histórica. Em 1986, um jogador de futebol 

carioca, afirmou que homossexual nenhum permaneceria como jogador. Poderia até 

-la 

para apoiar o cotovelo . 

Cunha Jr. e Melo afirmavam ainda que os jogadores de alto nível temiam 

que fossem excluídos do elenco caso se assumissem, seja na convivência com a 

equipe, seja administrativamente. Muitos preferiam assumir uma falsa 

heterossexualidade, e apresentar provas da mesma, iniciando uma involuntária e por 

vezes falsa relação com alguém do sexo oposto.  

15 Ver mais em http://jovempan.uol.com.br/esportes/futebol/nacional/clubes/corinthians/corintianos-se-beijam-em-apoio-a-sheik-
e-contra-a-homofobia-no-futebol.html<Acesso em: 20/05/2015>
16 Ver mais em http://globoesporte.globo.com/blogs/especial-blog/pombo-sem-asa/post/dirigente-critica-marcacoes-e-grita-para-
arbitra-vai-assistir-ana-maria-braga.html <Acesso em 05/06/2015> 
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17 Moraga apud Lenskyj 
relações sociais/sexuais... a institucionalização da heterossexualidade em todos os aspectos da sociedade  incluindo a 
discriminação legal e social contra homossexuais e a negação dos direitos homossexuais enquanto um interesse político. 
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A Educação Física parece ser, também, um palco privilegiado para 
manifestações de preocupação com relação à sexualidade das crianças[...] 
talvez ela se torne particularmente explícita numa área que está, 
constantemente, voltada para o domínio do corpo. Muitos/as estudiosos/as 
do gênero  em especial aqueles que se dedicam ao estudo das 
masculinidades  destacam o papel dos esportes e da ginástica no processo 
de formação dos sujeitos. Messner (1992) é um dos que afirmam a 
centralidade dessa área na formação dos meninos, mostrando em suas 
pesquisas que, para vários homens, praticar esportes durante a vida escolar 
era considerado como "natural", "instintivo", e o seu oposto, ou seja, não 
praticá-lo, era visto como um indicador de que "algo está (ou estava) errado", 



já que o esporte é "parte da existência" masculina. [...] Na nossa sociedade: 
gostar de futebol é considerado quase uma "obrigação" para qualquer garoto 
"normal" e "sadio" (LOURO, 1997, p.74) 

modo de se vestir e agir dos homossexuais, considerados inevitavelmente como 

esportes que exigem maior contato físico e/ou força, os qualificando estritamente para 

as práticas consideradas femininas como a dança e jogos populares como o queimado 

(CUNHA JR., MELO, 1996, p. 21). 

Torna-se clara a grande tendência da Educação Física, e da instituição 

escolar em si, em atuar como espaço de heteroregulação, de fiscalização dos corpos 

e marginalização dos sujeitos que a norma não se enquadram (JUNQUEIRA, 2012). 

O afastamento das meninas das práticas de futsal, a exclusão dos meninos que não 

expressam a representação masculina esperada ou que não se interessam muito pelo 

esporte, e inúmeros outros exemplos práticos dessa heteronormatividade instaurada, 

nos permite indagar sobre o possível papel do professor de Educação Física na 

manutenção desse cenário, ou rediscussão de valores. Sendo um profissional que 

contribui à formação de indivíduos, deve ser questionada sua intervenção na 

construção de adultos críticos e conscientes da real igualdade dos seres, negando o 

caráter misógino, homofóbico e heteronormativo que a educação historicamente tem 

disseminado. 

A problematização dos valores e práticas dessa reprodução 

heteronormativa de maneira hierárquica, seria um serviço de grande valia social e de 

cidadania que a escola tem o potencial de prestar a sociedade como um todo.  

Cunha Jr. e Melo (1996) citavam que as questões de gênero, e aceitação 

sendo possível a real discussão social sem legitimar os homossexuais como sujeitos 

merecedores de participar das práticas esportivas de maneira inclusiva e não 

indivíduos como merecedores  (p.23). 

De modo a superar o tabu criado acerca dessa temática, três etapas 

deveriam ser cumpridas em sua aproximação. Em ordem seriam: dar visibilidade ao 

assunto; dar importância, legitimidade e significado ao mesmo; e por último realizar 



Jr, Melo, 1996, p. 23). 

Para satisfazer toda a problematização que a temática que envolve gênero

traz ao ambiente escolar e a Educação Física propriamente dita, já estabelecida como 

disciplina onde as discriminações pautadas acontecem de maneira mais explícita; é 

preciso um melhor preparo e esclarecimento dos docentes acerca do tema e das 

melhores maneiras de trata-

(re)estruturação (SARAIVA, 2002).  

Devide e Peçanha, citando Meyes, Soares (2004) e Butler(2003) 

acrescentam ainda que o professor necessita compreender que sexualidade e 

gêneros são frutos de uma construção, e não dados naturalmente, além de atestar as 

discriminações de 

sobre os mecanismos de inclusão e exclusão atravessados pelas questões de 

e 

gênero de maneira inclusiva (2010, p.3). 

Desse modo é evidente a importância do professor de Educação Física 

conhecer os conceitos de gênero, heterossexismo, heteronormatividade, bullying

homofóbico e homofobia, para que possa reconhecer atitudes rotineiramente 

encaradas como simples seguidoras de uma normalidade, como formas opressoras 

de normatização de corpos e sujeitos. Esse conhecimento também se torna 

fundamental para que o docente compreenda que essas atitudes são construídas, ou 

seja, são resultado de uma gama de situações, posições sociais estabelecidas e 

reafirmações de poder, que só podem ser (re) ou (des)construídas a partir da 

discussão sobre o tema e tratamento igualitário entre as pessoas. 

Uma boa maneira de tratar o gênero, contribuindo para a desconstrução 

de modo igualitário propostas p -

educativas, excelentes alternativas para minimizar o desinteresse e o bullying

todos os docentes, em especial os de Educação Física, precisam ser treinados para 



aprender a tratar do bullying homofóbico para que sua incidência seja diminuída 

(2010, p. 6-9). 
Não basta denunciar o preconceito e apregoar maior liberdade: é preciso 
desestabilizar processos de normalização e marginalização. Muito além da 
busca por respeito e vago pluralismo, vale discutir e abalar códigos 
dominantes de significação, desestabilizar relações de poder, fender 
processos de hierarquização, perturbar classificações e questionar a 
produção de identidades reificadas e diferenças desigualadoras. 
(JUNQUEIRA, 2012, p.80) 

 Denota-se então a importância não só da identificação do preconceito e da 

esperança em dias melhores, com maior liberdade e respeito. É preciso estremecer 

os preceitos dominadores, gerar discussão e questionamento em situações pautadas 

Dessa forma, o professor poderá contribuir para que o esporte e o lazer ocupem seu 

mo elemento de valorização da 

identidade [...] não só de uma parcela da população, mas de todos os cidadãos
que tem plena noção de seus direitos, entre os quais, o livre acesso à prática 
esportiva . 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Neste trabalho abordamos parte da vasta temática da homofobia, das 

relações de gênero e sexualidade e da maneira como o ambiente esportivo se porta 

frente aos sujeitos envolvidos no tema. Concluímos que no campo esportivo ainda há 

um longo caminho a ser percorrido no que concerne à aceitação, tolerância, 

entendimento e respeito ao gênero de maneira plural e não masculinizadora. 

Constamos que a homofobia se dá nesse campo, principalmente no futebol, de 

maneira permissiva e pouco confrontada, de modo que as homossexualidades são 

consideradas cousa a se manter oculta, disfarçada, de forma que não vá manchar a 

imagem da instituição, país ou até mesmo marca que aquele(a) atleta representa. 

Além disso, foi possível concluir que o professor de Educação Física tem o poder de 

iniciar na escola a discussão e quebra de paradigmas que corrobore na formação de 

sujeitos críticos quanto a real igualdade dos seres, independente de raça, cor, credo, 

orientação sexual ou gênero, sendo ele um dos principais responsáveis para uma 

possível mudança de cenário em longo prazo. 

A pesquisa atendeu a seus objetivos geral e específicos ao tratar de modo 

explicativo, por meio das referências bibliográficas, o modo como a homofobia tem se 

manifestado no campo do esporte; afirmando sua existência de maneira mais enfática 

do que em outros espaços sociais onde maiores avanços já foram alcançados. 

Especificamente, atingiu o objetivo de compreender a construção e o modo como são 

encaradas as relações de gênero no espor

que, quando expressas, são discriminadas. 

A importância do levantamento e discussão sobre a temática se evidenciou 

maior do que o pretendido no início do estudo. Com o levantamento das referências 

bibliográficas, a escassez de produção na área da Educação Física acerca do tema 

homofobia e suas relações com o esporte se tornou deveras nítida; fato que 

demonstra certa omissão do professor de Educação Física no sentido de discutir as

problemáticas sociais que envolvem o esporte. Sendo o desporto um dos conteúdos 

de maior dimensão dentro dessa área de estudos, pode ser dito então que mais um 

dos aspectos sociais pertinentes à Educação Física segue silenciado diante da 

postura heteronormativa que os mais diversos ambientes esportivos, como a própria 



escola, e de maneira informal a rua, os ginásios, arenas e a mídia em seus mais 

diversos componentes; atuam.  

De maneira evidente, preconceitos e discriminações são construídos ao 

longo do tempo fruto de vivências machistas, heteronormativas, por vezes 

homofóbicas e até mesmo racistas; entre diversos outros aprendizados deturpados 

se diferenciam 

em aspectos como religião e idade, que podem ser vítimas de preconceito. 

 Ninguém nasce se prejulgando superior a qualquer outra classe, nenhum 

menino é biologicamente programado para considerar rosa uma cor ofensiva, 

nenhuma menina intui primordialmente que o lado dela da quadra é o que praticam 

vôlei e não o lado do futebol, assim como nenhum menino já vêm ao mundo com a 

a prática de um esporte, seja ele qual for. 

ainda, tendo a ideia de que existem dois polos que norteiam as relações de gênero e 

definem um como melhor aceito diante o outro. 

Isso nos comprova a constante construção dos seres pela conjuntura social 

que os cercam e nos permite pensar que é possível a reconstrução, embora mais 

difícil, e a construção dos novos seres partindo de princípios norteados pelo respeito, 

pela igualdade humana, pela tolerância e pelo amor aos próximos. 

Por fim, esse trabalho se apresenta como um pequeno grão de areia de 

contribuição em um deserto de injustiças e normas reguladoras que a tantos excluem 

e discriminam; na tentativa de conscientizar futuros professores que o lerem da 

importância de se tornarem também grãos de areia para que juntos um dia formemos 

um deserto mais justo. 
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