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ESQUEMA DE GÊNERO EM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO. Thiago Correa Oliveira, Jose Augusto Hernandez (orient.) (). 
Este estudo se apoiou na Teoria de Esquema de Gênero de Bem (1981), abordagem psicológica cognitiva 

de processamento de informação de gênero. Nesta perspectiva, quatro categorias de papéis sexuais se inscrevem: 
masculina, feminina, andrógina e indiferenciada. Masculinidade inclui traços típicos dos homens, orientação 
instrumental e de tarefa. Feminilidade contém traços típicos das mulheres, foco nos aspectos emocionais e 
expressivos da vida. Indivíduos de papel sexual masculino se autodescrevem como tendo grande número de traços 
masculinos e poucos femininos, ao contrário, dos indivíduos de papel sexual feminino. As pessoas de papel sexual 
andrógino se autodescrevem como tendo elevado e equilibrado número de características femininas e masculinas. Os 
indivíduos indiferenciados se autodescrevem como tendo poucas qualidades masculinas e femininas.Esta pesquisa 
exploratória verificou em 83 professores de Educação Física, 45 mulheres e 38 homens, a autopercepção relacionada 
aos papéis sexuais. Os sujeitos eram de instituições públicas e privadas, 53 do ensino fundamental e médio e 30 do 
superior. A idade variou de 24 a 56 anos. Foi usado o Bem Sex-Role Inventory e usada escala tipo Likert de 7 pontos. 
Os dados foram submetidos à estatística descritiva, a ANOVA e ao Coeficiente de Correlação de Pearson. Os 
resultados não mostraram diferenças significativas entre sexos, nem entre níveis de atuação. Não houve, também, 
correlação significativa entre a idade e o BSRI. Porém, a descrição dos dados revelou informação curiosa: 81 % dos 
professores foram classificados como andróginos. Bem (1974, 1975, 1977 e 1981) sustentou que a maioria das 
pessoas bem ajustadas é andrógina. Isto contrastou com o modelo anterior de congruência, homens masculinos e 
mulheres femininas seriam os bem ajustados. A androginia, estilo cognitivo de processamento de informação de 
gênero, caracteriza o perfil de professores de Educação Física? 
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