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RESUMO 
 

Essa dissertação é fruto de uma pesquisa que teve como propósito realizar um 
diagnóstico das práticas corporais desenvolvidas dentro e fora das aulas de 
Educação Física que influenciam na constituição da identidade de gênero, com 
vistas a identificar como as relações de gênero podem contribuir para a participação 
ou não nas aulas de Educação Física. A partir disso, propor uma prática de ensino 
não sexista que propicie o trabalho com os conteúdos estimulando a participação. 
Pautada na prática reflexiva a pesquisa teve como metodologia a pesquisa ação, 
onde foram realizadas atividades durante as aulas de Educação Física da turma do 
1º ano do curso técnico em Edificações integrado ao ensino médio. A pesquisa teve 
a participação de doze alunas e seis alunos no total de quarenta e três alunos 
regularmente matriculados. Embora essa seja uma temática atual ainda existem 
lacunas nas práticas de ensino da Educação Física quando o assunto são as 
relações de gênero. Como resultado da pesquisa foi observado que as capacidades 
e habilidades físicas são utilizadas como justificativas para determinar as diferenças 
entre os gêneros e que por sua vez influencia na forma de participação dos 
discentes. Embora haja a inclusão e aceitação dos alunos e alunas nas aulas, 
percebemos que existe a presença de estereótipos que delimitam o espaço ocupado 
por cada gênero dentro das atividades físicas. Contudo, foi possível chegar a uma 
prática de ensino não sexista, onde as diferenças de gênero não seja um limitador 
na participação das aulas. Essa prática de ensino aconteceu por meio de um 
processo reflexivo culminado em ações que pudessem ajudar no repensar da prática 
corporal. A necessidade de mudanças na prática de ensino está apoiada na 
importância de romper com as antigas práticas, que foram pensadas para formar 
cidadãos de outrora. Onde os preceitos e valores sociais visavam o ensino 
separatista, com formações especificas para cada sexo. É possível perceber que 
mesmo que os conceitos e abordagens nas aulas possam passar por evolução a 
mudança demora um tempo para acontecer. Em alguns casos essas mudanças 
podem perpassar até mesmo algumas décadas. Com isso, ao realizar a reflexão a 
partir da própria prática tanto professor como os alunos e alunas puderam entender 
como as relações de gênero podem influenciar na participação das aulas de 
Educação Física. 
Palavras-chave: Práticas de Ensino, Gênero, Educação Física, Sequência didática. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is the result of a research that was intended to conduct a diagnosis 
of bodily practices developed in and out of physical education classes influencing the 
Constitution of gender identity, with a view to identifying how gender relationships 
can be contribute to participation or not in physical education classes. From this, 
proposing a non-sexist teaching practice that Luke work with content stimulating 
participation. Guided in the reflective practice the research had as a methodology the 
research action, where activities were conducted during the physical education 
classes of the 1st year class of the technical course in buildings integrated to high 
school. The survey had the participation of twelve students and six pupils in total of 
43 pupils regularly enrolled.  The realization of the survey occurred during the second 
bimaster of the school year of 2017, and the meetings were initiated shortly in the 
first class of the Bimaster. The work was divided into sections where the introduction 
starts the conversation; Second section that brings a theoretical survey of 
productions on gender-thematic in education and school physical education; The 
third section where the methodological procedures of the action research will be 
delimited; Fourth section that will address the paths traveled during the survey; Fifth 
section that makes reflection on the action survey conducted by the analysis of the 
results and ultimately the final considerations that will allow an elucidative view of the 
proposed problem for this research. Although this is a current thematic, there are still 
gaps in the teaching practices of physical education when the subject is gender 
relationships. As a result of the research it has been observed that the capabilities 
and physical abilities are used as justifications to determine the differences between 
genders and which in turn influences in the form of participation of the people. 
Although there is the inclusion and acceptance of pupils and students in class, we 
realise that there is the presence of stereotypes that delimit the space occupied by 
each gender within the physical activities. However, it was possible to reach a non-
sexist teaching practice where gender differences are not a limiting in the 
participation of classes. This teaching practice has happened through a reflective 
process that culminated in actions that could help in rethinking body practice. The 
need for changes in teaching practice is in the support of the importance of disrupting 
the old practices, which were thought to form citizens of former. Where the precepts 
and social values aimed at separatist teaching, with specific formations for each sex. 
It is possible to realize that even though the concepts and approaches in lessons can 
go through evolution, change takes time to happen. In some cases these changes 
may pass even a few decades. With this, in conducting reflection from the practice of 
both teachers and pupils and students could understand how gender relationships 
can influence the participation of physical education classes. 

Key-words: Teaching practices, Gender, Physical education, Didactic 
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1- INICIANDO A CONVERSA 

 

A Educação Física surgiu na sociedade ocidental moderna como um 

movimento de caráter popular e sem qualquer relação com a instituição escolar. A 

prática de ensino curricular do exercício físico que é conhecida como Educação 

Física Escolar no formato que temos nos dias atuais têm suas raízes na Europa do 

fim do século XVIII e início do século XIX. Este movimento, bastante vigoroso em 

todo o século XIX, teve sua denominação definida a partir da Inglaterra e da França 

e ficou também conhecido como “escolas” ou “métodos de ginástica”. A partir da 

última década do século XIX, o termo, ginástica ainda foi largamente utilizado para 

denominar a aula que tratava das atividades físicas, logo depois surgiu o nome 

Educação Física, com o qual convivemos até hoje. (SOARES, 1996). 

De acordo com Soares (2001) o início do século XIX foi o marco inicial para a 

implantação da Educação Física no ocidente. Iniciando pela Europa com o processo 

de transformação da sociedade feudal para o capitalismo a Educação Física foi 

utilizada como instrumento capaz de remodelar o homem necessário ao novo 

sistema econômico. Com isso, serviria como tratamento para toda letargia, 

indolência, preguiça e imoralidade, onde foi incorporada ao discurso médico 

pedagógico da família. Durante esse período histórico o discurso biológico pautado 

na ciência positivista era a fonte de saber responsável por explicar todos os 

acontecimentos sociais. Aliado à Educação Física, o discurso biológico tinha como 

premissa explicar todas as desigualdades sociais. 

A Educação Física então foi utilizada como forma de domesticar os seres 

humanos dando um novo formato que fosse compatível com a sociedade em 

transformação. Se para o novo modelo econômico os antigos hábitos e costumes 

eram arcaicos e prejudiciais ao corpo social, passa a ser importante transformar o 

indivíduo de acordo com os padrões necessários da nova sociedade. Visto que a 

grande jornada de trabalho impostas pelo sistema de produção nas fábricas e minas 

contribuiu para a mortalidade infantil, desnutrição e debilidade física. Esses fatores 

impactaram diretamente na saúde da nova sociedade, tendo como exemplo à 

mortalidade, baixa estatura e degeneração progressiva que obrigou o exército 

francês e inglês a diminuir a estatura mínima exigida para o ingresso de soldados. 

Essa foi uma das faces temerosas da nova sociedade que tentaram esconder, 

buscando outros motivos que não fosse social para justificar tamanho estado de 
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miséria em uma sociedade rica. O discurso médico higienista passou a vigorar tendo 

como premissa intervir nos hábitos, costumes e crenças das pessoas. A família foi o 

foco de intervenção onde a mulher passou a desempenhar o papel primordial de 

manter a harmonia do lar. Dessa forma o homem deveria manter a casa e a mulher 

dedicar-se aos cuidados do marido e dos filhos, garantindo assim o 

restabelecimento da ordem social. 

Além de estabelecer os papeis sociais de homens e mulheres o período da 

revolução industrial marcou o ponto de partida nas desigualdades salariais entre os 

mesmos. Enquanto mulheres realizavam funções e ocupavam cargos onde 

ganhavam salários cujo valor às vezes era insuficiente para garantir as refeições, os 

homens, por sua vez recebiam salários superiores realizando o mesmo trabalho. 

Fator que contribuiu tanto para queda de braço entre ambos os sexos como para 

demarcar o papel social de homens e mulheres. Evidenciando a partir do discurso 

biológico positivista a função social da mulher como ser afetivo que tinha como 

pressuposto cuidar dos filhos da pátria para o desenvolvimento saudável do 

organismo social. A instituição familiar foi apenas um dos ambientes utilizados pelos 

governos para trabalhar os conceitos médicos higienistas, sendo que a escola 

também foi um lugar importante de disseminação dessas ideias (SOARES, 2001).  

A fase de implantação da Educação Física higienista no Brasil, aconteceu da 

mesma forma que o processo civilizatório advindo das mudanças do sistema 

econômico e pela revolução industrial na Europa. Contudo, a reforma Couto Ferraz1 

que aconteceu no período posterior à proclamação da república foi o marco 

importante para oficializar a inserção da Educação Física como disciplina escolar. 

Mesmo que os ideais da elite imperial brasileira estivessem voltados para o 

desenvolvimento intelectual, fato motivado pelo pensamento de que o esforço físico 

era visto com maus olhos devido a sua vinculação ao serviço braçal provindo das 

atividades escravas. Observa-se ainda que a resistência da elite imperial fosse 

maior com relação às atividades corporais realizadas pelas meninas, visto que para 

os meninos era menor a preocupação devido à vinculação da Ginástica com as 

instituições militares (BRASIL, 1998). 

                                                 
1 A reforma Couto Ferraz foi a mudança ocorrida no sistema educacional do Brasil por volta do ano de 1881, que 

tornou a Educação Física obrigatória nas escolas da corte. Antes disso as práticas pedagógicas eram exclusivas 

dos militares e médicos, não havendo uma área especificas, para Educadores e, muito menos, para a Educação 

Física escolar. 
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Como relata Bracht (1999) a constituição da Educação Física, ou seja, a 

instalação dessa prática pedagógica na instituição escolar emergente dos séculos 

XVIII e XIX, foi fortemente influenciada pela instituição militar e pela medicina. Da 

medicina veio o discurso higienista que era baseado na biologia para explicar as 

diferenças entre os sexos e a necessidade da manutenção da saúde. Os militares 

foram responsáveis por ministrarem as aulas de ginásticas nas escolas com intuito 

de fortalecer os filhos da pátria, formando assim soldados fortes e saudáveis.  

Após a época da Educação Física militarista surgiu à tendência esportivista 

que preconizava a formação de atletas para promover a visibilidade do Brasil frente 

aos outros países.  

As práticas corporais na Educação Física brasileira construíram-se a partir de 

métodos ginásticos orientados pela visão mecanicista do corpo e por fins higienistas 

que estabeleceram o caráter utilitarista do exercício físico. Esse caráter juntou-se a 

prática hegemônica da Educação Física escolar hoje que é o Esporte. Por anos, as 

concepções que norteiam as ações pedagógicas da Educação Física simplificam-se 

à uma visão formativo-educativa do esporte, impedindo uma educação crítica que 

proponha ideias inovadoras e dificultam o redimensionamento das práticas. 

(SARAIVA, 2005). 

A necessidade de uma Educação escolar pautada na igualdade de gênero 

tem contribuído para que a Educação Física ganhe atenção especial no ambiente 

educacional. Por décadas os estudos sobre gênero vêm produzindo discussões que 

contribuíram para o desenvolvimento social do tema. Mesmo que a luta feminista 

tenha colaborado para o avanço das discussões e direitos, ainda há resquícios do 

longo período de soberania masculina. Essa afirmação pode ser compreendida por 

meio dos resultados obtidos no estudo realizado por Gomes (2006) sobre a 

construção do masculino e feminino na pré-escola, onde foi constatado que as 

atividades permitidas para os meninos mantinham padrões diferentes das atividades 

autorizadas às meninas. Os meninos poderiam participar de atividades mais 

arriscadas, inovadoras, espetaculares, enquanto que as meninas somente as 

atividades, frágeis e delicadas, onde deveriam seguir a norma do jogo.  

Mesmo quando a proposta de aula é trabalhar atividades com meninos e 

meninas sem distinção de gênero, em determinados momentos há resistência por 

parte dos mesmos. Esses fatos evidenciam a necessidade da realização de um 

estudo mais detalhado para compreender melhor esse tema. As discussões e 
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conhecimentos produzidos pela linha de pesquisa Práticas Pedagógicas, Inovações 

Curriculares e Tecnológicas contribuíram no desenvolvimento desse estudo. 
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 2- REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1- CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO 

Para que possa entender como é constituído o processo de construção da 

identidade de gênero é importante conhecer o conceito atribuído historicamente ao 

gênero. A partir das discussões feministas o termo surgiu entendido como uma 

construção social, no qual foi utilizado para explicar as relações de poder existente 

entre homens e mulheres. Utilizando, como exemplo, a fala da escritora francesa 

Simone de Beauvoir (1970), onde afirma em seu livro O segundo sexo que “ninguém 

nasce mulher, torna-se mulher”. Percebe-se nessa simples frase que o sexo 

biológico não vem a ser o determinante na constituição do “ser mulher”, para isso é 

necessário que as ações, práticas e vivências sociais contribuam como importantes 

meios de construção dessa identidade. 

O ser humano desde a sua concepção está envolto no processo lento e 

complexo da construção da identidade de gênero. Para constituir-se como pessoa é 

necessário que esse ser possua uma identidade, algo que o defina como 

participante do grupo social. Rotineiramente essa identidade para ser constituída 

tendo como alicerce o tripé sexo, gênero e sexualidade.  

Segundo Butler: 

[...] a “coerência” e a “continuidade” da “pessoa” não são 
características lógicas ou analíticas da condição de pessoa, mas, ao 
contrário, normas de inteligibilidade socialmente instituídas e 
mantidas. Em sendo a “identidade” assegurada por conceitos 
estabilizados de sexo, gênero e sexualidade, a própria noção de 
“pessoa” se veria questionada pela emergência cultural daqueles 
seres cujo gênero é “incoerente” ou “descontinuo”, os quais parecem 
ser pessoas, mas não se conformam às normas de gênero da 
inteligibilidade cultural pelas quais as pessoas são definidas. 

(BUTLER, 2003, p.38). 
 

Ao fazer essa afirmação Butler deixa claro que a construção da identidade e 

principalmente, identidade de gênero é configurada pelas normas culturais que 

estabelecem o padrão de clareza do que vem a ser homem e mulher. Quando o 

individuo deixa de ter conformidade com os padrões culturais que define o ser como 

pessoa o mesmo passa a descumprir as regras que legitimam a constituição do ser 

social. Por isso, é comum identificarmos ações que legitimam e reforçam as normas 

culturalmente estabelecidas para concebermos homens e mulheres. 
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Quando uma mulher engravida todos os planos e anseios de ser mãe ou pai 

são concebidos a partir do sexo biológico da criança que virá ao mundo. Ao anunciar 

para os familiares e amigos a notícia que gesta um ser em seu ventre a mãe 

consequentemente se depara com perguntas do tipo; qual o sexo? É menino ou 

menina? Qual será o nome? Todas essas perguntas apesar de serem feitas de 

formas diferentes acabam sempre direcionadas à questão do sexo do bebê. Pois a 

partir da resposta será determinado o nome, a cor da primeira roupa e o primeiro 

brinquedo. 

 As roupas e brinquedos são um início dessa construção: quando é menino a 

roupa em sua maioria passa a ser predominantemente da cor azul e os brinquedos 

são carrinhos, bolas entre outros que transitam no universo masculino. No caso de 

menina acontece o inverso sendo as roupas na cor rosa e os brinquedos em sua 

maioria bonecas. Conforme a criança vai crescendo outras normas e valores vão 

sendo incutidos em objetos e ações para dar continuidade à determinação do 

masculino e feminino. Finco (2007), colabora falando sobre a importância de pensar 

no quanto os diferentes mecanismos sociais operam na educação das crianças ao 

longo de suas vidas e como esses mecanismos deixam sinais tatuados em seus 

corpos. 

Dentro de uma compreensão maior está embutida a ideia de que esses sinais 

tatuados nos corpos das crianças passam a configurar-se como a identidade do ser. 

Uma vez que a identidade é entendida em seu significado como a forma de 

diferenciar ou tornar legítimo algo ou alguém. Dubar (1997) complementa dizendo 

que a identidade é produto do processo de socialização. Por isso, se gênero venha 

ser entendido como uma construção social a partir das representações de poder do 

ato de ser homem ou mulher e a identidade um aspecto que singulariza o indivíduo 

por meio do processo socializador, fica evidente que a identidade de gênero se 

constitui a partir de ações do cotidiano. Onde são evidenciadas as diferenças dos 

sexos por via das influências exercidas pelo meio social. 

A escolha de nome, cores e brinquedos é somente à primeira de muitas 

outras manifestações que influenciarão diretamente na construção da identidade de 

gênero da criança. O ambiente escolar também contribui para essa formação. 

Quando chega à pré-escola a criança leva consigo sinais grafados em seu corpo 

que são reforçados ou anulados a partir do convívio com a professora ou professor e 
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os colegas de classe. Todos esses sinais fazem parte da feminilidade ou 

masculinidade incutida no seio familiar de meninos e meninas.  

Se para Beauvoir a construção feminina acontece a partir do convívio com 

meio social, Oliveira (2004) entende a masculinidade como um mito da sociedade 

moderna, onde é projetada a visão da sociedade com as características 

vislumbradas como essenciais da vida coletiva. Nessa perspectiva, a construção da 

masculinidade e feminilidade vai depender dos costumes e valores de cada 

sociedade, ou seja, nos locais onde predomina a hegemonia masculina por meio da 

virilidade e força todas as ações sociais padronizam os comportamentos e condutas 

a fim de reforçar as diferenças entre os sexos. Segundo Falconnet e Lefaucheur 

(1977, p.34) “a mulher se diz: continue feminina, preserve sua feminilidade. A um 

homem não se diz: continue viril, impõe-se: seja homem! Faça-se. E o prove”.  

Apesar da afirmação do autor em relação ao ser mulher ir de encontro com o 

que já foi discutido anteriormente. Ao analisá-la fica clara a necessidade da 

constante autoafirmação masculina, quando ele coloca em questão a necessidade 

do homem se afirmar enquanto “macho”. Sendo que a masculinidade fica 

condicionada ao constante reforço da virilidade por meio de suas ações cotidianas. 

Trazendo para análise o que diz Beauvoir sobre ser mulher e a fala dos autores 

Falconnet e Lefaucheur sobre ser homem, entende-se que essa afirmação será 

estabelecida dentro do convívio social, onde as relações entre os indivíduos 

exerceram suas forças a fim de assegurar que não haverá o desvio dos padrões. 

Nessa perspectiva, a relação estabelecida no laço familiar e escolar enquanto 

criança formulará as vivências necessárias para a construção dessa identidade de 

gênero. Sendo que na escola as práticas como a divisão de filas de meninas e 

meninos, banheiros separados, brincadeiras direcionadas de acordo com o sexo, 

entre outras, contribui para o processo de construção do feminino e masculino.  

A partir das pesquisas realizadas na área da educação escolar com crianças 

no momento do recreio, Belotti (1985) elenca comportamentos que são 

tradicionalmente esperados por meninos e meninas. Os meninos de uma forma 

geral são dinâmicos, barulhentos, agressivos, indisciplinados, desobedientes, 

negligentes, não são aplicados, escrevem devagar, são desarrumados e sujos, 

autônomos, não dependem com constância de afeto, aprovação e auxílio, seguros, 

não choram com facilidade e são solidários com outros meninos além do aguçado 

senso de amizade. Já as meninas são apáticas, tranquilas, dóceis e servis, 
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disciplinadas, obedientes, metódicas, cuidadosas, perseverantes, arrumadas, 

conservam-se limpas e asseadas, dependem do conceito da professora, pedem 

aprovação e a ajuda com frequência, choronas e emotivas, fracas de caráter e 

pouco solidárias com as colegas. 

Embora as pesquisas realizadas por Belotti tenham acontecido na década de 

1980, percebe-se que muitos desses comportamentos ainda permanecem como 

legitimadores daquilo que se espera de meninos e meninas nos dias atuais. Apesar 

do comportamento das crianças protagonistas do ambiente escolar nem sempre 

serem condizentes com essas características mencionadas anteriormente, as ações 

que estampam como planos de fundo o cotidiano das escolas estão carregados 

dessas ideias. Muitas acontecem de forma velada, atuando sorrateiramente nas 

entrelinhas, onde nem sempre podem ser percebidas a não ser que haja uma 

análise mais apurada. O livro didático é instrumento carregado de simbologias e 

códigos que atuam de forma implícita. Todos os conceitos de família e papel social 

de homem e mulher que são embutidos no livro aparecem como formas de reforçar 

os estereótipos de masculinidade e feminilidade. 

O livro didático é um exemplo de instrumento que é utilizado com muita 

frequência nas diferentes disciplinas que compõem o currículo escolar. Contudo, o 

espaço do recreio escolar ou da Educação Física onde é desenvolvido as práticas 

corporais também dispõem de ações que contribuem para o desenvolvimento da 

identidade de gênero. Segundo Louro (2014, p.76) “se em algumas áreas escolares 

a constituição da identidade de gênero parece, muitas vezes, ser feita através dos 

discursos implícitos, nas aulas de Educação Física esse processo é, geralmente, 

mais explícito e evidente”. Tais afirmações podem ser explicadas por via do diálogo 

com a expressividade que permeiam os jogos, brincadeiras e práticas esportivas. Ao 

brincar a criança conversa com o mundo podendo ou não reproduzir todos os 

conceitos socialmente construídos. Sendo que no decorrer da vida outras práticas 

também serão introduzidas e contribuirão no processo de construção da identidade 

de gênero. 

 

2.2- RELAÇÕES DE GÊNERO E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A palavra sociedade nos remete ao entendimento de grupo ou conjunto de 

pessoas. Elias (1994) complementa que os grupos formados por diferentes regiões 
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demográficas compõem tipos diferenciados de sociedades. Esse pensamento 

conduz ao juízo de costumes e normas específicas para cada uma das sociedades, 

que está diretamente relacionado ao processo de socialização dos indivíduos, que 

segundo Retondar (2013) pode ser definido como os procedimentos que 

transformam o indivíduo em um membro da sociedade.  

Dentro desse contexto as estruturas sociais são estabelecidas e consolidadas 

a partir de tais premissas em que o comportamento dos indivíduos pertencentes aos 

diferentes grupos são determinados e conduzidos visando à estruturação e a 

manutenção social. Gruppi (1996) expõe o pensamento de Engels, afirmando que 

para o teórico revolucionário, o desenvolvimento social e familiar é como um 

processo conjunto, onde a sociedade busca organizar as relações entre os sexos 

para sua própria vida e sobrevivência, visando suas necessidades econômicas.  

Gruppi (1996) diz que para Engels, na sociedade originária da tribo, não se 

conhecia a propriedade privada, logo não existia subordinação feminina. O 

surgimento da subordinação feminina aconteceu concomitantemente à criação de 

gado que adveio a partir da caça,  marcando assim o início da propriedade privada. 

O processo de formação da sociedade privada deu início a intensa relação de poder 

entre os distintos segmentos sociais, tais como, família, estado e clero. As relações 

de poder passaram a exercer forte influência na vida social, por conduzir as ações 

dos indivíduos pertencentes a determinados grupos.  

De acordo com Weber (1998) o poder, ou a possibilidade de encontrar 

obediência pode estar fundamentado em diferentes tipos de submissão, sendo a 

dominação legitimada por meio de três formatos: a dominação legal que acontece a 

partir de um estatuto que subsidia as ações burocráticas; a dominação tradicional 

que acontece por meio da crença pela santidade onde os súbitos obedecem ao 

senhor ou patriarca, pessoa que dá as ordens a seus subordinados (familiares ou 

escravos); e por fim dominação carismática que está ligada a devoção afetiva por 

seu senhor, pessoa representada por um líder.  

Pensando a partir da consolidação da sociedade e das relações de poder 

estabelecida, percebe-se que tudo isso originou uma forma diferenciada de entender 

e projetar o comportamento dos indivíduos, sendo que a relação de poder envolta na 

vida social passa a exigir uma conduta de utilidade e subserviência. Foucault (1999) 

relata que o corpo dócil torna o ser humano mais útil e obediente, favorecendo o 

processo disciplinar em diferentes seguimentos.  
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A relação de poder existente na utilidade e obediência desse corpo é um 

aspecto que aparece muito forte no âmbito escolar. A escola foi um dos lugares 

usados para a constante vigilância, onde as pessoas passaram a observar umas às 

outras com intuito de manter o controle social. Todas essas condutas de constante 

vigilância são entendidas como o processo disciplinar que cria um sistema de 

recompensas e penalidades constantes para singularizar e categorizar os indivíduos.  

Ainda na visão de Foucault (1999), as ações de retribuição ao comportamento 

entre o bom e o mal construiu uma hierarquia dos indivíduos. Tendo como propósito 

homogeneizar a massa, instituindo um padrão de normalidade que deveria ser 

seguido por todos. Esse padrão de normalidade pode ser descrito como o processo 

disciplinar que funciona nas instituições. O entendimento de norma disciplinar 

evidencia a constante necessidade da manutenção do poder, na qual todas as 

ações são direcionadas a manipular e a manter o controle social. Singularizar os 

indivíduos tornou-se uma necessidade, para isso todos precisavam ser medidos, 

codificados e classificados por meio de avaliações. 

O processo de categorização tornou ainda mais evidente as diferenças entre 

os indivíduos, tendo como pano de fundo o discurso biológico para justificar essas 

ações. Se antes as normas conduziram os comportamentos, a partir de então 

passam a adquirir papel fundamental na categorização das pessoas estabelecendo 

as condutas de homens e mulheres. Toda a relação de poder existente na interação 

dos sexos estreita as diferenças por meio do papel social exercido por eles. Assim, 

como já foi mencionado anteriormente, em relação à criação da sociedade a partir 

do surgimento da economia, homens e mulheres passam a ter seu papel definido 

socialmente. Para os homens são direcionadas as ações que envolvem o poder e 

comando, já para as mulheres resta atividades submissas que não as permita 

participar da tomada de decisões. 

Todo esse contexto de obediência e submissão foi crucial para o processo de 

construção histórica da desigualdade entre os sexos, onde o masculino passa a 

exercer a soberania sobre o feminino. Essa ideia de diferenciação social entre os 

sexos, que é um aspecto biológico, tende a ser entendida por meio das relações de 

gênero.  

Segundo Goellner (2005), mesmo a palavra gênero podendo ser observada a 

partir de diferentes olhares teóricos, é de comum acordo que se refira, 

fundamentalmente, à construção social dos sexos. Scott (1989) ressalta que o termo 
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gênero rejeita qualquer forma de justificar a subordinação feminina por meio das 

diferenciações biológicas existente no fato de que as mulheres têm filhos e os 

homens são possuidores de força muscular superior à do sexo oposto.  

Essa rejeição tem uma explicação na fala de Saraiva (2005), onde diz que 

embora as determinações históricas nos evidenciem o sexo feminino como 

tradicionalmente dominado e inferiorizado em relação ao masculino, houve um 

tempo que em forma de mito a força e qualidade das mulheres superavam a dos 

homens. Esse período foi marcado pelos mitos das deusas gregas. O 

desenvolvimento da sociedade industrial se encarregou de utilizar os aspectos de 

rendimento feminino como forma de mais valia. Com a mesma capacidade que os 

gregos tinham de explicar sua cultura por meios de mitos o ocidental possui de criar 

e recriá-la por meio do sistema industrial e cultural.  

O fato das questões biológicas não existirem quando as forças de trabalho 

femininas são importantes para o sistema social, evidencia a fragilidade do discurso 

biológico. Esse é um problema que historicamente o movimento feminista vem 

buscando mudar a partir das lutas e enfrentamentos, com propostas políticas que 

favoreça a inserção da mulher na sociedade sem que haja a discriminação em 

decorrência do gênero. Segundo Devide (2005) o discurso biológico vem sendo 

utilizado para justificar as diferenças sociais que determinam os comportamentos de 

homes e mulheres e estabelecendo a limitação de acesso para as mulheres em 

diferentes seguimentos sociais inclusive o esporte. Nas práticas corporais é 

impossível não observar a existência de estereótipos em algumas atividades, como 

é o caso da dança, futebol, boxe e levantamento de peso. Por essas atividades 

envolverem características que socialmente são utilizadas para definir, moldar e até 

identificar os seres, passa a ser um importante selo de rotulação. 

 Ao trazer a realidade dos estereótipos de gênero para a Educação e em 

especial à Educação Física, Devide (2005) ressalta que o pensamento feminista 

separatista teve a ideia de diferenciar o esporte feminino do masculino. Essa 

proposta foi embasada no princípio de que as mulheres teriam mais facilidade de 

acesso à prática exclusivamente masculina, sem que houvesse exposição a 

qualquer forma de discriminação. Sendo as aulas de Educação Física escolar um 

dos primeiros espaços a ser colocada em prática a separação de meninos e 

meninas. 
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Essa separação a longo prazo fez com que as diferenças se acentuassem 

ainda mais. Tal situação pode ser verificada na fala de Louro (2014), que afirma ser 

a escola um dos ambientes que deixa transparecer o lugar de todos os indivíduos, 

categorizando e rotulando um-a-um presente no processo educacional. Saraiva 

(2005) ressalta a existência de aspectos sexistas na Educação Física, do mesmo 

modo que na educação familiar e escolar, que transformaram a mulher em um ser 

submisso, obediente e dócil, com papel secundário e de menor valor social, 

privando-a de participar de decisões políticas.  

 Saraiva (2005) acrescenta que há necessidade de compreender o 

desenvolvimento dos estereótipos sexuais e a consequente discriminação dos 

papeis sociais por via da explicação dos estereótipos como produto da cultura. 

Quando a autora fala sobre a importância de entender os estereótipos como uma 

construção social, a mesma quer deixar claro que a ideia de forte, frágil, agressivo 

e/ou delicado faz parte de um processo que foi construído socialmente ao longo dos 

tempos. Ainda de acordo com a autora é necessário buscar a formulação teórica 

sobre o estereótipo sexual na Educação Física e no Esporte, formulando o 

redimensionamento das práticas pedagógicas. Esse redimensionamento passa pela 

coeducação na Educação Física e visa um processo que esclareça a opressão e a 

discriminação presente nas relações sociais entre homens e mulheres.  

Reiterando que a Educação Física não é limitada ao esporte, a mesma é 

constituída de práticas corporais que fazem parte da cultura corporal de movimento. 

Por meio da prática corporal os indivíduos influenciam e são influenciados em seu 

meio social. Com isso, as práticas desenvolvidas por meio da cultura corporal de 

movimento criam e recriam padrões sociais onde são estabelecidas as relações de 

gênero entre os sujeitos. Pensando no que poderiam ser as relações de gênero 

Cabral e Diaz traz a seguinte definição: 

As relações de gênero são produto de um processo pedagógico que 
se inicia no nascimento e continua ao longo de toda a vida, 
reforçando a desigualdade existente entre homens e mulheres, 
principalmente em torno a quatro eixos: a sexualidade, a reprodução, 
a divisão sexual do trabalho e o âmbito público/cidadania (CABRAL; 
DIAZ, 1998, p.142). 

No contexto escolar a Educação Física exerce uma importante função nas 

relações de gênero. A partir de suas práticas os indivíduos se constituem como 

homem e mulher. Tal ação somente é possível devido a influência que a escola tem 
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enquanto instituição social. Historicamente a instituição educacional vem atuando 

como instrumento disciplinador da sociedade. Dentro das relações de gênero está 

embutida a relação de poder entre ambos os sexos, sendo que historicamente há 

prevalência da soberania masculina. No entanto, atualmente, existe uma variedade 

de relações que podem ser estabelecidas a partir dos interesses de gênero, onde;  

[...] os interesses de gênero revelam a dominação social de um 
gênero sobre o outro – dominação política de um gênero sobre o 
outro, dominação econômica de um gênero sobre o outro. Mas, não 
é simples assim – essas dominações se cruzam e se entrecruzam. 
Existem também mulheres que dominam homens e mulheres que 
dominam mulheres. Existe uma transversalidade, um cruzamento de 
dominações (GEBARA, 2002, p.09). 

Essa ampla variação de dominação que compõem as relações entre os 

gêneros evidência a ligação direta que os papéis sociais têm com o comportamento 

e ações dos indivíduos enquanto ser social. É possível observar esse fato nas 

relações estabelecidas durante as aulas de Educação Física entre os meninos e as 

meninas. Quando a atividade que está sendo desenvolvida é o futsal as meninas 

que participam ou que lhes é permitido a efetiva participação da atividade junto com 

meninos apresentam características que destoam das tradicionalmente esperadas 

para o sexo feminino. São meninas destemidas, que não se preocupam em suar ou 

sujar a roupa e, em alguns casos, não apresentam anseios em relação ao padrão 

social de comportamento e beleza.  

Ao pensar nesse perfil feminino que é permitido habitar as atividades 

socialmente entendidas como do universo masculino, torna-se inevitável não apontar 

a outra vertente dos estereótipos, os meninos que não apresentam as 

características esperadas pelo sexo masculino. Segundo Dunning e Maguire (2010), 

o esporte possibilita a formação da masculinidade por envolver simbologias e 

valores masculinos. Pelo esporte ter sido criado pelos homens e para os homens os 

autores afirmam que as características valorizadas no Esporte estão associadas à 

violência, agressão, virilidade, coragem e força física que são atributos socialmente 

vistos como masculinos. 

Sendo assim, há de convir que não só as meninas, mas também os meninos 

passam pelo crivo da normatização dos padrões sociais. Enquanto as meninas 

precisam apresentar posturas impositivas por meio das ações e comportamentos 

que são vistos como aspectos do sexo oposto para serem aceitas em determinadas 

atividades, os meninos que não demonstram os atributos da masculinidade são 
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também deixados em um segundo plano pela ausência de atributos. Partindo dessa 

visão de dualismo na percepção do que é “ser homem ou mulher” percebe-se que 

apesar da pressão social que é culturalmente criada e recriada para normatizar os 

corpos, há os casos que são desviantes dessas normas. Mesmo a cultura2 

influenciando diretamente até mesmo antes da concepção do ser humano, sempre 

haverá o caso dos indivíduos que tencionarão essas relações culturalmente pré-

determinadas. 

Meninas e meninos crescem reproduzindo comportamentos que lhes são 

passados a partir de seu nascimento. Quando é recém-nascido ações e planos são 

projetados para ambos os sexos, isso sempre sendo considerados a partir da 

diferença biológica. Durante a infância a criança passa a reproduzir esses 

comportamentos através dos jogos e brincadeiras. Dentro do contexto da Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental é possível encontrarmos em muitas 

brincadeiras que permeiam os momentos de recreio ou até mesmo nas aulas de 

Educação Física/recreação, a reprodução de ações onde o comportamento da 

criança reproduz as relações de gênero existentes em nossa sociedade.  

Na pesquisa realizada por Auad (2015) a autora observou que durante o 

recreio existiam atividades que eram predominantes para um dos dois sexos e 

outras eram mistas. Lanchar sentadas pelos espaços da escola era uma atividade 

que envolvia somente as meninas. Os meninos praticavam futebol, lutas e bafo 

(brincadeira de bater virar a figurinha do chão batendo a mão). Jogar queimada, 

pular corda e dançar funk e axé era atividades mistas sem predominante reforço de 

desigualdade de gênero. Já “cai no poço” e “menino pega menina” eram as 

brincadeiras mistas que tinham o predominante reforço da desigualdade de gênero.  

Na primeira brincadeira Auad relata que mesmo com os olhos tampados os 

meninos jamais escolhiam outros meninos, já as meninas eram comuns escolher 

outras meninas sem que houvesse alvoroço por conta disso. A segunda brincadeira 

os meninos perseguiam as meninas puxando o cabelo delas. Quando um dos 

garotos foi questionando pela pesquisadora sobre o porquê perseguiam 

exclusivamente uma determinada menina, ele respondeu que “mulher tinha mesmo 

                                                 
2 O termo cultura que é mencionado nesse texto está sendo entendido como produto socialmente 
construído por uma determinada população, grupo e/ou comunidade (BRASIL, 1997). Partindo desse 
entendimento de cultura Monteiro (2013) afirma que é importante lembra que os conhecimentos de 
condutas que são passados individualmente podem sofrer alterações de acordo com as apropriações 
de cada indivíduo. Na nossa sociedade, assim como em outras, as construções culturais geram 
expectativas diferentes no comportamento de homens e mulheres. 
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que apanhar” e que se ela não quisesse que puxassem o cabelo que fosse com ele 

amarrado. 

Esse recorte da pesquisa realizada pela autora Auad, represente uma 

expressiva noção de como as relações de gênero são configuradas no ambiente 

escolar. Por meio da brincadeira as crianças não só estavam reproduzindo a 

violência contra a mulher como também utilizavam o discurso para legitimar suas 

práticas abusivas, fazendo parecer que a culpa da violência ainda era da menina por 

não se portar como as demais.  

Partindo para o contexto das aulas de Educação Física escolar é possível 

observar que os processos de hierarquizações acerca do masculino e feminino 

permeia o trabalho realizado pelos professores. Assim, como afirmam Corsino e 

Auad (2012, p.21): 

Ao considerar a problemática das relações de gênero na Educação 
Física Escolar, entendemos que os processos de hierarquização 
acerca do masculino e do feminino estão presentes nas aulas de 
Educação Física, e se estabelecem a partir das relações de poder 
presentes nesse ambiente; estas hierarquizações permeiam 
diferentes momentos das aulas como as formas de organização e o 
tratamento dos conteúdos, considerando-se, sobretudo, as relações 
entre alunos e alunas e professores(as) e alunos(as). 

 

 Quando as atividades são desenvolvidas nas aulas de Educação Física, 

formas diferentes de relações podem ser estabelecidas entre os sujeitos. Em 

determinados momentos, tanto o docente pode excluindo certos grupos de alunos 

dependendo da forma como propõe a atividade, quanto os próprios alunos e alunas 

podem excluir uns aos outros. Essa exclusão está ligada diretamente ao processo 

de hierarquização mencionado por Corsino e Auad (2012). 

A abordagem metodológica do professor pode ser citada como um exemplo 

para ilustrar essa hierarquização. Ao propor conteúdos que envolva as práticas 

esportivas é comum observar o distanciamento dos alunos e alunas que não dispõe 

das destrezas (força, coordenação motora e habilidade) necessárias a prática. A 

vivência motora da modalidade acaba ficando em um segundo plano, onde a busca 

pelos altos padrões de execução do movimento se tornando o ponto principal da 

atividade. 

Com a valorização dos altos padrões de execução do movimento, a 

classificação e seleção dos alunos e alunas com maior aptidão para a realização da 

atividade é inevitável. É comum perceber a prevalência dos meninos e meninas mais 
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habilidosos no momento de formar equipes para iniciar a prática esportiva. Assim 

como também fica claro a exclusão de parte das meninas ou meninos no 

desenvolver da atividade. Normalmente os grupos com pouca habilidade para a 

prática esportiva, não vivenciam as atividades propostas, mesmo que em momentos 

separado dos mais habilidosos. 

Da mesma forma que a exclusão dos discentes evidenciam um processo 

social de desigualdade. A hierarquização estabelecida a partir da classificação dos 

indivíduos faz com que alguns alunos e alunas fiquem a mercê de uma aula de 

Educação Física que possibilite a construção do conhecimento a partir da reflexão. 

Entender como funciona o processo de construção das desigualdades e 

hierarquização nas aulas de Educação Física contribui para que ações de trabalho 

conjunto com os alunos e alunas possam ser pensadas durante a aprendizagem. 

 Importante entender que embora o processo de hierarquização estabeleça a 

exclusão nas aulas de Educação Física, Daolio (2008) explica que simplesmente 

misturar os alunos não garantiria o ensino coeducativo. Para que a disciplina de 

Educação Física, assim como as demais do currículo, consiga combater as 

desigualdades durante as aulas, é necessário refletir sobre o corpo, que 

historicamente foi visto apenas a partir do viés orgânico. Essa representatividade 

corporal possibilitou a legitimação de determinada cultura no cotidiano das Aulas de 

Educação Física. A visão de corpo do profissional de Educação Física reflete 

diretamente na forma como as aulas são desenvolvidas. Com isso, torna-se 

relevante a necessidade de considerar o corpo como uma construção cultural, que 

forma e é formado pelas relações de gênero existentes nas aulas de Educação 

Física. 

Os comportamentos existentes nas relações de gênero contribuem para a 

constituição do ser adulto. Enquanto reproduz ações durante as aulas, os alunos e 

alunas estão internalizando com naturalidade os comportamentos socialmente 

vivenciados a partir do contato com as outras pessoas. Por isso, é importante que 

tanto o docente, quanto os discentes, compreendam o seu real valor e significado 

nas práticas corporais da Educação Física. Se existe a necessidade de 

compreender o corpo como uma construção social, é relevante que os indivíduos 

sejam capazes transcender as desigualdades ao invés de apenas reproduzi-las. 

Como afirmam Bello e Puchalski (2014) as relações entre meninos e meninas 

nos espaços e momentos escolares demonstram a inferiorização feminina em 
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relação ao masculino. Essa estruturação machista e sexista contribui para que 

professores e estudantes propaguem mecanicamente as relações violentas e 

desiguais no dia-a-dia, na organização pedagógica e nas práticas escolares. A partir 

dessa fala é importante perceber a necessidade de uma Educação Física pautada 

em aulas não sexistas. Para que isso possa ser possível às relações de gênero 

estabelecidas nas aulas de Educação Física, por meio das práticas de ensino 

precisam proporcionar vivências que vá além da reprodução de estereótipos fazendo 

com que os alunos consigam refletir sobre a prática. 

 

2.3- PRÁTICAS EDUCATIVAS E QUESTÕES DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 

 As práticas educativas correspondem às ações realizadas durante a aquisição 

de novos conhecimentos para cada pessoa. Essas ações acontecem tanto no berço 

familiar como no ambiente escolar. Os conhecimentos que são ensinados a partir 

dos símbolos e linguagens e que compõem o universo do saber a qual o sujeito está 

sendo educado, são responsáveis pela construção do processo educativo que 

advêm da relação entre os sujeitos a partir das vivências e experiências que podem 

acontecer de formas diferentes. 

O autor Elliot (1993) aponta duas formas de compreender as práticas 

educativas. Na primeira o docente ao realizar uma pesquisa pautada em um 

problema prático, vê como alternativa de resolução a mudança de algum aspecto da 

prática educativa. Dessa forma o desenvolvimento da compreensão antecede a 

decisão de modificar a estratégia docente. Na segunda o docente muda algum 

aspecto da sua prática educativa devido o surgimento de um problema prático, após 

evidenciar a eficiência da mudança para a resolução. Com a avalição da situação 

apresentada a compreensão inicial do professor em relação ao problema modifica-

se. Sendo que a mudança de estratégia antecede o desenvolvimento da 

compreensão. 

Em ambas as ações dos professores citados como exemplo, há mudança de 

estratégias na prática educativa a partir da necessidade de resolução do problema. 

No entanto, as mudanças desenvolvidas na prática educativa nem sempre resultam 

na reflexão após a resolução do problema. Se a mudança de aspectos da prática 

educativa acontecer sem a constatação da eficácia, não será possível perceber o 
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processo flexivo na ação. Para que a constatação da eficácia aconteça é necessário 

antes avaliar as interações dos fatores do processo educativo. Como afirma Zabala 

(2010, p.15): 

Os próprios efeitos educativos dependem da interação complexa de 
todos os fatores que se inter-relacionam nas situações de ensino: 
tipo de atividade metodológica, aspectos materiais da situação, estilo 
do professor, relações sociais, conteúdos culturais, etc. 

Pensando as práticas educativas na Educação Física escolar a partir dos 

fatores que se inter-relacionam nas situações de ensino é possível constatar que a 

mesma envolve um conjunto de práticas corporais que são desenvolvidos por meio 

do movimento. Apesar de ser uma área do conhecimento preconizado por vivências 

práticas, há também a teorização dos conteúdos que possibilitam a disseminação de 

conceitos socialmente produzidos. Dentro dessa perspectiva, dimensões precisão 

ser pensadas na prática educativa. As Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Básica pressupõem que:  

[...] assim como a dimensão emocional-afetiva foi, historicamente, 
tratada de modo periférico, a dimensão físico-corpórea também não 
tem merecido a atenção necessária. Aceita, geralmente, como 
atributo de um terreno específico – o da Educação Física Escolar – 
raramente se têm disseminadas compreensões mais abrangentes 
que nos permitam entender que o crescimento intelectual e afetivo 
não se realizam sem um corpo, e que, enquanto uma das dimensões 
do humano, tem sua concepção demarcada histórico-culturalmente. 
Desse modo, ao educador é imprescindível tomar o educando nas 
suas múltiplas dimensões – intelectual, social, física e emocional – e 
situá-las no âmbito do contexto sócio-cultural em que educador e 
educando estão inseridos. Tomar o educando em suas múltiplas 
dimensões tem como finalidade realizar uma educação que o 

conduza à autonomia, intelectual e moral (BRASIL, 2013, p. 167). 

Por isso ao pensar as práticas educativas na Educação Física é importante se 

ater às questões que vão além dos conteúdos que estão sendo tratados. Essas 

questões podem interferir diretamente no processo educativo, como é o caso das 

relações de gênero. Durante as aulas de Educação Física as questões de gênero, 

surgem podendo ser percebidas por meio das práticas de ensinos adotados pelo 

professor. Essa relação está diretamente ligada à forma como o docente planeja sua 

aula, tendo em vista as relações que serão estabelecidas entre meninos e meninas. 

Se as atividades desenvolvidas tiverem como principais aspectos a força e 
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habilidade há uma grande tendência de as meninas serem excluídas por serem 

consideradas mais fracas. As autoras Sousa e Haltmann contribuem dizendo que: 

Não se pode concluir que as meninas são excluídas de jogos apenas 
por questões de gênero, pois o critério de exclusão não é 
exatamente o fato de elas serem mulheres, mas por serem 
consideradas mais fracas e menos habilidosas que seus colegas ou 
mesmo que outras colegas. Ademais, meninas não são as únicas 
excluídas, pois os meninos mais novos e os considerados fracos ou 
maus jogadores freqüentam bancos de reserva durante aulas e 
recreios, e em quadra recebem a bola com menor freqüência até 
mesmo do que algumas meninas (SOUSA; HALTMANN, 1999, p. 
56). 

No entanto, há um aspecto importante que precisa ser pensado sobre as 

questões de gênero; “ao considerar o gênero como uma categoria relacional, há de 

se pensar sua articulação com outras categorias durante as aulas de educação 

física, tais como, gênero, idade, força e habilidade que formam um “emaranhado de 

exclusões” vivido por meninos e meninas” (CAMPOS ET AL, 2008, p.82).  

A partir dessa afirmação é importante pensar na fala de Sousa e Haltmann 

(1999) quando dizem que as meninas não estão sozinhas no processo de exclusão 

das práticas vivenciadas nas aulas de Educação Física. Pois os meninos que não se 

enquadram dentro das categorias mencionadas anteriormente também são incluídos 

neste grupo. Dentro da Educação Física existe a diferenciação das práticas 

realizadas durante as aulas, onde algumas atividades são caracterizadas como de 

meninas e outras de meninos. Em alguns casos é possível identificar a reprodução e 

perpetuação das diferenças acontecendo nas práticas e discurso do professor e/ou 

dos alunos. 

Além das diferenças biológicas que emanam nas aulas esportivas para 

legitimar a superioridade dos mais fortes, ainda há as representações sociais 

presentes nas brincadeiras que delimitam o espaço feminino e masculino. Nas 

brincadeiras de casinha é comum ter a participação quase que exclusiva das 

meninas, sendo que os meninos que apresentam interesse em participar da 

brincadeira correm o risco de serem repreendidos por algum adulto ou até mesmo 

virarem motivo de piada. Já na brincadeira de polícia e ladrão os meninos participam 

em maior número, não é comum ter alguma menina envolvida na atividade, embora 

quando isso acontece na maioria das vezes são discriminadas pelos meninos.  
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Durante as brincadeiras com brinquedos, questões de gênero também podem 

ser evidenciadas. Os meninos frequentemente brincam com carrinhos, armas e 

bonecos de super-heróis, enquanto as meninas brincam de boneca, elástico e pular 

corda. Dificilmente é permitido que um transite no espaço do outro. 

As professoras, frequentemente, acabam se tornando “vigilantes” da 
possível orientação sexual das crianças. A preocupação com os 
meninos parece ser ainda maior quando eles brincam de bonecas ou 
mesmo quando brincam em demasia com as meninas. Estar com o 
sexo feminino parece denegrir a imagem masculina hegemônica. 
Dessa forma, meninos aprendem, desde cedo, que a companhia de 
garotas pode ser algo que os inferioriza, desvalorizando-os 
socialmente. Em muitos casos, as escolas acabam por reforçar essa 
separação, na medida em que propõe atividades diferenciadas para 
ambos (Ballet para elas, judô para eles, por exemplo), além de 
estabelecer dinâmicas de trabalho baseadas em disputas entre 
grupos de meninos e meninas. Ao invés de proporcionar atividades 
que estimulem uma maior integração e cooperação entre crianças 
dos dois sexos, acabam por rivalizá-las ainda mais (FELIPE; 
GUIZZO, 2008, p.34). 

 Quando essas crianças chegam aos finais do Ensino Fundamental, já 

adolescentes, estão carregados de estereótipos que lhes foram ensinados, mesmo 

que de forma oculta durante a Educação Infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. Tais ensinamentos estão vinculados ao currículo oculto, que se trata 

dos conteúdos não oficiais. Para entender melhor o que vem a ser o currículo oculto 

Moreira e Candau (2007) citam como exemplos: a forma como a escola incentiva à 

criança a chamar a professora (tia, fulana, Professora etc.); a maneira como 

arrumamos as carteiras na sala de aula (em círculo ou alinhada); as visões de 

família que ainda se encontram em certos livros didáticos (restritas ou não a família 

tradicional de classe média).  

 No contexto das aulas de Educação Física o currículo oculto aparece nas 

relações de gênero estabelecidas entre os sujeitos. Quando uma menina é 

repreendida por brincar de futebol, carrinho, brincadeiras de corrida ou que envolva 

força (cabo de guerra) é possível perceber a influência do currículo oculto na ação 

educativa. Assim, como nos casos em que os meninos são repreendidos por 

brincarem de casinha, boneca, ou por não gostar de realizar atividades (futebol e 

lutas) preconizados como do universo masculino. Essas situações que envolvem o 

currículo oculto em longo prazo se constituem no que Bourdieu (1996) chama de 

violência simbólica. Segundo o autor: 
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A violência simbólica é uma violência que se exerce com a 
cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também, 
frequentemente, daqueles que a exercem na medida em que uns e 
outros são inconscientes de a exercer ou a sofrer” (Bourdieu, 1996, 
p.16).  

 Dessa forma, tanto os alunos e alunas como professores e professoras 

passam por um processo inconsciente de coerção, onde os mesmos são induzidos a 

reproduzirem comportamentos socialmente determinados. Mesmo que não seja algo 

consciente os sujeitos disseminam conhecimentos produzidos e entendidos como 

legítimos socialmente por uma classe dominante. A relação estabelecida na 

violência oculta é de dominação por parte da classe social que ocupa posições de 

maior poder. Tiradentes (2015, p.38) explica que “a violência no âmbito escolar pode 

ser verificada de várias maneiras: desde o tratamento diferenciado dispensado a 

determinados alunos, até ao conteúdo pragmático que faz parte do plano 

pedagógico”.  

 Pensando a partir das práticas educativas presentes no currículo oculto e que 

passam a culminar em formas diferentes de violência simbólica é possível perceber 

que ao final do segundo ciclo do Ensino Fundamental os discentes já passaram por 

um processo de incorporação dos valores e crenças da classe dominante. Nessa 

fase as diferenças de gêneros são evidenciadas principalmente por meio dos 

esportes. As meninas costumam praticar voleibol e atividades rítmicas (ginasticas e 

dança), enquanto os meninos participam de futebol e lutas. É possível observar que 

a aceitação das meninas nas práticas predominantes dos meninos é maior do que 

quando acontece o inverso. Atualmente as meninas ocupam as quadras e os 

tatames com mais facilidade, embora ainda haja o preconceito e a ideia que podem 

perder as características de feminilidade.  

No caso dos meninos a aceitação em determinadas modalidades esportivas é 

mais difícil, tanto por eles mesmos, como pela sociedade de uma forma geral. De 

acordo com Ayoub (2013) no projeto que foi desenvolvido sobre ginástica, quando 

os professores falavam para os alunos e alunas que teriam aulas de ginástica os 

meninos reclamavam afirmando ser coisa de meninas. Essa afirmação pode estar 

ligada ao fato de algumas ginásticas preconizarem práticas exclusivas femininas, 

como é o caso da ginastica rítmica. Essa modalidade é um exemplo de ginástica 

onde a participação é integralmente de meninas, sendo que não existem 

competições que envolvam a participação dos meninos. Por ser uma modalidade 
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onde as técnicas envolvem movimentos delicados e suaves que carregam 

característica socialmente entendida como femininas, os meninos que rompem com 

os paradigmas e praticam a ginástica rítmica são rotulados como afeminados. 

Embora essas questões de gênero apareçam com frequência na relação com a 

Educação Física: 

O mundo esportivo é uma área importante para a socialização de 
crianças e adolescentes em relação aos valores da prática física, 
valores estes que precisam ser modificados e soltos das amarras 
estereotipadas dos papeis sexuais, que atribuem características 
masculinas ou femininas a determinados esportes e atividades 
físicas, delimitando, de antemão, os espaços destinados aos 
meninos e meninas que ingressam aos milhares, todos os dias, nos 
clubes, centros de treinamento, academias e demais espaços para a 
prática de atividades físicas e esportivas (DEVIDE, 2005. p. 64).  

Pensando a partir dessas questões de gênero que foram levantadas, o 

desafio para os professores é pensar em como trabalhar essas questões na 

Educação Física escolar. De acordo com Altmann, Ayoub e Amaral (2011) a 

exigência nas aulas independe do gênero, pois, como em qualquer outra disciplina, 

todos têm de participar e mostrar interesse em aprender. Para isso, há de se 

respeitar as possibilidades de cada um, independentemente de ser menino ou 

menina. Entretanto, afirmam que acontecem situações em que as diferenças de 

gênero relacionadas a aspectos físicos, técnicos, emocionais e sociais são 

marcantes, cabendo ao/a professor/a contextualização das vivências de forma 

enriquecedora para que os/as alunos/as possam se superar. 

Ao considerar a Educação Física como matéria do currículo escolar, 
entendemos que ela não pode ter tarefas diferentes dos demais 
componentes do contexto, muito embora apresente particularidades 
(saberes) que são próprias da área. Portanto, ela deve ser 
considerada como uma matéria escolar que objetiva o ensino de 
conhecimentos, sendo o movimento culturalmente construído seu 
referencial primário. (PALMA et al., 2008, p. 31). 

Por meio dos documentos oficiais é possível perceber que existem propostas 

que visam diversificar o ensino. Dentro da Resolução 34/180 da Assembleia Geral 

das Nações Unidas (ONU), de 18 de dezembro de 1979, ratificada pelo Brasil em 

fevereiro de 1984, discute a igualdade entre homem e mulher, e em seu Artigo 10 

garante que:  
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Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher, a fim de assegurar-lhe a 
igualdade de direitos com o homem na esfera da educação e em 
particular para assegurar, em condições de igualdade entre homens 
e mulheres: [...] a eliminação de todo conceito estereotipado dos 
papéis masculino e feminino em todos os níveis e em todas as 
formas de ensino, mediante o estímulo à educação mista e a outros 
tipos de educação que contribuam para alcançar este objetivo e, em 
particular, mediante a modificação dos livros e programas escolares 
e adaptação dos métodos de ensino. 

Os “PCN’s, trazem uma proposta que procura democratizar, humanizar e 

diversificar a prática pedagógica da área, buscando ampliar, de uma visão apenas 

biológica, para um trabalho que incorpore as dimensões afetivas, cognitivas e 

socioculturais dos alunos” (BRASIL, 1998. p. 15). Embora os documentos oficiais 

evidenciem a necessidade de ampliação do trabalho pedagógico, os resquícios 

históricos da Educação Física pautada nos aspectos biológicos ainda estão muito 

presentes nas práticas educativas. Por isso, é importante que os professores 

consigam construir uma prática que proporcione a vivência da Educação Física, 

onde as distinções e desigualdades de gênero possam ser minimizadas. 

De acordo com Zabala (2010), existem diferentes variáveis que configuram a 

prática educacional. Partindo de uma visão processual da prática educativa que está 

relacionada ao planejamento, aplicação e avaliação, será possível chegar a uma 

unidade de análise que constitui o processo de ensino/aprendizagem, onde sua 

variável é a atividade ou tarefa. Ao colocar essas atividades em uma sequência 

significativa a mesma será analisada como uma nova unidade de análise, a 

sequência de atividade ou sequência didática servirá para analisar a prática de 

ensino.  

 Dessa forma a sequência didática configura como uma das alternativas 

pedagógicas para o desenvolvimento de novas práticas educativas que possam 

trabalhar a diversidade e igualdade de gênero nas aulas de Educação Física. Mas 

para que a prática possa ser modificada é importante que o professor tenha o 

momento de reflexão sobre ação. Para Perrenoud (2002, p.30-31), “refletir durante a 

ação consiste em se perguntar o que está acontecendo ou o que vai acontecer, o 

que podemos fazer, o que devemos fazer, qual é a melhor tática, que desvios e 

preocupações temos de tomar, que riscos corremos, etc”. A partir desses 

questionamentos será possível interpretar a própria prática e dar-lhe um novo 

significado. Sendo que as práticas educativas precisam estar de acordo com os 
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sujeitos que protagonizam a ação educativa, alunos e professores carregam 

características próprias que influenciam na forma de conceber o mundo. 

 Segundo Zabala (2010), as aprendizagens estão condicionadas as 

características pessoais de cada aluno, que tem relação com as vivencias ocorridas 

desde o nascimento, à forma como aprendem e o ritmo depende da capacidade, 

interesses e as motivações de cada menino e menina. Enfim a forma como são 

produzidas as aprendizagens resultam do processo de singularização. Por isso, ao 

construir novas práticas educativas a partir da reflexão na ação o professor vai além 

da simples reprodução de conteúdo ou práticas sociais. É possível formular ações 

que possam ser desenvolvidas com seus alunos buscando atender as necessidades 

emergentes e reais do seu público. 

Pensando a partir da reflexão na ação do professor, podemos citar como 

exemplo as atividades realizadas na Educação Infantil. Por ser um momento onde 

as crianças estão iniciando o contato com a Educação Formal e podendo interagir 

com outras crianças (grandes grupos), torna-se um marco importante no início da 

aprendizagem e socialização. Por isso, na Educação Infantil, quando as brincadeiras 

são trabalhadas de forma a reforçar as diferenças durante as ações do cotidiano 

escolar, as mesmas podem representar uma clara diferenciação do papel social 

desenvolvido por ambos os gêneros. É possível observar essa situação nas 

atividades onde as meninas são direcionadas a realizarem brincadeiras e jogos 

cujas características estão diretamente ligadas a aspectos, vistos como 

exclusivamente femininos e os meninos atividades que reafirmem a masculinidade.  

Em consonância com um ambiente misto, a afirmação acima pode ser 

embasada por Auad (2015), onde faz a distinção de escola mista para coeducativa. 

Embora meninos e meninos frequentem a mesma escola e classe escolar a mistura 

em um mesmo ambiente de ensino não anula as desigualdades de gênero. Quando 

a professora ou professor proporciona atividades e faz questão de delimitar os 

limites possíveis de serem transitados por meninas e meninos, fica explícito a 

ausência do ensino coeducativo. Devido a proposta do ensino coeducativo priorizar 

a educação por meio de uma perspectiva educacional que valoriza a participação de 

todos a partir da igualdade de direitos e possibilidades. 

Se o ensino coeducativo prioriza a igualdade de direitos e possibilidades, é 

importante entender que, embora as mulheres tenham conquistado o direito de 

frequentar instituições educacionais, isso não foi o suficiente para garantir-lhes a 
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equidade de ensino. Esse exemplo ainda pode ser estendido às práticas corporais 

das aulas de Educação Física onde são situadas as atividades categorizadas como 

de “meninos ou meninas”. Teoricamente com a conquista dos direitos femininos, as 

tensões em relação a atuação e forma de inserção da mulher no ambiente 

educacional, deveria ter passado por um processo profundo de reflexão para que a 

partir disso pudesse acontecer mudanças favoráveis ao público feminino. Ao falar 

das mudanças necessárias, temos como foco de discussão a necessidade não 

somente de permitir a ampliação dos estudos as mulheres, mas também oferecer 

uma formação no mesmo pé de igualdade dos homens. Faço essa afirmação 

baseado nas vivências práticas que tive durante a formação inicial em Educação 

Física e nos últimos anos que venho atuando como docente na área. 

O estágio realizado na formação inicial, além de ser o primeiro contato prático 

do acadêmico com a realidade de ensino, também tem como propósito possibilitar a 

integração de teoria e prática ao mesmo tempo que contribui para a reflexão das 

complexas relações que ocorrem no ambiente escolar (RAYMUNDO, 2013). Ao ter 

contato com o ambiente escolar o professor em formação tem as vivências e 

experiências necessárias para uma prévia reflexão do fazer docente.  

 Todas as experiências docentes nas aulas de Educação Física, desde os 

estágios acadêmicos possibilitou observar que as relações de gênero exercem 

influência no comportamento dos alunos e professores. É comum observar que 

existem diferenças até mesmo na participação dependendo da atividade que está 

sendo desenvolvida. Quando a atividade tem um viés determinado socialmente para 

ambos os gêneros a participação flui com maior facilidade, como é o caso da 

queimada e rouba bandeira. Já nas atividades que tem determinações sociais para 

um dos dois gêneros, há um número menor de participação de uma parcela dos 

discentes. Os meninos na maioria das vezes participam mais do futebol ou 

brincadeiras de força e velocidade, enquanto para as meninas realizam mais as 

atividades de voleibol ou as que envolvem coordenação motora e flexibilidade. 

 Essa abordagem onde os sujeitos realizam determinadas atividades em 

decorrência do sexo biológico reforça a educação por via do sexismo. São ações 

internalizadas ao longo da vida e passam a compor o comportamento durante o 

fazer no cotidiano. Ribeiro e Pátaro (2014, p. 02) afirmam que:  

A visão sexista, de discriminação entre os sexos, é dominante em 
nossa sociedade e, por consequência, nas nossas escolas. Tanto 
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nosso comportamento como a forma que pensamos, sentimos, 
falamos, sonhamos ou fantasiamos é influenciado pela imagem que 
possuímos de nós.  Construímos essa imagem com base nos 
modelos oferecidos pela sociedade em que vivemos. Não é a 
biologia que condiciona nossos limites e possibilidades, nosso 
comportamento e modo de ser, quem determina é a sociedade e a 
cultura. 

 Com isso a escola de certa forma reproduz as ações onde é perpetuado o 

ensino sexista, sendo que a Educação Física é uma disciplina onde essas ações 

acontecem com maior evidência. Embora Auad (2015) afirme que é necessário ter 

cuidado quando o assunto é a diferença entre as competências de meninas e 

meninos, muitas diferenças são determinantes sociais e culturais e podem ser 

estendidas para além das vivências anteriores de cada sujeito, de preconceitos e 

comportamentos estereotipados caracterizando o sexismo.  

Embora haja necessidade de práticas educativas que favoreçam o ensino não 

sexista, é possível perceber que ainda existe resistência por mudanças nas 

atividades desenvolvidas durante as aulas. Para conseguir ir além das aulas mistas 

possibilitando a participação de todos os alunos nas aulas independente do gênero, 

é importante compreender como as práticas corporais influenciaram na constituição 

da identidade de gênero dos alunos? Quais foram às práticas corporais realizados 

pelos alunos que os estimularam a participar das atividades físicas? Como a prática 

educativa deve acontecer para que todos os alunos se sintam à vontade para 

participar independente do gênero? 

 De acordo com a Constituição (1988) é garantido a brasileiros e estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade. Dentro da mesma ideia está mantido o direito de 

igualdade para homens e mulheres nos termos da constituição. Sendo a educação 

um direito que deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa seguindo os princípios 

de igualdade ao acesso e permanência no ambiente escolar e liberdade em 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento a arte e o saber. A Resolução 

nº 4/10, do Conselho Nacional de Educação – CNE que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Básica ressalta a necessidade consideração 

sobre a inclusão, à valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à 

diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada 

comunidade. 
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 Assim como os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998), baseou-se 

nos princípios constitucionais para orientarem a educação escolar, tendo como um 

dos princípios a igualdade de direitos, que entende a necessidade de assegurar a 

todos a dignidade no exercício da cidadania. Sendo importante considerar as 

diferenças (étnicas, de gênero, culturais, regionais, etc.) e desigualdades 

(socioeconômicas) que são fatores importantes para quem de fato almeja alcançar 

igualdade.  

A proposta de intervenção docente no PCN (1998) foi dividida em três eixos, 

onde um deles é a Relação de Gênero que favorece indagações sobre os papeis 

social rigidamente estabelecido para ambos os sexos, a valorização de cada um e 

as possibilidades desses papeis. Apesar dos documentos oficiais evidenciarem o 

direito de igualdade e estimular discussões em âmbito educacional que favoreçam o 

pensar sobre os papéis sociais de homens e mulheres, as questões de gênero ainda 

são um assunto que precisam ser discutidos.  

Embora essa seja uma temática atual ainda existem lacunas nas práticas de 

ensino da Educação Física quando o assunto são as relações de gênero.  

Provavelmente essas lacunas podem estar sendo identificadas devido as antigas 

práticas de ensino, que foram pensadas para formar cidadãos de outrora. Onde os 

preceitos e valores sociais visavam o ensino separatista, com formações especificas 

para cada sexo. É possível perceber que mesmo que os conceitos e abordagens 

nas aulas possam passar por progresso a mudança demora um tempo para 

acontecer. Em alguns casos essas mudanças podem perpassar até mesmo algumas 

décadas. 

Ao realizar uma análise da produção científica no Brasil sobre Educação 

Física, gênero e escola, Alexandre J. Chan-Viana, Diogo L. Moura e Ludmila Mourão 

(2010) percebem que diversos estudos na área da Educação Física escolar 

alcançaram reflexões que se voltaram para questões de gênero e esses estudos 

causaram impacto na área. Em sua pesquisa Jaco (2012) evidência que as questões 

de gênero são aspectos que podem influenciar diretamente na participação dos 

alunos. 

Por isso, realizar pesquisas direcionadas as questões de gênero na Educação 

Física escolar é preponderante para entender como trabalhar os conteúdos sem que 

haja discriminações ou exclusões por causa do gênero. 
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 Partindo dessa ideia a seção seguinte apresenta uma proposta de 

sistematização. Nela será apresentado os objetivos, critérios de inclusão e exclusão 

dos participantes, aproximação dos sujeitos, delineamento da pesquisa, metodologia 

de análise dos dados e a caracterização do campo de pesquisa-ação. Pontos esses 

importantes para a compreensão dos desdobramentos da pesquisa-ação. 
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3- PROPOSTA DE UMA SISTEMATIZAÇÃO 

3.1-  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Os objetivos da pesquisa foram pensados considerando a importância que as 

atividades físicas têm na constituição da identidade de gênero de meninos e 

meninas, pois é a partir das práticas corporais que os alunos aprendem e 

reproduzem os conceitos socialmente construídos. A partir disso a presente 

pesquisa tem o seguinte objetivo geral; realizar um diagnóstico das práticas 

corporais desenvolvidas dentro e fora das aulas de Educação Física que influenciam 

na constituição da identidade de gênero, com vistas a identificar como as relações 

de gênero podem contribuir para a participação ou não participação nas aulas de 

Educação Física. A partir disso, propor uma prática de ensino não sexista que 

propicie o trabalho com os conteúdos estimulando a participação. Já como objetivos 

específicos: verificar como as práticas corporais possibilitaram a construção da 

identidade de gênero dentro e fora da Educação Física escolar; identificar como 

devem acontecer as práticas corporais da Educação Física pensadas a partir da 

identidade de gênero, estimulando a vontade de participação nas aulas e propondo 

uma sequência didática que trabalhe os conteúdos da Educação Física 

possibilitando a participação de todos os alunos nas práticas corporais onde não 

haja sexismo. 

 

3.2- CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO E INCLUSÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia Campus Vilhena com a turma do 1º ano A do curso Técnico 

em Edificações Integrado ao Ensino Médio. A escolha inicial da turma foi motivada 

por ser uma das séries que o professor/pesquisador leciona e por ter o maior 

número de alunas em relação aos alunos. Uma vez que, a área da construção civil 

apresenta um viés bastante sexista quanto a mão de obra. Sendo um campo de 

trabalho que historicamente e socialmente apresenta um número pouco expressivo 

de mulheres atuando. 

Como critério de inclusão alunos do 1º ano A curso Técnico em Edificações 

Integrado ao Ensino Médio cujos responsáveis autorizarem por meio do TCLE 

(Termo de Consentimento Livre Esclarecido), e ainda devolverem o TALE (Termo de 
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Assentimento Livre Esclarecido) devidamente assinado pelos alunos.  Como critério 

de exclusão estarão eliminados da participação os alunos do 1º ano A do curso 

Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio cujos responsáveis não 

assinarem o TCLE e, mesmo tendo estes autorizados, aqueles alunos que se 

recusarem a assinar o TALE. 

 

3.3- APROXIMAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo a relação professor 

pesquisador/aluno, eu enquanto pesquisador, observei a necessidade da realização 

de uma palestra com todos os envolvidos para explicar os procedimentos referentes 

ao projeto, bem como, os objetivos da pesquisa. Por isso, o professor/pesquisador 

convidou os discentes e responsáveis para ter um momento, onde as dúvidas em 

relação à pesquisa pudessem ser esclarecidas. 

Para que os participantes não se sentissem intimidados pelo 

professor/investigador a participarem da pesquisa foi explicado que a participação 

era voluntária e que poderiam desistir a qualquer momento, sendo que não existia a 

obrigatoriedade de participar. Mesmo a pesquisa acontecendo no ambiente de 

trabalho onde já existe uma relação entre os participantes foram cumpridos todos os 

procedimentos éticos que permeiam as pesquisas envolvendo seres humanos.  

Como procedimentos necessários para que houvesse um bom andamento 

das atividades de pesquisa foi realizada a palestra supracitada, além das 

orientações fornecidas quanto à maneira correta de realização das atividades 

físicas.  No TCLE que os participantes assinam, consta que todas as informações 

prestadas para a realização da presente pesquisa são de total responsabilidade do 

pesquisador/investigador e que, em hipótese alguma, as informações divulgadas 

identificarão os pesquisados.  

Os participantes precisam estar de acordo em participar da pesquisa, assim 

como os seus responsáveis legais no caso dos menores de dezoito anos de idade, 

também precisam estar cientes e em conformidade com a participação na pesquisa.  

Devido aos benefícios que podem ser alcançados na pesquisa, esperam-se 

que com as ações desenvolvidas sejam construídas conjuntamente com os 

participantes uma prática de ensino não sexista, na qual haja a diminuição dos 
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conflitos relacionados aos sexos nas aulas de Educação Física, a constituição da 

Identidade de Gênero, a melhoria na autoestima dos envolvidos e a participação 

com qualidade nas aulas. E que essa prática de ensino seja possível de ser 

replicada em todos os Campi do IFRO.  

 

3.4- DELINEAMENTO DA PESQUISA-AÇÃO NO IFRO 

 

Devido ao direcionamento para o enfoque social, essa pesquisa trata-se de 

uma abordagem qualitativo/analítico/interpretativo, sendo utilizada a metodologia de 

pesquisa-ação educacional, que segundo Thiollent (2005) é uma pesquisa social 

com embasamento empírica que é idealizada e concretizada em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes que representam a situação ou problema estão 

submersos de modo cooperativo ou participativo. A proposta da pesquisa tem como 

intuito melhorar o ambiente estudado a partir da mudança que poderá ser alcançada 

com a resolução do problema de pesquisa, que será trabalhado a partir do 

desenvolvimento de uma sequência didática construída conjuntamente com os 

sujeitos da pesquisa, conforme os preceitos da pesquisa-ação.  

Para isso, nos três primeiros encontros foram realizadas ações visando 

diagnosticar os problemas da pesquisa. O diagnóstico foi o primeiro passo 

metodológico realizado na pesquisa. Como ações a serem desenvolvidas no 

primeiro encontro foram utilizadas algumas figuras que representem os mais 

variados elementos da Cultura Corporal de Movimento como, por exemplo: 

brincadeiras, jogos, danças, lutas e esportes para que os alunos e alunas possam 

identificar nas figuras algumas ações que já desenvolveram ao longo de sua história 

de vida. Esperava-se que a partir das figuras as alunas e alunos retomassem as 

lembranças do passado para resgatar momentos de sua vida onde as práticas de 

atividade física desempenharam papeis importantes na construção da identidade de 

gênero. 

No segundo e terceiro encontros foram realizadas atividades que fizeram 

parte da infância dos participantes e que foram escolhidas pelos próprios alunos e 

alunas, além das atividades de aula envolvendo o conteúdo de voleibol. As 

atividades escolhidas pelos alunos aconteceram como aquecimento na parte inicial 

da aula e, posteriormente, realizamos as atividades envolvendo o conteúdo de 
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voleibol. Essas atividades, tanto as iniciais como as de voleibol, serviram para 

produzir dados, que nos conduziram na análise das relações de gênero existente 

nas atividades físicas, realizadas ao longo da vida dos alunos e alunas que puderam 

contribuir para a participação nas aulas de Educação Física.  

A partir do diagnóstico foi realizada um quadro com os dados produzidos na 

pesquisa para que pudesse ser compartilhado com os participantes. O 

compartilhamento do quadro de dados produzidos nos encontros anteriores foi 

exposto aos participantes no quarto encontro. Além desses dados da pesquisa foi 

entregue o texto “Mecanismos de exclusão e consequências de reservas masculinas 

no esporte” que foi retirado do primeiro capítulo do livro produzido pelo autor 

Fabiano Pries Devide (2005).  

A leitura do texto foi motivada pela necessidade de abordar o tema a partir de 

uma discussão direcionada as práticas esportivas, uma vez que, a pesquisa 

aconteceu nas aulas de Educação Física. Além disso, propor ao grupo de 

participantes um texto, cuja reflexão possibilite um repensar sobre as ações 

desenvolvidas nas aulas, mesmo que involuntariamente, pode contribuir no processo 

de conscientização das ações. Tendo em vista que os atos realizados no dia-a-dia 

nem sempre acontecem de forma consciente. Como explica Perrenoud (2002, p. 

39): 

Não somos conscientes de todos os nossos atos e, acima de tudo, 
não temos consciência de que nossos atos seguem estruturas 
estáveis. Muitas vezes, a falta de uma consciência clara é 
“funcional”: nossos esquemas nos permitem agir de modo imediato, 
quase no piloto automático, o que é mais econômico psiquicamente, 
pelo menos enquanto não nos deparamos com nenhum obstáculo 
não-habitual. 

 

Por isso, ao realizar a leitura do texto, juntamente com o quadro de dados os 

participantes tiveram a possibilidade de pensar nos aspectos limitadores 

relacionados as relações de gênero dentro das práticas esportivas e que influenciam 

também nas atividades físicas de uma forma geral. O momento de compartilhamento 

do quadro de dados e a leitura dos textos foi o segundo passo metodológico adotado 

para a pesquisa. 

Após o compartilhamento e reflexão dos dados foi proposto as alunas e aos 

alunos que pensassem em uma forma de tentar resolver o problema encontrado nas 

falas e ações. Ou seja, buscassem uma forma de minimizar as questões sexistas 
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surgidas na aula e que interferem diretamente na participação dos alunos. Com isso, 

surgiu o terceiro passo metodológico a partir da ideia dos alunos de elaborar 

atividades que fosse possível de serem realizadas, para trabalhar os fundamentos 

(saque, manchete e toque) básicos do voleibol.  Para a realização das atividades os 

alunos e alunos formaram três grupos, sendo um fundamento para cada equipe.  

Os mesmos teriam que pensar em uma atividade onde serão minimizados ou 

anulados os aspectos relacionadas as diferenças de gênero, identificados por eles 

no quadro de dados da pesquisa e que possa influenciar para a participação dos 

alunos e alunas nas aulas de Educação Física. Como professor da disciplina e 

pesquisador responsável pelo processo investigativo, quando necessário ofereci o 

suporte necessário aos alunos e alunas na construção da atividade, buscando 

sempre o mínimo de interferência na elaboração. 

No quinto encontro aconteceu o quarto passo metodológico onde foram 

desenvolvidas as atividades com os fundamentos (manchete, toque e saque) do 

voleibol elaboradas pelos participantes. A partir disso cada grupo teve cerca de vinte 

minutos para explicar a atividade e desenvolver com os demais colegas de turma. O 

sexto e último encontro marcou o quinto passo metodológico que iniciou com a 

discussão da atividade realizada no encontro anterior.  

Como a questão biológica ainda era a tônica usada como justificativa da 

diferença social entre os gêneros foi utilizado o texto “O determinismo biológico” que 

está na primeira parte do livro intitulado Cultura um conceito antropológico de Roque 

de Barros Laraia (2001), para ser realizada leitura compartilhada. A leitura do texto 

foi importante para ajudar na desconstrução do determinismo biológico. Sendo que 

Louro (2014) explica a influência do discurso biológico para justificar as variadas 

distinções entre homens e mulheres. 

Após a leitura do texto que serviu como aporte teórico para a atividade, cada 

grupo expôs quais foram as ações pensadas e percebidas nas atividades que tornou 

possível minimizar as desigualdades de gênero, assim como os demais colegas 

também puderam colocar o seu ponto de vista sobre o cumprimento do objetivo 

esperado pela atividade. Depois da discussão os grupos transcreveram para o papel 

a ideia inicial da sua atividade (explicando as regras) e justificando quais foram os 

aspectos pensados para minimizar as desigualdades de gênero. Com a construção 

das atividades e discussões sobre a concepção e realização das mesmas pelos 
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grupos pudemos nos aproximado da ideia de como deve acontecer uma prática de 

ensino não sexista nas aulas de Educação Física escolar.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia Campus 

Vilhena foi escolhido para a realização da pesquisa por ser o ambiente de trabalho 

do pesquisador. Como ressalta Tripp (2005) a pesquisa-ação é uma forma dos 

professores e pesquisadores conseguirem desenvolver seus conhecimentos para 

que consigam utilizar as pesquisas em suas práticas melhorando seu ensino e, em 

decorrência, o aprendizado de seus educandos [...]. Pelo fato da pesquisa-ação 

propor uma ação no ambiente pesquisado, ela vem a ser: 

[...] um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à 
pesquisa tradicional, que é considerada como “independente”, “não-
reativa” e “objetiva”. Como o próprio nome já diz, a pesquisa-ação 
procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto é, desenvolver o 
conhecimento e a compreensão como parte da prática. É, portanto, 
uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que também se 
é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta.  
(ENGEL, 2000, p. 2, grifos do autor). 

 Para o processo de investigação foi utilizado o registro ampliado. O registro 

ampliado serviu para tomar nota de todas as ações observadas e registradas tanto 

em campo, quanto as que ficaram somente na memória do pesquisador (MÉXICO, 

2013). Para facilitar o processo de investigação todas as aulas foram filmadas e 

gravadas por meio de aparelho áudio-visual.  

As imagens serviram para que possamos refazer a prática e redimensionar 

juntos na direção do objetivo da prática não sexista. Visando o cumprimento dos 

procedimentos éticos da pesquisa todos os participantes assinaram um termo de 

autorização de uso da imagem e foram informados que as imagens e áudios 

produzidos somente poderão ser usados para fins científicos e de estudos (livros, 

artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores envolvidos nesse 

estudo. Além disso, todo o material áudio visual será arquivado por no máximo três 

anos, sendo descartado ao final desse prazo. 

Quando a sequência didática foi concluída e todas as informações registradas 

a interpretação dos dados será realizada por meio da análise de conteúdo. Segundo 

Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014), afirma que a análise de conteúdo abrange 

técnicas sistematizadas que permite a descrição de mensagens e atitudes ligadas 

ao contexto da anunciação. Esse tipo de abordagem permitirá que os dados 
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coletados possam ser expressos com riquezas de detalhes e sempre à medida que 

foram surgindo às falas.  

 

3.5- METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A interpretação dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo que 

é proposta por Bardin (2007). Para que os dados possam ser analisados foram 

utilizadas seis categorias que serviram como bases norteadoras na identificação das 

informações necessária à compreensão. Segundo Bardin (1977), a análise de 

conteúdo é entendida como um conjunto de técnicas que analisam as informações 

com intuito de obter por meio de procedimentos e objetivos sistematizados, 

detalhamento dos conteúdos contidos nos textos, caracterizando um método de 

codificação da informação existente nas mensagens. 

A primeira categoria serão as relações de gênero dentro da escola; a segunda 

as relações de gênero durante as aulas de educação física; a terceira as práticas de 

atividades físicas para homem; a quarta as práticas de atividades físicas para 

mulher; a quinta as relações inclusivas de gênero e a sexta os aspectos que 

influenciam na participação das aulas. A partir das práticas corporais os indivíduos 

da pesquisa passaram por experiências singulares que foram importantes para a 

constituição da identidade de gênero. Assim como, as diferentes relações que 

permearam essas atividades possibilitaram a cada um deles vivências peculiares do 

grupo familiar e social a qual fazem parte. Por isso, ao analisar as falas dos 

participantes da pesquisa é possível buscar fragmentos que contribuam para a 

compreensão dos dados produzidos na pesquisa.  

Segundo Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014), a análise de conteúdo 

abrange técnicas sistematizadas que permitem a descrição de mensagens e atitudes 

ligadas ao contexto da anunciação. Esse tipo de abordagem permitiu que os dados 

coletados pudessem ser expressos com riquezas de detalhes e sempre à medida 

que foram surgindo as falas.  

3.6- CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Vilhena. As informações apresentadas a 
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seguir foram retiradas do Projeto Pedagógico do Curso técnico de Edificações 

integrado ao Ensino Médio - PPC.  

O IFRO é autarquia federal ligada ao Ministério da Educação (MEC), 
foi criado pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que 
reorganizou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica composta pelas Escolas Técnicas, Agrotécnicas e 
Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), transformando-
os em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
distribuídos em todo o território nacional. (PPC, 2014, p. 10) 

 O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) é resultado da incorporação da 

Escola Técnica Federal (implantadas inicialmente em Porto Velho, Ariquemes, Ji-

Paraná e Vilhena) com a Escola Agropecuária Federal, já existente a cerca de 15 

anos na cidade de Colorado do Oeste. Inicialmente o Campus Vilhena foi instituído 

como Unidade descentralizada (UNED) da Escola Técnica Federal de Rondônia. 

Criado a partir da lei 11.534, de 25 de outubro de 2017, com a Direção-Geral do 

professor Raimundo Vicente Jimenez.  

No dia 22 de junho de 2008, aconteceu a primeira Audiência Pública para 

falar sobre a implantação da UNED Vilhena e consultar a comunidade a respeito dos 

cursos que passariam a ser ofertados. A segunda audiência aconteceu no dia 1º de 

outubro de 2008 para apresentar os resultados da pesquisa realizada pela comissão 

especial sobre os dados socioeconômico. Na pesquisa de demanda dos cursos que 

passariam a serem ofertados a partir do ano de 2010, foram escolhidas Edificações 

Informática e Eletromecânica. Segundo as informações do Projeto Pedagógico de 

Curso: 

O Campus Vilhena iniciou suas atividades pedagógicas em 30 de 
agosto de 2010, ofertando os cursos, eleitos pela comunidade, na 
modalidade subsequente ao Ensino Médio. Em 29 de dezembro de 
2010, o Campus foi inaugurado oficialmente pelo Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Em 2011 os 
mesmos cursos passaram a ser oferecidos também na modalidade 
integrada ao Ensino Médio. (PPC, 2014, p. 10) 

Como informações complementares foram utilizados dados extraídos do 

painel de indicadores do IFRO realizados no ano de 2017. Os gráficos expostos na 

sequencia fazem parte dos dados disponibilizados pelo painel onde o acesso está 

disponível no site oficial do IFRO. Atualmente o Campus Vilhena tem 595 

(quinhentos e noventa e cinco) alunos matriculados nos cursos técnicos que são 

ofertados pela unidade. Sendo que desses discentes matriculados, 163 (cento e 
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sessenta e três) são do Curso Técnico em Edificações. O curso só perde na 

quantidade de alunos para o curso de Informática, porém no processo seletivo é um 

dos cursos que tem maior concorrência. 

 

TABELA 1: Cursos técnicos – matriculas. 

FONTE: Painel de indicadores do IFRO, 2017. 

 

 Os cursos que são ofertados no Campus Vilhena em sua maioria têm como 

clientela alunos oriundos de escolas públicas. Sendo que a outra parcela de alunos 

está dividida entre os que estudaram em escola particular como bolsistas ou não 

bolsistas, parcialmente em escolas públicas e particulares, e alunos que 

frequentaram outros tipos de escolas. 
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TABELA 2: A natureza da escola que o aluno curso o ensino fundamental. 

FONTE: Painel de indicadores do IFRO, 2017. 

 

 Em relação a prática esportiva é possível observar que quase metade dos 

alunos matriculados no Campus Vilhena não praticam nenhum tipo de esporte. A 

prática que mais se destaca entre os discentes é o futebol seguido de outras 

práticas que no gráfico de indicadores do IFRO não são especificadas (como 

podemos ver em cinza no gráfico, representando 13.8%). A modalidade de voleibol 

aparece como terceiro lugar, acompanhada do basquete em quarto, artes marciais 

em quinto, handebol em sexto, xadrez em sétimo e natação por último. 

  

TABELA 3: Prática esportiva dos alunos. 

FONTE: Painel de indicadores do IFRO, 2017. 
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 A turma do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio 1º A 

onde está sendo realizada a pesquisa é composta por quarenta e quatro 

alunos/alunas. Desse total 8 (oito) são meninos e 36 (trinta e seis) são meninas. As 

aulas de Educação Física acontecem no dia de contra turno (tem aula de manhã e à 

tarde), sendo que a turma está matriculada no período matutino e somente às 

terças-feiras tem aula no período vespertino. A Educação Física são as duas 

primeiras aulas do contra turno. Cada aula de Educação Física tem quarenta e cinco 

minutos sendo apenas duas aulas semanais.  
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4- CAMINHOS PERCORRIDOS 

4.1- INICIANDO O PERCURSO 

Nesse capítulo serão abordadas as ações e procedimentos adotados no 

percurso dessa pesquisa. O termo utilizado para nomear esse capítulo foi pensado a 

partir da ideia de uma ação conjunta onde todos os participantes caminham em um 

mesmo sentido. Na busca por uma melhoria do seu ambiente ou grupo social os 

participantes da pesquisa que são todos integrantes de uma mesma realidade e 

ambiente visam a resolução de um problema.  

De acordo com Barbier (2002), a pesquisa-ação é uma prática que envolve a 

compreensão e explicação da práxis dos grupos sociais a partir dos próprios 

indivíduos pertencentes a esse mesmo grupo, com ou sem pessoas conhecedoras 

das Ciências Humanas e sociais práticas, com a finalidade de melhorar sua práxis, 

objetivando transformar sua conduta no uso de uma ação transformadora. Dessa 

forma os caminhos percorridos por cada participante se configuram como 

importantes etapas para o desenvolvimento da pesquisa - ação, sendo que não 

existirá a ação sem a colaboração e participação de todos os envolvidos diretamente 

no processo. 

 Para iniciar a jornada por essa caminhada que conduzirá o grupo à resolução 

do problema proposto na pesquisa-ação as atividades de investigação foram 

desenvolvidas a partir de encontros realizados nas aulas de Educação Física da 

turma do 1º ano A do Curso Técnico em Edificações do Campus Vilhena. Foram 

concebidos como encontros os momentos das aulas de Educação Física por ser o 

dia da semana em que todos os alunos precisam estar presentes para realização 

das atividades educacionais da disciplina. Como a pesquisa-ação visa a mudança 

da realidade dos próprios pesquisados, nada mais propício do que utilizar as aulas 

de Educação Física que é o momento onde todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem, estão presentes e produzindo dados que evidenciam as 

relações de convívio estabelecidas nas aulas. De acordo com Baldissera (2001, 

p.08): 

Participação: é uma atividade em cujo processo estão envolvidos os 
pesquisadores como os destinatários do projeto, que não são 
considerados objetos de pesquisa, mas sujeitos ativos que 
contribuem no conhecer e no transformar a realidade em que estão 
inseridos.  
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 Utilizando como exemplo a fala de Baldissera (2001) fica evidente a 

importância que os participantes têm na construção e desdobramento dos 

procedimentos da pesquisa. Conduzindo a investigação científica a partir da visão 

da pesquisa-ação compreende-se que o pesquisador é apenas alguém que lançará 

a ideia inicial do problema, porém não encontrará a resolução sozinho. Por isso, as 

aulas de Educação Física que aqui compreenderemos como encontros da pesquisa-

ação serão assim denominados por ser os momentos importantes que nos ajudará a 

traçar os percursos percorridos durante a nossa caminhada nesse estudo. 

4.2- TRAÇANDO O PERCURSO INVESTIGATIVO 

 

 A realização da pesquisa aconteceu durante o segundo bimestre do ano letivo 

de 2017, sendo que os encontros foram iniciados logo na primeira aula do bimestre. 

A ideia inicial era começar a pesquisa no início do ano letivo, no entanto devido ao 

atraso na aprovação do projeto de pesquisa pelo comitê de Ética da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, só foi possível dar início no segundo bimestre. 

Após a emissão do parecer (ANEXO B) emitido pelo comitê de Ética da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia. Cada encontro foi realizado em duas aulas 

seguidas, ambas de 45 (quarenta e cinco) minutos que aconteciam sempre nos 

primeiros horários do contra turno (horário contrário ao que os alunos são 

matriculados) no período da tarde. Todas as ações desenvolvidas na pesquisa 

aconteceram nas aulas realizadas na quadra poliesportiva. 

 Como no período do segundo bimestre já havia acontecido o primeiro contato 

com a turma e existia uma programação no planejamento da disciplina que inclusive 

atende ao plano de ensino do IFRO Campus Vilhena para os 1º anos do Curso 

Técnico em Edificações.  Apenas seguimos com as atividades que estavam 

programadas fazendo a inclusão das atividades de pesquisa. Dessa forma demos 

continuidade ao conteúdo de voleibol que já estava programado para acontecer no 

segundo bimestre e a partir disso introduzimos a discussão dos aspectos 

relacionados às relações de gênero dentro da aula de Educação Física.  

A decisão de seguir com o conteúdo que estava previsto no plano de ensino 

aconteceu visando a continuidade das ações do planejamento anual que já estava 

sendo desenvolvido. Dessa forma a pesquisa aconteceria sem que houvesse a 

quebra do conteúdo e, consequentemente, estaríamos partindo da nossa realidade 

enquanto participantes. A pesquisa não seria um fato isolado dentro do nosso 
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ambiente de ensino. Mas sim, um momento de reflexão a partir da nossa própria 

ação. Cada encontro foi de fundamental importância para que pudéssemos pensar 

nas ações que seriam desenvolvidas visando alcançar os objetivos da pesquisa. 

Sendo que para todos eles foram destinados momentos de conversa que eram úteis 

na produção de dados, além de ajudar a pensar na ação que seria desenvolvida no 

próximo encontro.  

Pensando em deixar claro como aconteceram as etapas do processo de 

produção dos dados dessa pesquisa, optou-se por inicialmente apresentar primeiro 

o formato dos encontros e como cada um foi realizado, para que a partir disso, fosse 

realizada a análise dos resultados. Após a apresentação dos encontros os dados 

que foram produzidos serão apresentados em categorias. A escolha por categorizar 

os dados surgiu da necessidade de dar visibilidade a fatores que são importantes de 

serem analisados isoladamente dentro da pesquisa. 

Os procedimentos adotados em cada um dos seis encontros realizados na 

pesquisa ação serão apresentados a seguir: 

 

PRIMEIRO ENCONTRO 
 

O professor/investigador realizou uma explicação de como iria acontecer a 

pesquisa, falando dos objetivos e metodologia que seriam utilizadas. Além disso, 

foram recolhidos os termos de autorização assinados pelos participantes e seus 

responsáveis para participação da pesquisa. 

Primeira atividade: O professor/investigador pediu para que as alunas e os alunos 

formassem duplas para realizarem os exercícios de alongamento. Todos os 

alongamentos foram realizados em duplas, sendo que os participantes tiveram que 

manter contato corporal com o outro da sua dupla para ajudar no alongamento. 

Segunda atividade: O professor/investigador explicou algumas regras básicas do 

jogo e em seguida propôs aos participantes que fizessem a divisão das equipes para 

jogar o voleibol. No momento da divisão o professor/investigador deixou os alunos 

livres para escolherem as suas equipes, buscando sempre o mínimo de interferência 

na tomada de decisão. 

Terceira atividade - Produção de dados: Nesse momento foram utilizadas 

algumas figuras que representam os mais variados elementos da Cultura Corporal 

de Movimento como, por exemplo: brincadeiras, jogos, danças, lutas e esportes 
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(ANEXO B) para que a partir das falas dos participantes pudéssemos realizar um 

diagnóstico inicial das relações de gênero envolvendo as atividades físicas. Além de 

mostrar as figuras o professor/pesquisador também fez os seguintes 

questionamentos;  

O que essas imagens fazem vocês lembrar?  

Algumas dessas atividades têm predominância de gênero/sexo?  

Quais as atividades/brincadeiras praticadas por vocês durante a infância e nos 

dias atuais?  

Como aconteciam e/ou acontecem as atividades/brincadeiras?  

Alguma vez vocês já deixaram de realizar alguma atividade/brincadeira por 

achar que era coisa que só poderia ser praticada pelo sexo oposto? 

No final do encontro foi proposto aos alunos e alunas que elencassem duas 

atividades das que eles mencionaram anteriormente para serem desenvolvidas nos 

encontros seguintes aulas. Sendo que a partir de votação já foi determinado que a 

queimada fosse desenvolvida primeiro e posteriormente a brincadeira de pular 

corda. 

 
ROTEIRO DO SEGUNDO ENCONTRO 

 
Foi proposto aos participantes desenvolver as atividades de queimada e 

futsal. A primeira atividade proposta foi a que ganhou na votação realizada com os 

alunos e alunas na aula anterior, já a segunda proposta ficou em terceiro lugar. No 

entanto, como os alunos e alunas citaram várias recordações onde o futsal era a 

atividade principal e por ter observado os participantes pedindo pelo futsal no 

desenvolvimento a execução das atividades, optamos por incluir também como 

atividade a ser realizada. Nessa aula os participantes puderam escolher de quais 

iriam participar. A atitude de permitir que os participantes escolhessem a atividade 

que iria participar foi para que pudéssemos compreender a relação de envolvimento 

e interesse existente em cada atividade desenvolvida, visto que, ambas permearam 

a infância dos alunos e alunas. 

Primeira atividade: Para o desenvolvimento da atividade de queimada foi proposto 

que os participantes realizassem a divisão das equipes para jogar. Feita a divisão o 

jogo iniciou seguindo as regras que todos os participantes estavam acostumados a 

jogar. 
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Segunda atividade: Antes de iniciar a atividade de futsal fizemos uma nova divisão 

das equipes, visto que para a queimada o número de pessoas era maior que no 

futsal. Foi delimitado um tempo de sete minutos para realização dessa atividade 

devido a divisão ter dado seis equipes.  

Produção de dados: Depois que as atividades foram realizadas foi feita uma pausa 

para que pudéssemos conversar sobre as mesmas. Para isso foram feitos 

questionamentos como; as atividades foram desenvolvidas da forma como vocês 

são acostumados a realizar? Nas atividades que foram realizadas os meninos levam 

vantagem sobre as meninas ou vice-versa? Quais são os critérios ou diferenças que 

influenciam diretamente na realização das atividades? Qual foi o motivo que levou a 

não participar da atividade? Alguma vez você já ouviu ou te disseram que alguma 

dessas atividades realizadas não era coisa de menino ou de menina? Qual foi a sua 

atitude em relação a essa fala? 

 

ROTEIRO DO TERCEIRO ENCONTRO 
 

O professor/investigador iniciou explicando aos alunos e alunas que seria 

desenvolvido as atividades de pula corda que foi uma das atividades foi a atividade 

proposta pelos mesmos e que também iniciaríamos o fundamento do saque do 

voleibol.  

Primeira atividade: Nesse momento foi realizado o alongamento individual e 

posteriormente a atividade de pular corda. Para iniciar a atividade o 

professor/investigador bateu a corda juntamente com outra aluna para que os 

demais alunos e alunas passassem por baixo sem tocar na corda. Após isso foi 

solicitado que entrassem um-a-um para pular e em seguida saíssem. Durante a 

atividade foi proposto que sugerissem formas diferentes de brincar, para que 

houvesse uma boa variação da atividade. 

Segunda atividade: Iniciamos a aprendizagem do fundamento de saque do 

voleibol. Para isso foi solicitado que as alunas e os alunos formassem duplas e 

ficassem posicionados cada um em cima de uma das linhas laterais do futsal. Com 

uma bola por dupla um da dupla teve que jogar a bola para o outro realizando o 

saque. Começamos com o saque por baixo, depois por cima e por fim o saque 

viagem. Quando todas e todos realizam os saques em dupla, foi proposto a 

formação de quatro grupos na sala com a mesma quantidade de pessoas em cada 
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um. Um grupo disputou com o outro para ver quem era capaz de realizar mais 

saques corretamente (passando por cima da rede e caindo dentro dos limites da 

quadra adversária) em 30 segundos. As duas equipes que ficaram de fora ajudaram 

no monitoramento dos saques, evitando que alguém contasse o saque que não tinha 

acontecido corretamente. 

Produção de dados: Depois que as atividades foram realizadas foi feita uma pausa 

para que pudéssemos conversar sobre as mesmas. Para isso foram feitos 

questionamentos como: Quais foram às dificuldades enfrentadas no 

desenvolvimento das atividades? Houve alguma atividade que por algum motivo foi 

mais difícil de ser desenvolvida? Qual motivo?  

 

ROTEIRO DO QUARTO ENCONTRO 
 

O professor/investigador entregou um quadro com os dados produzidos pela 

pesquisa (APÊNDICE A). Nesse quadro tem as falas e ações dos alunos que foram 

observadas durante os encontros/aulas. Além desses dados da pesquisa foi 

entregue o texto “Mecanismos de exclusão e consequências de reservas masculinas 

no esporte” (ANEXO B). Após a prévia leitura dos dados e do texto foi perguntado 

aos alunos e alunas se nas falas e ações existiam pontos contraditórios que 

evidenciavam a influência das relações de gênero na participação das aulas a partir 

dos dados levantados na pesquisa. Os participantes disseram que a força e a 

coordenação motora eram aspectos que influenciavam. Com isso o 

professor/investigador sugeriu aos participantes que dessem ideias de ações que 

pudessem ser realizadas para minimizar ou anular as influências percebida. Foi 

então que surgiu a proposta de realizar a divisão de três grupos para que cada 

grupo elaborasse uma atividade (por grupo) com os fundamentos (manchete, toque 

e saque) do voleibol onde as influências das relações de gênero pudessem ser 

minimizadas ou anuladas.  

 

ROTEIRO DO QUINTO ENCONTRO 
 

O professor/investigador iniciou retomando a atividade da aula anterior, onde 

os participantes ficaram encarregados de elaborar uma atividade (por grupo) com os 

fundamentos (manchete, toque e saque) do voleibol onde as influências de gênero 

pudessem ser minimizadas ou anuladas. A partir disso cada grupo teve vinte 
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minutos para explicar a atividade e desenvolver com os demais colegas de turma. 

Os materiais (bolas de voleibol, cones, bambolês, rede de voleibol e mastro) 

utilizados nas atividades foram os que estão disponíveis para as aulas de Educação 

Física do IFRO – Campus Vilhena. 

 

ROTEIRO DO SEXTO ENCONTRO 
 

 O professor/investigador iniciou o encontro com uma conversa sobre a 

atividade realizada na aula anterior, onde as alunas e alunos desenvolveram as 

atividades (por grupo) com os fundamentos (manchete, toque e saque) do voleibol 

que tinha como propósito minimizar ou anular as influências de gênero na 

participação das aulas de Educação Física. A partir disso foi entregue a cada aluna 

e aluno uma cópia do texto “O determinismo biológico” Laraia (2001) (ANEXO D) 

para a leitura compartilhada. Após a leitura do texto que serviu como aporte teórico 

para a atividade cada grupo teve que expor quais foram as ações pensadas e 

percebidas nas atividades que tornou possível minimizar ou anular as influências de 

gênero. Assim como os demais colegas também puderam dizer se a atividade dos 

outros grupos atingiu ou não o objetivo esperado. Depois da discussão os grupos 

transcreveram para o papel a ideia inicial da sua atividade (explicando as regras) e 

colocaram os aspectos pensados para minimizar ou anular as influências de gênero 

na participação das aulas de Educação Física. 

Produção de dados: As perguntas que foram norteadoras da conversa realizada no 

sexto encontro: 

Quais foram as ações pensadas para minimizar ou anular as influências de gênero 

na atividade? 

Houve a participação e envolvimento de todos os alunos durante a atividade 

desenvolvida? 

As aulas sempre começavam com o professor explicando os procedimentos 

didáticos que seriam realizados durante a mesma. Sempre ao final de cada aula 

tínhamos momentos de conversa que eram destinados aos alunos para que os 

mesmos pudessem ser indagados sobre os procedimentos realizados na aula, assim 

como expor suas impressões em relação as atividades. Lembrando que esses 

momentos nem sempre aconteciam somente ao final de cada aula, mas também 

quando surgiam a necessidade durante a realização das atividades de ensino. Como 
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era um momento para indagar os alunos em relação as ações realizadas durante as 

aulas, sempre eram levadas algumas perguntas pré-elaboradas sobre a questão da 

participação dos alunos e alunas nas aulas relacionado as questões de gênero. 

Sendo que a partir das respostas outras perguntas surgiam naturalmente. 

Durante os momentos de conversas houve alguns encontros que foram 

utilizadas imagens (ANEXO B) com atividades que representam a Cultura Corporal 

de Movimentos e textos sobre a temática de gênero no esporte (ANEXO C) e 

cultural de gênero (ANEXO D). Os textos foram utilizados como material de apoio 

para ajudar nas discussões, uma vez, que versavam sobre ideias diferentes das 

apresentadas pelos alunos e alunas durante as ações dos encontros. 

 

4.3- IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA 
 

 Essa pesquisa foi composta por alunos e alunas do 1º ano A do Curso 

Técnico em Edificações do IFRO Campus Vilhena, assim como, do professor de 

Educação Física da turma que é o pesquisador responsável por esse trabalho. A 

turma é constituída por 8 (oito) alunos e 35 (trinta e cinco) alunas, sendo que desse 

quantitativo de participantes somente 12 (doze) alunas e 6 (seis) alunos entregaram 

os termos de autorização assinados. Todos os alunos e alunas que não devolveram 

os termos assinados, quando foram indagados sobre o motivo responderam que os 

país não quiseram assinar.  

No entanto nenhum desses pais se pronunciaram contra a presença dos 

filhos na realização das atividades. Sendo que também não houve nenhuma aluna 

ou aluno que optou por não participar das atividades que foram desenvolvidas nas 

aulas. Os participantes poderiam optar por realizar uma outra atividade teórica que 

seria passada pelo professor sobre o conteúdo de voleibol caso não estivessem de 

acordo em participar das aulas em que a pesquisa estava sendo desenvolvida. 

Mesmo com a participação de todos os alunos e alunas para a pesquisa só foram 

consideradas as falas dos participantes que assinaram os termos aceitando 

participar da pesquisa. 

Como forma de preservar a integridade dos participantes dessa pesquisa, 

utilizaremos os nomes fictícios que serão representados por atletas famosos de 

nosso país para identificar cada aluna e aluno. Segue abaixo os nomes dos meninos 

e meninas que aparecerão na pesquisa para identificar as falas dos participantes. 
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ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

PARTICIPANTE 1 – Arthur Zanetti - 15 ANOS 

PARTICIPANTE 2 - César Cielo -18 ANOS 

PARTICIPANTE 3 - Torben Grael-15 ANOS 

PARTICIPANTE 4 – Bernardinho -15 ANOS 

PARTICIPANTE 5 – Neymar -15 ANOS 

PARTICIPANTE 6 – João Derli -15 ANOS 

 

ALUNAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

PARTICIPANTE 1 – Jade Barbosa -15 ANOS 

PARTICIPANTE 2- Marta -15 ANOS 

PARTICIPANTE 3- Dani Lins -15 ANOS 

PARTICIPANTE 4 – Mayra Aguiar -15 ANOS 

PARTICIPANTE 5 – Martine Grael -15 ANOS 

PARTICIPANTE 6 – Poliana Okimoto -15 ANOS 

PARTICIPANTE 7 – Rafaela Silva -15 ANOS 

PARTICIPANTE 8 – Natália Falavigna -15 ANOS 

PARTICIPANTE 9 – Maurren Maggi -15 ANOS 

PARTICIPANTE 10 – Cristiane -15 ANOS 

PARTICIPANTE 11 – Janete - 15 ANOS 

PARTICIPANTE 12 – Hortência - 15 ANOS 

 O professor será identificado como professor/investigador uma vez que busca 

durante as ações, investigar os processos de ensino que circundam a sua prática 

docente no sentido de elucidar a problemática proposta para essa pesquisa. Como 

afirma Thiollent (2009, p. 18):  

A participação dos pesquisadores é explicita dentro da situação de 
investigação, com os cuidados necessários para que haja 
reciprocidade por parte das pessoas e grupos implicados nesta 
situação. Além disso, a participação dos pesquisadores não deve 
chegar a substituir a atividade própria dos grupos e suas iniciativas. 
[...] Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem 
desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos 
observados.   
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 Assim a visão de professor investigador reforça a ideia de participação ativa 

no processo de ensino/pesquisa que está sendo desenvolvido.  
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5- REFLEXÃO NA AÇÃO 

 

 Nessa seção serão apresentados os resultados e discussões dos resultados 

obtidos durante a execução da pesquisa-ação, cuja intenção foi responder o objetivo 

proposto no presente trabalho. Com intuito de elucidar o problema estabelecido para 

essa pesquisa os dados produzidos em cada encontro foram categorizados para 

viabilizar a análise do conteúdo. Sendo assim, a partir desse momento cada tópico 

representará uma categoria de análise.  

 

5.1- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

CATEGORIA 1 - AS RELAÇÕES DE GÊNERO DENTRO DA ESCOLA  

 

 Nessa primeira categoria que está sendo abordadas as relações de gênero 

dentro da escola foi destaca nas falas dos participantes duas situações. A primeira 

está voltada para a questão discutida no primeiro encontro onde foi utilizada as 

imagens (ANEXO B) de meninas brincando de pular elástico e a segunda diz 

respeito a imagem onde aparecem duas meninas vestidas com roupas de futebol e 

dois meninos com roupas e posições de ballet.  

Professor/investigador – Alguém já brincou de pular elástico? 

Cristiane “Eu acho que todo mundo que estudou no Marizete na 5ª 
série...a gente brincava todo mundo junto na hora do recreio de 
chocopito3 qualquer coisa. Tinha polícia e ladrão que a gente prendia 
os meninos. No 4º ano a gente fazia uma roda lá ocupava o pátio 
todo”. 

 No primeiro questionamento foi possível perceber que havia uma boa 

interação entre meninos e meninas. Ambos podiam ocupar o mesmo espaço no 

pátio da escola, assim como também interagiam com facilidade durante o momento 

do recreio escolar. Ao destacar as atividades que eram realizadas durante o recreio 

os participantes evidenciaram as brincadeiras como uma das primeiras formas de 

                                                 
3 Brincadeira realizada em duas ou mais pessoas, no segundo caso os alunos e alunas ficam dispostos em círculo 

cantando a música; chocopito tu és o primeiro a pisar no pé do seu companheiro. Durante a execução da música 

os participantes ficam com uma mão por cima e outra por baixo da mão do colega. Quando a música está sendo 

cantado um de cada vez bate na mão do outro e ao terminar, quem teve a mão tocada por último tenta pisar no pé 

de alguém. Caso não consiga pisar em três tentativas deverá deixar do jogo, após isso a brincadeira segue até 

ficar somente um participante. 
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interação dentro do contexto escolar. Segunda Trentin e Borella (2013) a brincadeira 

é uma das primeiras atividades desenvolvida pelas crianças, sendo que é natural 

aos seres humanos a realização da mesma como forma de iniciar a vida em 

sociedade. 

Além de ser importante no processo de socialização a brincadeira pode 

propiciar a interação dos sujeitos dentro de uma educação co-educativa. Ao 

comentar o livro de Auad, Finco (2008, p.213) explica que: 

[...] os jogos e as brincadeiras podem fornecer dados para a 
passagem de uma escola mista para uma real experiência co-
educativa; é possível constatar que a brincadeira possui um papel 
importante no processo de socialização na infância, pois cria um 
espaço de experiências para a construção de identidades, entre elas 
a identidade de gênero.  

 Embora a experiência com os jogos e brincadeiras tenham proporcionado 

uma boa relação de convivência entre meninos e meninas, onde foi possível 

perceber uma relação de respeito e harmonia. Na questão onde teve como 

referência a prática esportiva do futebol os participantes expressaram falas que 

deixou evidente a existência de atos segregacionistas entre meninos e meninas 

durante a prática da atividade esportiva.  

Professor/investigador – “Por que vocês nunca gostaram de 
futebol?” 

Marta - “Quando nós estudavamos no Marizete as meninas 
brincavam de bambolê, pular corda e os meninos de futebol”. 

 Ao responder o questionamento sobre o “por que” de não gostarem da prática 

de futebol a aluna Marta evidencia a delimitação estabelecida pelos sujeitos durante 

as práticas físicas realizadas no momento do recreio. Novakowski, Costa e Marcello 

(2016) explicam que é possivel observar uma nítida demarcação entre meninos e 

meninas durante o brincar livre, tanto na sala de aula como no pátio. Além da 

proibição estabelecida pelas próprias crianças e também por parte da instituição de 

ensino. Como é o caso apresentado pelas meninas na outra pergunta realizada 

sobre a inversão das atividades. 

Professor/investigador – “Por que não tinha dia que trocava, os 
meninos pulavam corda, bambolê e as meninas jogar futebol”? 
 
Cristiane– “Porque as meninas não gostavam de jogar futebol”  
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Marta – “Mas também tinha aquela questão eles (referência aos 
meninos da turma) não gostavam”. 

César Cielo – “Eles nunca escolhiam as meninas”.  

Hortência – “Eu fiquei traumatizada porque nunca passavam a bola 
para mim”.  

 A princípio a aluna Cristiane responde à pergunta justificando que as meninas 

não jogavam por não gostarem de futebol. No entanto a aluna Marta complementa a 

fala da colega dizendo que os meninos não gostavam que elas participassem do 

jogo, logo não havia espaço para as meninas na brincadeira. Analisando as falas 

percebe-se que existia um forte processo de exclusão das meninas em relação ao 

futebol. Essa situação é justificada por Paechter (2013, p.14), onde afirma que “a 

exclusão das meninas do futebol é exacerbada porque muitas delas carecem da 

experiência”.  

No caso mencionado pelas alunas Marta e Hortência fica nítida a soberania 

masculina em relação ao jogo de futebol, uma vez que, o aluno César Cielo também 

deixou claro que as meninas eram excluídas logo de cara no momento da escolha 

dos times. Mesmo quando as meninas conseguiam se inserir de alguma forma nas 

equipes os meninos as excluíam não passando a bola, como é o caso lembrado pela 

aluna Hortência. Nessa situação a ação dos meninos pode ter contribuído para 

dificultar o desenvolvimento motor e a vivência prática necessária para que as 

meninas pudessem jogar o futebol no nível esperado pelos meninos. Como explica 

Paechter (2013, p. 15): 

[...] as meninas poucas vezes recebem a chance de aumentar sua 
consciência espacial brincando com carrinho de brinquedo, suas 
habilidades de engenharia usando brinquedos de construção ou suas 
habilidades motoras amplas jogando futebol. Isso tem efeitos 
importantes posteriormente, quando elas são menos habilidosas do 
que seus pares do sexo oposto nessas áreas. Já vimos que não 
tomar parte no brincar ativo quando jovens mantêm as meninas fora 
do futebol do pátio quando elas estão mais ávidas por participar, na 
terceira infância, por que seus níveis de habilidades caem 
rapidamente abaixo dos de meninos que jogam todos os dias desde 
tenra idade. Isso também torna menos provável que elas continuem 
com a atividade física na adolescência e na vida adulta, tornando-as 
mais propensas a futuros problemas de saúde.  

 O sentimento esboçado pela aluna Hortência ao dizer que ficou traumatizada 

porque os meninos nunca passavam a bola para ela, casa com a fala da autora 

quando diz que por receberem poucas oportunidades de aumentar as habilidades 
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motoras é possível que haja a descontinuidade da prática de atividade física na 

adolescência e na vida adulta. Sendo que ao analisar o caso dessas alunas é 

possível observar que a prática do esporte futebol não era apenas uma questão de 

gostar, mas o enfrentamento de barreiras que não deveriam ser ultrapassadas.  

CATEGORIA 2 - AS RELAÇÕES DE GÊNERO DURANTE AS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 Na segunda categoria de análise que trata das relações de gênero nas aulas 

de Educação Física, teve três situações que serviram para conduzir a análise e 

discussão dos resultados. A Primeira situação foi a escolha de quem ficaria com a 

bola no jogo de queimada; a segunda foi a pergunta se os meninos levavam 

vantagens na atividade de queimada e a terceira foi a respeito da atividade de saque 

que somente os meninos realizaram. 

 Quando o professor/investigador solicitou que fosse realizado par ou ímpar 

para decidir quem começaria com a bola na atividade de queimada a aluna Marta 

afirmou que a bola seria da equipe dela por terem menos meninos que a equipe 

adversária.  

Professor/investigador – “Sugeriu que tirassem par ou ímpar para 
saber quem começaria com a bola na brincadeira de queimada”. 

Marta - “A bola é nossa porque temos mais meninas e a equipe 
deles tem mais meninos”. 

No momento da afirmação a aluna justificou por meio do sexo biológico a 

necessidade de iniciar com a posse da bola, devido a desvantagem que a equipe 

dela estava submetida. Ao realizar essa justificativa a aluna Marta trouxe à tona 

aspectos antigos da Educação Física e do esporte que evidenciavam a mulher como 

inferior ao homem devido a fragilidade feminina. Como relata Souza e Altmann 

(1999, p.57) “com a introdução do esporte moderno como conteúdo da educação 

física escolar no Brasil, principalmente a partir dos anos 30, a mulher manteve-se 

perdedora porque era um corpo frágil diante do homem”. 

 A ideia de corpo frágil esteve por muitos anos atrelado as diferenças 

biológicas, que buscava estabelecer as distinções entre os sexos. Devide (2005) diz 

que tanto no esporte praticado pelas massas populares como de alto rendimento as 
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mulheres sempre foram excluídas devido as reservas de ordem médicas que 

preconizava o corpo da mulher como frágil.  

Com essa afirmação é possível perceber que embora a Educação Física 

tenha passado por mudanças de aulas separadas para mistas ainda temos 

incorporados aspectos que promovem a distinção de gênero. Na questão abaixo 

onde foi perguntado se os meninos levavam vantagem na atividade de queimada, foi 

possível perceber aspectos relacionados a maior vivência dos meninos nas práticas 

físicas. 

Professor/investigador – “Vocês acham quem os meninos levam 
vantagem na atividade de queimada”? 

Poliana Okimoto - “eu acho que os meninos levam vantagens sobre 
as meninas pelo fato deles serem... é, o corpo deles terem mais 
coordenação motora porque eles desenvolvem esportes mais 
pesados com mais força e vai desenvolvendo mais a coordenação 
motora. Já as meninas não. E já tem algumas meninas que não 
gostam de esportes violentos, eu mesmo gosto mais de futsal do que 
de qualquer outro jogo”. 

 Ao responder à questão a aluna Poliana Okimoto justifica que os meninos 

levam vantagem por sempre praticarem atividades com maior intensidade. Por isso, 

acabam por desenvolver melhor as capacidades físicas de força e coordenação 

motora. A aluna ainda conclui dizendo que há meninas que não gostam de esportes 

violentes, sendo que ela diz gostar mais de futsal do que qualquer outro. Nesse caso 

a menina deixa claro que não faz parte do grupo de meninas que utilizou como 

exemplo. A resposta da aluna Poliana Okimoto apoia-se na fala de Cruz e Palmeiras 

(2009, p.116), quando dizem que:  

Historicamente, as mulheres têm exercido papéis secundários em 
relação aos homens, em quaisquer setores da sociedade. Essa dita 
superioridade masculina foi construída culturalmente a partir das 
diferentes formas de educar homens e mulheres, o que conferiu 
competências e habilidades específicas para cada gênero. 

 Como explicado pelo autor acima o fato dos meninos demonstrarem maior 

destreza no desenvolvimento da atividade de queimada pode estar atrelado ao caso 

de terem tido uma educação que possibilitou a realização de um número maior de 

atividades em relação as meninas. Que por sua vez podem ter realizado outras 

atividades que envolveram habilidades diferentes das exigidas para atividade de 

queimada.  
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É importante observar que o fato dos meninos apresentarem maior habilidade 

e capacidades físicas na visão das meninas, faz com que os mesmos tenham lugar 

privilegiado no desenvolvimento de algumas atividades. Como é o caso das ações 

realizadas durante a atividade que envolveu o saque do voleibol. Na realização da 

atividade as meninas que estavam na equipe com mais meninos ficavam buscando 

a bola para que eles pudessem sacar. Ao serem questionadas sobre essa ação as 

meninas responderam da seguinte maneira: 

Professor/investigador - “Por que na equipe que tinha o número 
maior de meninos somente eles estavam sacando”?  

Martine Grael - “Porque eles tinham mais força aí as meninas 
ficavam na frente só passando a bola”. 

 Na resposta das meninas é possível perceber aspectos do que Corsino e 

Auad (2012) chamam de diferença hierarquizada. Onde são estabelecidas as 

relações de poder que criam a hierarquia entre homens e mulheres ditando o que 

cada um pode e deve fazer. No caso da atividade que estava sendo executada as 

meninas ocupavam uma posição inferior à dos meninos que foi estabelecida pela 

questão da força. 

 

CATEGORIA 3 - PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA HOMEM 

 

 Na terceira categoria que fala sobre as práticas de atividades físicas para 

homem, foram elencadas quatro perguntas. Dentre essas estão; meninos nas 

danças; meninos brincando de boneca; masculinidade e atividades que os meninos 

levam vantagem. No primeiro questionamento sobre o interesse dos meninos da 

sala por realizar aulas de dança, somente um aluno demonstrou vontade.  

Professor/investigador - Tem algum menino da sala que dança ou 
gostaria?  

Arthur Zanetti – “Tem eu! Mas minha mãe não deixa. Eu gostaria de 
fazer balé. Ela fala que não é coisa de menino”. 

 

 Durante a fala do aluno Arthur Zanetti percebe-se que apesar da vontade de 

realizar aulas de ballet, há a supressão dessa vontade por parte da mãe. Embora as 

práticas artísticas como é o caso da dança tenha evoluído e ganhado vários adeptos 

do público masculino, ainda é possível verificar que existem estereótipos 
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relacionados a prática da dança por homens principalmente no contexto escolar. 

Como é o caso mencionado por Nascimento, et al, (2013, p. 03) afirma o seguinte: 

Apesar da dança ser um dos conteúdos da EF escolar, muitos 
professores apresentam certo receio em relação ao ensino da 
mesma em suas aulas, principalmente quando se refere ao público 
masculino. Ao tratarmos sobre dança escolar, se torna imprescindível 
ser compreendido o lugar ocupado pelo sexo masculino nessa 
prática corporal, pois na sociedade moderna a mesma vem sendo 
associada ao sexo feminino. 

 Essa associação que é feita da atividade de dança a presença de aspectos 

femininos ou a ausência das características masculinas reforça os estereótipos de 

virilidade, força e agressividade que devem ser apresentados pelo sexo masculino. 

No entanto um aspecto interessante que podemos observar é que a de brincadeira 

de boneca que sempre fez parte do cotidiano das meninas foi evidenciada como 

uma atividade possível de habitar também o universo masculino. Fato observado ao 

mostrar a imagem dos três meninos brincando de boneca. Podemos perceber que a 

reação das meninas foi de aprovação: 

Natália Falavigna – “ Sabe por que é bom um homem brincar de 
boneca? Para aprender a cuidar dos filhos futuramente”.  

Poliana Okimoto – “É bom para ir treinando”.  

 A relação estabelecida pelas alunas Natália Falavigna e Polia Okimoto do 

brincar de boneca com a realização de tarefas paternas durante a vida adulta nos 

conduz a pensar sobre o papel do brinquedo na construção das relações de gênero. 

Na fala das alunas é possivel perceber a ligação direta do brincar com as atividades 

da vida adulta. Onde o brinquedo não é apenas um objeto, mas sim, um instrumento 

capaz de proporcionar as vivências necessárias para o desenvolvimento das 

funções partena.  

A pesquisa sobre as relações de gênero envolvendo brincadeiras que foi 

realizada por Leite, Feijó e Chiés (2016) concluiu que a brincadeira e os brinquedos 

apareceu de forma naturalizada pelas crianças. Sendo que ao realizar os papéis 

inversos ao seu sexo biológico nas brincadeiras as crianças agiam sempre com 

naturalidade. As autoras ainda consideram que a brincadeira na Educação Infantil é 

uma iniciação das crianças nas relações sociais, por ser o momento em que são 

aprendidos as regras e valores socialmentes produzidos.  
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A percepção das alunas em relação à necessidade da interação dos meninos 

com a brincadeira de boneca pode estar ligada aos anseios da atual sociedade, que 

busca por meio das discussões de gênero repensar os papéis sociais de homens e 

mulheres frente aos afazeres domésticos. Como é o caso apresentado na pesquisa 

realizada por Araújo e Scaflon (2005, p. 30):  

Após ampla pesquisa realizada em 2003, que contou com 2000 
domicílios em 24 estados brasileiros, chegaram à mesma conclusão, 
ao constatar que a maior parte do trabalho doméstico entre nós ainda 
continua sendo majoritariamente uma atribuição feminina. Assim, 
para essas autoras, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho 
não implicou uma divisão mais igualitária dos trabalhos domésticos, 
ainda que haja indícios de maior participação masculina no que diz 
respeito ao cuidado com os filhos (mas não nas tarefas domésticas). 

 Embora a pesquisa tenha constatado que ainda não há a participação dos 

homens na divisão das atividades domésticas, as pesquisadoras perceberam a 

existencia de indícios da participação masculina no cuidado com os filhos. O que 

reforça a ideia levantada pelas meninas ao justificarem a ação dos meninos como 

importante para a mudança de comportamento em relação as divisões de tarefas na 

criação dos filhos.  

Ao perceberem o “brincar de boneca” como uma preparação dos futuros pais, 

as meninas reforçaram as afirmações de Barclay e Lupton (1999), sobre a relação 

recíproca entre homens e mulheres e a valorização do cuidado podem ainda não 

estar sendo executada, por necessitar de mudanças sociais e estruturais para que 

possa acontencer. O entendimento da necessidade de tais mudanças, não foi 

evidenciado somente na afirmação das duas alunas. Ao serem questionados sobre a 

possivel interferência do brincar na masculinidade dos meninos o grupo respondeu 

que a atividade não influencia. Sendo que a aluna Janete reforçou a ideia inicial da 

relação com a paternidade. 

Professor/investigador – “Vocês acha que se o menino brincar de 
boneca ela vai perder a masculinidade”?  

Todos os participantes responderam -  “Não”! 

Janete – “Ele vai aprender a ser pai”.  

Marta – “Criança não vê maldade nesse tipo de brincadeira, é uma 
coisa normal. Se a criança for pequena para ela não vai fazer 
diferença se ela esta brincando de boneca ou não”.  
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 Analisando a colocação realizada pela aluna Marta podemos concluir que a 

ação de brincar para a criança trata-se apenas de um momento lúdico, onde 

acontece a interação com o meio. No entanto essa interação é envolta por simbolos 

e códigos que contribuem para a construção da identidade de gênero. Antes mesmo 

de nascer alguns desses simbolos e códigos já passam a fazer parte da vida das 

crianças. As roupas, cores dos objetos e até mesmo os brinquedos são escolhidos 

pelos adultos a partir do sexo da criança.  

As escolhas realizadas pelos adultos criam um conjunto de valores a serem 

incorporados pelas crianças que passaram a ditar os comportamentos como seres 

sociais. Sendo que até mesmo as atividades realizadas por cada sexo são 

escolhidas de acordo com as características esperadas para meninos e meninas. 

Essa forma de pensar acaba sendo percebida no questionamento sobre as 

atividades que os meninos levam vantagem, pois na resposta do Aluno Bernardinho 

e das alunas Maurri Maggi e Janete foi evidenciado que os meninos levam 

vantagens nas atividades que envolvem força, por ser uma capacidade física 

socialmente entendida como atributo masculino. 

Professor/Investigador: “Quais atividades vocês acham que os 
meninos levam vantagens”?  

Bernardinho - “As que envolvem força, como futsal, basquete, 
handebol, voleibol e natação”.  

Maurri Maggi e Janete – “Basquete, handebol e natação”. 

 

 No discurso apresentado pelos participantes há novamente a presença das 

diferenças biológicas para explicar a superioridade masculina na realização das 

atividades. Esse fato vem de uma questão histórico social, construída a partir de 

uma teoria utilizada para embasar as diferenças de gênero, tendo como princípio as 

distinções biológicas. De acordo com Louro (2014, p.49): 

Relacionada, a princípio, às distinções biológicas, a diferença entre 
os gêneros serviu para explicar e justificar as mais variadas 
distinções entre mulheres e homens. Teorias foram construídas e 
utilizadas para “provar” distinções físicas, psíquicas, 
comportamentais; para indicar diferenças habilidades sociais, 
talentos ou aptidões; para justificar os lugares sociais, as 
possibilidades e os destinos “próprios” de cada gênero. 
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 Ao afirmar que os meninos levam vantagem nas atividades esportivas os 

participantes estão evidenciando o lugar social ocupado por meninos e meninas, 

dentro de uma possibilidade que é percebida cotidianamente no contexto das aulas 

de Educação Física. Devide (2005) relata que no dia–a-dia da escola é comum 

presenciarmos o desencorajamento das meninas nas atividades físicas, sendo que 

as práticas corporais realizadas por elas envolvem jogos, brincadeiras e/ou 

ginásticas, atividades essas que não são consideradas esportes institucionalizados e 

por sua vez fazem parte das práticas oferecidas com maior frequência aos garotos. 

 A partir das afirmações dos autores é possível perceber que os meninos 

levam vantagem na prática esportiva não é por conta da força, mas por conta dos 

estímulos que os leva a uma vivência prática superior em relação as meninas. 

CATEGORIA 4 - PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA MULHER  

 Na quarta categoria que diz respeito às práticas físicas para 

mulheres/meninas, foram destacadas três perguntas que trazem reflexões 

importantes. A primeira pergunta abordou a questão estabelecida entre a 

feminilidade das mulheres que praticam lutas; a segunda está relacionada às 

meninas brincarem de carrinho e a terceira são as atividades que as meninas levam 

vantagens em relação aos meninos.  

 Após mostrar a imagem (ANEXO B) das lutadoras de MMA4 durante a luta 

para os participantes, os mesmos foram questionados sobre a influência da prática 

de lutas na feminilidade. Como pode ser visto nas respostas abaixo as alunas 

Janete, Rafaela Silva e Martine Grael responderam que existem transformações 

físicas de ordem estéticas que culminam na diminuição da feminilidade. Segundo as 

alunas o fato das lutadoras aumentar a quantidade de massa muscular faz com que 

elas sejam até mesmo confundidas com pessoas do sexo masculino. 

Professor/investigador – “Pelo fato dessas mulheres serem 
lutadoras elas perdem a feminilidade”? 

Janete – “Eu acho que fisicamente sim, fica muito musculosa”.  

Rafaela Silva – “Pega muita massa e fica meio brava assim, 

parece... Não fica tão delicada”.  

                                                 
4 As artes marciais mistas AMM ou MMA que vem do inglês: mixed martial arts, são artes marciais que incluem 

tanto golpes de combate em pé quanto técnicas de luta no chão. Onde há o combate entre dois lutadores ou 

lutadoras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combate_em_p%C3%A9


70 

 

Martine Grael – “Como ela disse ganha muita massa (massa 
muscular), aí você também vê na rua, se vê uma pessoa, você 
confunde ela com uma mulher ou com um homem.  

 A resposta apresentada pelas alunas tem relação com o padrão de 

feminilidade socialmente conhecido para determinar a natureza das mulheres. Esse 

padrão teve início no final do século XIX e segundo Sord e Moreira (2016, p.30): 

[...] produzia um discurso que visava promover uma perfeita 
adequação entre as mulheres e o conjunto de atributos, funções, 
predicados e restrições denominado feminilidade. Assim, era definida 
a natureza das mulheres. As virtudes próprias da feminilidade 
pautavam-se no recato, na docilidade, na afetividade mais 
desenvolvida, na receptividade passiva em relação aos desejos e 
necessidades dos homens e, mais tarde, dos filhos. 

 A partir dos discursos apresentados pelas alunas percebe-se que o padrão de 

feminilidade percemanece intacto no dias atuais, pois na fala das garotas fica 

evidente a assimilação dos aspectos relacionados à força, agressividade e destreza 

como a ausência da feminilidade. Ao afirmarem que a mulher por ficar brava, menos 

delicada e musculosa acaba sendo confundida com um homem as meninas 

decrevem as características passíveis de habitar o campo da masculinidade, sendo 

que todas as mulheres que apresentam característica parecidas são vistas como 

desviantes desse padrão estabelecido socialmente. Fato que vem a ser contrariado 

na fala do aluno Arthur Zanetti, quando diz que as mudanças ocorridas no corpo das 

mulheres não definem a feminilidade. 

Arthur Zanetti – “Usar esse exemplo da mulher ficar mais masculina 
porque luta é completamente errado. Porque eu tenho uma amiga 
que luta e assim, mudança no corpo sofre qualquer um que praticar 
um esporte isso é uma coisa comum, mas não vai deixar de ser 
feminina por lutar”.  

 No momento em que o aluno esclarece a normalidade das mudanças que 

ocorrem no corpo das pessoas que praticam exercícios físicos, podemos perceber a 

forte presença dos aspectos masculinos que existem no esporte. Sendo que a 

prática esportiva, e em especial as lutas incorporam todos os atributos mencionados 

(força, agressividade e desenvolvimento muscular) anteriormente que evidenciam a 

ausência da feminilidade. No entanto o garoto chama a atenção para o estigma que 

relaciona a presença de atributos masculinos com a ausência do ser mulher até 

mesmo porque ao analisar as respostas percebemos que a atividade de luta por 
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envolver questões físicas e comportamentais que são desenvolvidas através da 

prática foi um ponto que levantou polêmica.  

Já a brincadeira envolvendo o objeto do carrinho não teve a mesma 

repercussão. Quando foi perguntado às meninas se já tinham brincado de carrinho a 

resposta de todas as meninas foi positiva que “sim”. 

Professor/investigador – “Ao mostrar a imagem dos meninos 
brincado de boneca o professor/investigador perguntou. Daqui 
quantas meninas já brincaram de carrinho”?  

Todas as participantes da pesquisa – “Todas as meninas da sala 
levantaram a mão afirmando já ter brincado de carrinho”.  

Janete - Era melhor brincar de carrinho do que brincar de boneca. 

Professor/investigador - “Tem alguma atividade ou brincadeiras 
que as meninas levam vantagens em relação aos meninos”? 

Janete - “Pular corda”!  

Bernardinho - “Brincar de casinha quando ela é mamãe”. 

 Embora as práticas de lutas e esportes possam ser evidenciadas na fala das 

alunas, a partir de um viés sexista onde são explicitados pensamentos 

estigmatizados em relação a prática feminina. Podemos perceber que quando as 

atividades envolvidas foram os jogos e brincadeiras, as mesmas apresentaram 

posicionamentos favoráveis as práticas, sem que isso acarretasse perda da 

feminilidade. Essas constatações conversão com a afirmação de Sabo (2002);  

O esporte e a masculinidade vinculam-se intimamente nas 
sociedades ocidentais, desde as Olimpíadas gregas e os tempos 
romanos até as ordens modernas e pós-modernas de gênero. 
Culturalmente, o esporte tem sido um terreno onde a masculinidade 
se comprova, uma ‘escola’ na qual se aprende a valorizar o ‘ser 
homem’ (manhood) e a desvalorizar o ‘ser mulher’ (womanhood), um 
espaço cultural onde, muito frequentemente, os meninos e os 
homens aprendem a se enaltecer desvalorizando os homens 
fisicamente mais fracos e as mulheres. (p. 34). 

 Embora as meninas não apresentem sinais de reprovação para a imagem 

(ANEXO B) dos meninos brincando de boneca, e relatem preferir brincar de carrinho 

(atividade situado no campo masculino pelo senso comum), ainda é perceptível a 

influência da segregação de gêneros. Uma vez, que as atividades por elas relatadas 

não compõe o universo das capacidades físicas e emoções (força e agressividade) 

necessárias ao homem viril. Pelo contrário, quando questionados sobre as atividade 
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ou brincadeiras que as meninas levam vantagens sobre os meninos, uma das 

garotas afirmou que as meninas levam vantagem na brincadeira de “pular corda”. 

Com a fala dessa aluna e a resposta de um dos garotos, onde afirrmou que as 

meninas levavam vantagem na brincadeira de casinha quando são as mães, fica 

nítida ideia de demarcação dos papéis de gênero. Onde cada um dos indivíduos tem 

o seu espaço demarcado. 

 

CATEGORIA 5 - AS RELAÇÕES INCLUSIVAS DE GÊNERO 

 

 Na quinta categoria, que trata das relações inclusivas de gênero, foram 

destacados dois momentos onde aparecem aspectos de inclusão. O primeiro é um 

momento durante a aula de Educação Física da turma participante e o outro faz 

parte das atividades que eram desenvolvidas na escola anterior dos alunos e alunas. 

Durante as aulas era comum observar que os alunos e alunas não tinham 

dificuldade de incluir uns aos outros nas atividades que estavam sendo realizadas, 

como no caso apresentado abaixo. 

Professor/investigador – “Foi sugerido a divisão da turma em 
grupos de seis pessoas para realizar o jogo de voleibol. No entanto, 
o professor/investigador buscou interferir o mínimo possível na 
composição das equipes, deixando a cargo alunos e alunas a opção 
de escolha. Algumas meninas e meninos assumiram a liderança e 
iniciaram a divisão. Embora fosse possível observado o 
distanciamento (impressão de estarem com vergonha de serem 
excluídos) de meninas e meninos no momento da divisão, todas as 
alunas e alunos foram inseridos facilmente em alguma equipe. Sem 
que houvesse sinais de exclusão por parte do grupo responsáveis 
por escolher as equipes”. 

 No entanto, é possível perceber que apesar de não haver problema de alunos 

ou alunas que foram excluídos na aula de Educação Física para a realização da 

atividade, esse fator pouco contribuía para o ensino coeducativo. Na afirmação 

apresentada a seguir pelas alunas Cristiane e Maurri Maggi fica claro a ausência de 

inversão nos papéis desempenhados na brincadeira. Mesmo havendo o critério 

interação, onde tanto menina como meninos estavam fazendo parte da atividade, 

não aconteceu a possibilidade de inversão dos sujeitos nas funções desenvolvidas 

durante a brincadeira. A facilidade por realizar a divisão de forma a incluir todos para 

a realização da atividade pode estar ligada às vivências anteriores.  
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Professor/investigador – “Quais as atividades que vocês 
praticavam tanto em casa como na Educação Física quando eram 
criança? Uma das meninas trouxe como exemplo uma atividade que 
realizavam na antiga escola quando estudava nos anos inciais do 
Ensino Fundamental”.  

Cristiane – “Professor tinha uma brincadeira que nos faziamos na 
escola que eu estudei. Como os meninos não brincavam tanto de 
casinha as meninas ficavam brincando de casinha e os meninos 
ficavam brincando tipo de lobo mau, muito louco, tipo misturava os 
dois assim. Aí tinha uma parte que os meninos corriam atrás das 
meninas”.  

Maurren Maggi – “Tinha dia que só as meninas corriam atrás dos 

meninos”.  

 A observação realizada sobre a forma de interação e inclusão dos 

participantes nas aulas de Educação Física foi passível de ser visualizada devido a 

dinâmica de relacionamento estabelecido no processo de ensino. Porque como 

explica Jaco (2012):  

[...] com o advento das aulas mistas que novos estudos buscam 
compreender as diferentes formas de meninos e meninas 
participarem e se interessarem pelas aulas de educação física, pois, 
a partir do momento em que as aulas passam a serem mistas, as 
diferenças de interesses, gostos, comportamentos e participação de 
meninos e meninas tornam-se ainda mais visíveis e concretas no 
desenrolar das aulas. Isso porque as aulas separadas camuflavam 
os conflitos e as diferenças. Com aulas separadas por sexo, 
professores e professoras não vivenciavam em seus cotidianos 
situações que os/as levassem a problematizar tais diferenças. 

 Com a mistura dos alunos e alunas durante o processo de ensino as 

diferenças que antes não eram confrontadas devido a separação, a partir da junção 

passa a ficar evidentes durante as aulas. Em alguns casos, como nos apresentados 

acima, não foram causadores de conflitos, embora continuasse propiciando a 

distinção dos gêneros. 

CATEGORIA 6 - OS ASPECTOS QUE INFLUENCIAM NA PARTICIPAÇÃO DAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Na sexta e última categoria a ser analisada foi levantada a questão dos 

aspectos que influenciam na participação das aulas de Educação Física. Ao ser 

realizada a pergunta sobre os aspectos que influenciam diretamente na participação 

das aulas, foram levantadas três hipóteses para responder essa questão. A primeira 
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teoria está ligada ao talento inato de cada pessoa; na segunda foram mencionados 

estímulos que vem do berço, como por exemplo o incentivo do pai ou da mãe e na 

terceira os participantes falaram da influência que vem de outros espaços e pessoas 

fora do laço familiar.  

Professor/investigador - “Quais são os critérios que vocês acham 
que influenciam diretamente para que haja a participação nas 
atividades da aula de Educação Física?  

Hortência - “Eu acho que isso nasce com a gente, quando a gente 
vê assim a gente gosta”. 

Hortência - “Tipo eu não gostava de futebol, ai eu comecei a jogar 
na Educação Física. Daí eu estava aprendendo, dai jogaram a bola 
na minha cara e agora eu tenho trauma. Eu tenho trauma de tudo 
quanto é coisa que envolve bola. Entendeu? Eu tenho muito medo. 
Tipo quando a bola já está vindo eu tenho medo, dai eu não consigo 
mais jogar”. 

 Quando a aluna Hortência afirma que a participação nas aulas está amarrada 

a questões inatas, ou seja, de um gostar que antecede o primeiro contato/vivência 

da prática física, a mesma evidencia uma apreciação que independe de aspectos 

externos (sociais ou culturais) para que haja o interesse pela prática, como se fosse 

algo que não pudesse ser mutável ao longo da vida a partir de uma vivência bem-

sucedida dos sujeitos envolvidos. No entanto, a própria aluna acaba se 

contradizendo ao relatar que não gosta de atividades que envolva bola por não ter 

tido uma boa experiência com a modalidade de futebol. 

 A partir do relato de experiência da aluna Hortência podemos estabelecer um 

paralelo com teoria desenvolvimentista e a visão essencialismo do corpo. De acordo 

com Daolio (2004) na análise crítica essa abordagem da Educação Física que partia 

dos aspectos invariáveis da espécie humana que são pré-determinados por gênero, 

o trato dado ao corpo na perspectiva da Educação Física escolar colaborava para a 

compreensão das habilidades corporais esportivas como inatas e que possivelmente 

adaptavam-se melhores ao corpo dos homens devido às especificidades biológicas.  

No paralelo estabelecido para analisar a fala de Hortência a partir da 

abordagem desenvolvimentista, pode ser percebido que aluna cita o gosto pela 

participação como algo inato para justificar a falta de habilidades que socialmente 

são determinadas como masculinas. Em contraponto a afirmação da aluna Hortência 

tivemos as respostas das alunas Maurren Maggi e Mayra Aguiar que falaram sobre a 

influência da família (pai e mãe) como reforço positivo na participação das atividades 
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físicas. Os alunos Bernardinho e Arthur Zanetti relacionaram a influência dos amigos 

e fatores externos ao ambiente familiar.  

Maurren Maggi - “Em relação a influenciar, é, tem casos. Por 
exemplo, eu, sempre gostei de jogar bola desde pequena mesmo. Só 
que há uns anos atrás eu comecei a treinar basquete, eu nunca 
joguei basquete na minha vida, não sei nem se gostava ou não. Aí eu 
comecei a treinar e passei a gostar de jogar basquete, então 
depende muito. Se você já tem um gosto assim natural ou se você 
passa a aprender. Minha mãe também jogava bola quando era 
criança, adolescente e tal. Tem muita influência da minha mãe sim. 
Eu sempre gostei de jogar bola quando pequena, mas também, tive... 
aprendi a gostar a jogar basquete depois de um tempo”. 

Mayra Aguiar - “sim, sobre a questão de gostar de esporte. Eu 
jogava vôlei, na escola sempre gostei de vôlei. Só que eu machuquei 
meus três dedos da mão jogando vôlei e tal aí parei. Eu fui 
influenciada pelo meu pai, ele sempre jogou futsal/futebol e sempre 
que ele ia para o campo eu ia com ele... então eu jogava também e 
eu aprendi a gostar. Só que até então eu não sabia chutar direito”. 

Arthur Zanetti- “As vezes por exemplo, se você for boa no vôlei, aí 
você gosta de vôlei porque você é boa. Ou porque você teve, muitos 
amigos que fizeram vôlei e você se incentivou a fazer vôlei e pegou 
gosto. Entendeu”?  

Bernardinho - “Eu falo isso por experiência própria mesmo, eu tipo, 
até os doze anos e meio eu não sabia nadar. Aí eu comecei a nadar 
e agora, porque eu tenho certa aptidão, creio que pra mim é melhor 
coisa que eu faço”.  

 A relação estabelecida pelas alunas sobre a influência dos pais na realização 

de atividades físicas vai ao encontro dos resultados encontrados na pesquisa 

realizada por Jaco (2012), que constatou ser importante o incentivo dos pais. No 

entanto, esse incentivo não influencia na participação das aulas de Educação Física. 

Sendo que os casos de alunos e alunas que são incentivados a participar de 

atividades físicas fora do ambiente escolar tem maior pré-disposição de obter 

sucesso nas atividades da aula de Educação Física, que culminará na possibilidade 

de haver maior participação nas atividades dessa disciplina escolar, como é o caso 

também pode ser evidenciado na resposta dos alunos Arthur Zanetti e Bernardinho. 

5.2- PROPOSTA DE AÇÃO: CONSTRUINDO A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 Após realizar a parte inicial da pesquisa que tinha como objetivo fazer um 

diagnóstico de como as relações de gênero podem influir na participação dos alunos 

e alunas nas aulas de Educação Física. Partimos para o segundo momento que foi 



76 

 

construir conjuntamente uma sequência didática que pudesse minimizar ou anular 

as influências das relações de gênero na participação das aulas de Educação Física. 

Para isso, realizamos uma roda de conversa onde foram compartilhadas as 

informações produzidas (APÊNDICE A) e transcritas pelo professor/investigado após 

os três primeiros encontros da pesquisa. Como seria inviável levar todas as 

informações produzidas nos encontros da pesquisa, foram selecionadas as 

afirmações sobre as questões de gênero que apareceram com maior frequência 

durante as aulas e apresentadas no item anterior Análise dos Resultados.  

Além do quadro com os dados produzidos na pesquisa foi utilizado um texto 

sobre a exclusão das mulheres no esporte e as formas como as mesmas são vistas 

e tratadas. O material tem como título “Mecanismos de exclusão e consequências da 

reserva masculina no esporte” de Fabiano Pries Devide (2005). Após a leitura 

compartilhada de ambos os materiais, algumas perguntas foram realizadas com 

intuito de refletir sobre as ações e afirmações que puderam ser observadas nos 

encontros anteriores. Pois como afirma Perrenoud (2002, p.38): 

Mesmo quando partimos de uma leitura da parte consciente e 
racional da ação, voltamos a evidenciar a parte que corresponde ao 
inconsciente prático em nossa ação. Ela não se refere apenas a 
nossos gestos, mas também a nossas operações intelectuais, o que 
não é surpreendente, pois elas não passam de ações 
progressivamente interiorizadas, as quais se aplicam a 
representações e a símbolos mais que a objetos. 

 Pensando a partir da ideia de Perrenoud o momento de reflexão serviu para 

que pudéssemos confrontar as ações com as afirmações e a partir de então, buscar 

entender como os alunos, alunas e professor concebem as relações de gênero na 

aula de Educação Física. Ao investigar as relações de gênero durante as aulas foi 

possível perceber alguns aspectos que estão relacionados ao gênero e que 

influenciam diretamente na participação dos alunos e alunas na aula de Educação 

Física. Esse fato pode ser observado no momento que o professor/investigador 

indagou os participantes sobre as possíveis diferenças entre homens e mulheres na 

realização das atividades. 

Professor/investigador – “Vocês acham que existem diferenças 
entre homens e mulheres na realização das atividades durante a aula 
de Educação Física”? 
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Arthur Zanetti – “Tipo assim! Exista diferença social. Por exemplo. 
É! A sociedade vê com olhos totalmente diferente uma mulher que 
pratica futebol do que uma mulher que prática dança. 

 Ao realizar essa afirmação o aluno evidenciou que as diferenças entre 

homens e mulheres partem de uma construção social. Entendendo que as 

concepções do que vem a ser o homem e a mulher em nossa sociedade são 

transmitidas e incorporados desde o nascimento. Contribuindo para a construção 

das diferenças entre homens e mulheres a partir das relações de gêneros. Em 

alguns casos as distinções de sexo são reforçadas e/ou reproduzidas nas práticas 

de atividade física. 

Em uma ótica minimalista diferentes aspectos puderam ser destacados para 

identificar as diferenças dos gêneros na aula de Educação Física da turma do 1º ano 

de Edificações, como foi o caso da observação realizada pelos alunos e alunas 

durante o momento de reflexão nas ações das aulas anteriores. Ao serem indagados 

pelo professor/investigador sobre as questões sexistas presentes nas falas e ações 

no decorrer das aulas de Educação Física os participantes fizeram os seguintes 

apontamentos: 

Professor/investigador – “Ao realizar a leitura do quadro de dados 
vocês conseguiram identificar algum ponto sexista nas falas e 
ações”? 

Hortência – “Quando houve a fala que os meninos têm mais força 
que as meninas”. 

Neymar – “Quando disseram que a coordenação motora dos 
meninos é melhor por eles praticarem mais esporte que as meninas”. 

 Com esses apontamentos realizados pelos alunos e alunas foi possível 

perceber que os aspectos identificados nas falas e ações que são utilizados como 

fundamentação para promover a distinção de gênero é a força e coordenação 

motora. No entanto, pode ser observado que ambos os itens identificados são 

classificados como capacidade física. De acordo com Fittipaldi; Dias e Guedes 

(2014, p.13) “as qualidades físicas ou capacidades físicas são atributos físicos 

treináveis no organismo humano, possui uma relação estreita no objetivo de um 

programa de treinamento”. 

 Buscando o entendimento a partir dessa breve análise é possível perceber 

que os aspectos identificados pelos alunos e alunas não estão relacionados com as 

diferenças biológicas entre sexo masculino e feminino. Uma vez que as capacidades 



78 

 

físicas podem ser desenvolvidas por meio de treinamento específicos, ou seja, tanto 

meninos quanto meninas podem melhorar a força e a coordenação motora. Partindo 

desse entendimento e das reflexões de como realizar uma prática de Educação 

Física onde as distinções de gênero pudessem ser minimizadas ou anuladas surgiu 

a partir dos alunos e alunas a ideia de dividir a turma em três grupos, onde cada 

uma das equipes ficou responsável por desenvolver uma atividade para trabalhar um 

dos fundamentos (manchete, toque e saque) do voleibol. 

 Embora tenha surgido por parte dos participantes a sugestão de criar as 

atividades é possível perceber que a mesma vai ao encontra da ideia de uma 

Educação Física igualitária. Sendo que a proposta não é criar outros esportes ou 

jogos para que isso possa acontecer. E sim, a partir do desenvolvimento dessas 

atividades, buscar refletir sobre as diversas formas de participação nas práticas 

corporais. Como afirma Somariva (2015, p. 7) 

Ao tomar o esporte como ponto de partida, acreditamos que o 
processo de desconstrução e desmistificação de seu 
ensino/aprendizagem passa pela compreensão de seu processo 
histórico. Compreender a estrutura histórica das relações de gênero 
pode contribuir para que se perceba que a cisão homem/mulher no 
âmbito esportivo foi fundamentada ao longo do tempo a partir de 
características físicas e biológicas e que esse pensamento interferiu 
diretamente em nossas práticas pedagógicas e nas formas de 
participação que cada sexo exerce no mundo da Educação 
Física/esportes até os dias de hoje. 

 Levando em consideração a fala de Somariva (2015), as atividades a seguir 

foram contempladas como uma possiblidade de reflexão na ação. Os participantes 

puderam vivenciar a prática esportiva do voleibol de forma diferente da que estavam 

acostumados, levando-os, assim, a reflexão de como o processo de exclusão e 

segregação pode estar mais presente do que podemos imaginar. Com isso, a seguir 

temas a descrição das atividades que foram elaboradas e desenvolvidas pelos 

alunos e alunas nas aulas de Educação Física: 

ATIVIDADE 1- SACOLÊ 

 Para essa a atividade foram utilizados como materiais bambolês e bolas de 

voleibol. A atividade foi realizada na quadra poliesportiva e os alunos realizaram as 

atividades afim de cumprir com objetivo determinado que era realizar o saque e 

acertar a bola dentro do bambolê. Foram distribuídos quatro bambolês pelo espaço 
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da quadra. O primeiro bambolê estava a uma distância de três metros da linha onde 

os alunos e alunas não poderiam ultrapassar no momento do saque; o segundo 

ficava a cinco metros dos participantes; o terceiro a sete metros e o quarto a nove 

metros de distância. 

 Para cada bambolê foi atribuído uma pontuação diferente devido à dificuldade 

do saque. O primeiro bambolê valia dez pontos, o segundo 20 pontos, o terceiro 

trinta pontos e o quarto quarenta pontos. Para a realização dessa atividade utilizou-

se os mesmo três grupos do trabalho. Toda vez que cada participante realizava o 

saque e acertar a bola dentro do bambolê somava pontos para sua equipe. Ao final 

da atividade a equipe que fez mais pontos foi a equipe vencedora.  

 O grupo idealizador da atividade teve como princípio trabalhar os 

fundamentos do saque de uma forma que mesmo quem não tinha força para realizar 

o saque poderia aprender o fundamento e posteriormente ir desenvolvendo a força 

para realiza-lo, passando a bola por cima da rede. 

 

ATIVIDADE 2- MANCHETE 

 Para a atividade de manchete foi utilizado a quadra, rede e bola de voleibol. O 

jogo iniciou com um jogador passando a bola para o outro lado da quadra 

adversária. Foi delimitado uma quantidade de seis jogadores para cada equipe, 

sendo que para fazer com que a bola passasse ao lado adversário os mesmos 

deveriam realizar o movimento de manchete. A cada duas vezes que alguém não 

conseguisse passar a bola para o lado da quadra adversária essa mesma pessoa 

deixava o jogo. E no momento que uma das equipes conseguisse passar a bola 

duas vezes consecutivas para quadra adversária sem deixar cair no seu lado, tinha 

o direito de voltar um dos jogadores da sua equipe que foi eliminado. O jogo tem fim 

quando uma das duas equipes ficar apenas com um jogador. 

 Ao pensar na atividade o grupo teve como propósito oportunizar o trabalho da 

coordenação motora por meio da repetição do movimento de forma lúdica. Sendo 

que apesar dos alunos saírem da atividade quando acontecer o erro, também era 

creditado à equipe a possibilidade voltar o jogador caso conseguisse êxito duas 

vezes seguidas no fundamento.  

ATIVIDADE 3- BOBINHO COM TOQUE 
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 Para essa atividade a quadra de voleibol foi dividida em três partes com três 

metros de comprimento cada parte. Quanto à largura, ficou a mesma da quadra de 

voleibol. Em cada equipe jogaram seis pessoas que foram divididas entre as que 

ficavam de um lado da quadra, outra no espaço do meio e a última do outro lado. A 

equipe que estava em uma das laterais tinha que por meio de um único toque 

passar a bola para os colegas que estavam na outra lateral, sendo que os alunos do 

meio estavam responsáveis de capturar a bola. 

 Durante a realização deveria acontecer o rodízio das pessoas responsáveis 

por tentar passa a bola para o ouro lado. Quando a bola era capturada por alguém 

da equipe que se encontrava no meio da quadra o aluno ou aluna que jogou a bola 

saia do jogo e sua equipe trocava de lugar com a equipe que conseguiu interceptar a 

bola. Nessa atividade o jogo só acabava ao final do tempo de dez minutos e a 

equipe determinada como vencedora seria a que ainda estivesse com um número 

maior de jogadores. Em caso de empate é considerada campeã a equipe que se 

encontra na parte lateral da quadra ao final do jogo e caso permaneça terá a vitória 

a equipe que teve o último participante eliminado próximo ao término do jogo. 

 O grupo que criou a atividade pensou em propor um jogo onde as 

capacidades físicas de força e coordenação motora pudessem ser trabalhados. Por 

ser um fundamento que exige mais coordenação motora pelo fato do jogador ter que 

realizar o contato das duas mãos ao mesmo tempo com a bola e direciona-la para o 

colega fazendo com que ela consiga chegar até mesmo. Com isso foi idealiza uma 

atividade onde os participantes pudessem aprender o movimento de uma forma 

mais fácil. 

 O processo de construção e desenvolvimento das atividades foi o ponto 

primordial para a reflexão na ação dos educandos e do professor/investigador. 

Assim como os alunos deixaram transparecer os traços subjetivos das relações de 

gênero durante a realização das atividades, o professor/investigador também 

participou do processo de reflexão a partir das suas práticas docentes. Embora a 

pesquisa esteja pautada na inquietação do próprio professor/investigador, é 

necessário lembrar da ausência de neutralidade em qualquer prática docente. Assim 

como foi constatado na pesquisa de Costa e Ribeiro (2011, p. 487) realizada com 

professoras onde; 

A fala dessas professoras, além de indicar um caráter heterossexual 
ao gênero, também admite a esse conceito a função de reprodução 
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biológica, uma vez que a relação entre um homem e uma mulher tem 
como finalidade gerar vidas, o que na relação homossexual torna-se 
impossível. Tais discursos são impregnados de religiosidade [...]. 

 A partir desse trecho fica perceptível a subjetividade das professoras 

influenciando significativamente na prática docente. Ao levar para a sala de aula os 

seus preceitos filosóficos, religiosos ou familiares como sendo a regra padrão a ser 

seguida, as docentes podem contribuir na propagação de estereótipos de gênero. 

Por isso, a medida que aconteceram as ações dentro da pesquisa tanto os alunos e 

alunas quanto o professor/investigar puderam pensar e repensar as relações de 

gênero nas aulas de Educação Física. As atividades que compuseram as práticas 

realizadas pelo alunos e alunas formam a constituição reflexiva da pesquisa. A partir 

dessa reflexão-ação-reflexão é possível pensar como as relações de gênero podem 

ou devem acontecer nas aulas de educação Física. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesse trabalho foram apresentadas teorias que embasaram a reflexão sobre 

a participação das alunas e alunos na disciplina de Educação Física tendo em vista 

as relações de gênero. Embora a Constituição Federal, Parâmetros Curriculares e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais evidenciem a importância das discussões de 

gênero no contexto escolar, ainda há barreiras que precisam ser transpassadas para 

que o ensino ocorra de forma coeducativo. Em especial, a Educação Física é a 

disciplina escolar na qual as distinções nas relações de gênero acabam sendo 

perceptíveis devido a sua abordagem prática. 

 Diante disso a presente pesquisa buscou através de etapas pautadas pela 

metodologia da pesquisa-ação, conduzir ações investigativas que contribuíssem 

para a elucidação do problema proposto, que foi pensar em uma prática de ensino 

não-sexista na Educação Física escolar, com vista a contribuir para a participação 

dos alunos e alunas nas aulas. 

 Nas etapas estabelecidas para a pesquisa-ação foi possível diagnosticar por 

meio do processo de investigação como os participantes concebem as relações de 

gênero dentro e fora da Educação Física escolar, para a partir de então construir 

conjuntamente com os mesmos uma proposta de ação que vislumbrasse minimizar 

ou problematizar os aspectos sexistas que influenciam na participação das aulas de 

Educação Física. 

 A partir da vivência prática na modalidade de voleibol e dos relatos de 

experiências em práticas corporais passadas, foi possível fazer uma 

contextualização de como os alunos e alunas concebem os aspectos de gênero. 

Sendo que esse foi um ponto preponderante para entender, como as relações de 

gênero estabelecidas nas aulas podem influenciar na participação de meninos e 

meninos nas atividades propostas.  

 Ao realizar os jogos, brincadeiras e a prática do esporte voleibol foram 

surgindo questões de segregação ou diferenciação de gênero que ficaram explícitas 

nas ações durante a execução e nas falas dos participantes. Após a realização de 

cada atividade era dado um tempo para que os participantes e 

professor/investigador pudessem conversar sobre as ações desenvolvidas em aula. 

Esse momento de diálogo proporcionou a reflexão das práticas e a construção de 

novos saberes envolvendo as questões de gênero. 
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 Para ilustra melhor essa evidenciação das questões de gênero, temos como 

princípio as falas registradas por categorias, onde cada uma dessas esboça a 

percepção das relações existentes entre os indivíduos dentro e fora da escola. A 

primeira questão levantada foi sobre a interação dentro do espaço escolar; onde 

constatou-se que quando a atividade era jogos e brincadeiras havia a interação 

harmoniosa de meninos e meninas durante a atividade. No entanto, não acontecia o 

mesmo durante as práticas esportivas. 

 Com as respostas e informações levantadas na pesquisa a partir das falas 

dos discentes, que evidenciam como aconteceram as aulas e/ou as práticas 

corporais na infância é possível levantarmos duas hipóteses para as diferentes 

formas de participação nas aulas de Educação Física.  

 A primeira hipótese levantada é que nos jogos e brincadeiras, havia a 

interação de ambos os gêneros por serem atividades com viés recreacionista. 

Nessas atividades apesar de existir a disputa por meio de objetivos a serem 

alcançados que garante a vitória para uma das equipes ou pessoa, também há, uma 

dinâmica de interação que possibilita o contato com outras crianças, independente 

do gênero, cuja função maior é o divertimento em grupo. 

 A segunda hipótese é que nas práticas esportivas, a dinâmica de interação 

dos discentes acontece de forma diferente, por envolver questão de rendimento que 

foram historicamente construídas e que influenciaram diretamente na forma de 

conceber o masculino e feminino diante das práticas corporais. Na prática esportiva 

existe uma concepção de rendimento que acompanha o desenvolvimento da 

modalidade. Durante a atividade os padrões culturalmente construídos que 

diferenciam os gêneros determinam a capacidade de interação e participação dos 

sujeitos durante a prática corporal. Esse fato é evidenciado nas capacidades e 

habilidades físicas que são utilizadas como justificativa para a diferenciação dos 

gêneros. 

 A segunda questão levantada estava direcionada as relações de gênero 

dentro das aulas de Educação Física escolar, que teve como foco de discussão a 

diferenciação biológica para justificar as prevalências ou superioridade masculina na 

realização de algumas atividades. Embora as próprias alunas tenham deixado claro 

que os meninos levam vantagem nas práticas esportivas por terem maior vivência. 

De acordo com as observações realizadas durante a pesquisa e com base nas 

leituras que subsidiaram esse trabalho, é possível afirmar que embora o corpo dos 
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meninos apresente diferenças biológicas em relação ao das meninas, esse não é 

um fator que justifica a superioridade masculina em relação as meninas nas práticas 

corporais. 

 Sem dúvida a afirmação realizada pelas meninas sobre a prevalência dos 

meninos nas atividades físicas devido a maior vivência corporal, precisa e deve ser 

levada em consideração. Como foi constatado nas falas, tanto das meninas, como 

dos meninos, existe uma pré-disposição ao êxito nas práticas corporais, aqueles 

alunos ou alunas que foram estimulados com maior frequência a realizarem as 

atividades físicas. No caso das meninas, aquelas que puderam vivenciar o futebol e 

outras atividades, sem a influência negativa das falas ou proibições estereotipadas, 

conseguiram desenvolver maiores capacidades físicas e habilidades. Já os meninos 

que são pouco estimulados as práticas corporais tendem a desenvolverem menos 

capacidade e habilidades físicas e geralmente apresentam menor interesse e 

motivação para participar ou permanecer na atividade. 

 Na terceira questão que foi sobre as práticas de atividades físicas para 

homens, percebe-se que há aceitação por atividades que tratem diretamente da 

preparação para vida adulta, com sentidos específicos de transformar o menino em 

homem/pai. Atividades corporais que envolva os aspectos relacionados ao mundo 

feminino como é o caso da dança não costumam ganhar destaque. As constatações 

realizadas nessa categoria indicam um ponto muito importante que precisa ser 

melhor trabalhado nas aulas de Educação Física, que é a compreensão das práticas 

corporais como parte da Cultura Corporal de movimento. É conveniente que o 

docente ao propor os conteúdos nas aulas de Educação Física, consiga realizar uma 

prática, onde o movimento pelo movimento não seja o início e o fim da aula, mas sim 

contribua para que o discente consiga refletir sobre as múltiplas relações envolvidas 

na atividade e como ela possibilita a construção social de alguns padrões. 

 Ao abordar a quarta questão que era sobre as práticas de atividade física 

para mulheres, a discussão esteve voltada para a influência “negativa” das práticas 

corporais dos esportes e das lutas no processo de feminilidade da mulher. Embora 

nas atividades de brincar com carrinhos não tenha ficado evidente a presença de 

alguma interferência na construção do “ser mulher”, a prática esportiva das lutas 

mostrou que existe na concepção dos participantes um distanciamento dos padrões 

estabelecidos para “ser uma mulher”. Segundo os participantes a prática das lutas 

promove transformações no corpo da mulher que faz com que ela perca atributos 
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socialmente determinados como do sexo feminino. O ganho de massa muscular foi 

um aspecto mencionado para justificar a perda da feminilidade e o distanciamento 

dos padrões estabelecidos para uma mulher. 

 A quinta questão foi sobre as relações inclusivas de gênero dentro das aulas 

de Educação Física, onde foi possível constatar que os alunos não apresentavam 

dificuldades de incluir todos os alunos e alunas nas atividades propostas. A partir 

dessa constatação levantamos duas hipóteses para explicar a positividade das 

circunstâncias encontradas nas aulas de Educação Física. A primeira hipótese está 

relacionada ao fato da turma ser composta em sua maioria por meninas, sendo que 

há somente 9 (nove) meninos. Com isso, as tensões provocadas pela questão da 

superioridade masculina não é uma tônica frequente nas aulas de Educação Física. 

A segunda hipótese é que pelo fato da Educação Física ser uma disciplina 

obrigatória e o professor já ter trabalhado a questão da participação como ponto 

importante no processo de avaliação, existe um esforço por parte dos alunos e 

alunas, tanto para participar das aulas, como para favorecer a participação do outro. 

 Na sexta e última questão que falou sobre os aspectos que influenciam na 

participação das aulas de Educação Física, o foco esteve voltado para as 

capacidades inatas e aos estímulos familiares e externos da prática de atividades 

físicas propostas nas aulas. Embora alguns discentes percebam o gosto pela prática 

de atividade física como algo que já nasce com o ser humano, também ficou claro 

nas respostas que a família e os amigos podem contribuir positivamente para o 

desenvolvimento do “gostar” da prática corporal. Sendo que quando as experiências 

iniciais da prática de atividade física acontecem de forma positiva, é comum haver 

maior aceitação e permanência nas práticas corporais. 

 Por isso, é importante que a abordagem dos conteúdos nas aulas de 

Educação Física, parta de uma construção que possibilite não só o contato com o 

elemento da Cultura Corporal de Movimento, mas também a compreensão de como 

a atividade que está sendo proposta pode ser modificada de acordo com as 

demandas dos praticantes, com intuito de promover a acessibilidade aos diversos 

públicos. 

Com todo esse levantamento de informações e processo de produção de 

dados foi constatado que os aspectos determinantes para a participação nas aulas 

são a força e coordenação motora, que são vistas pelos alunos e alunas como 

entraves para a realização de muitas atividades que são desenvolvidas nas aulas, 
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como por exemplo nas práticas esportivas. No entanto pode ser observado que 

apesar de aparecer na afirmação dos alunos como distinções de gênero, são 

capacidades físicas que podem ser desenvolvidas por meninos e meninas 

independente do sexo biológico.  

Ao perceber que as justificativas estabelecidas para diferenciar os meninos 

das meninas são aspectos passiveis de serem desenvolvidos por ambos os gêneros 

ficou claro a possibilidade de participação de todos nas atividades proposta, 

independente de capacidades e habilidades físicas. As reflexões promovidas no 

decorrer da pesquisa contribuíram para que houvesse um despertar das 

representatividades e das diferentes formas de participação nas aulas de Educação 

Física. Com as discussões também foi possível provocar nos participantes o 

desenvolvimento de um olhar aguçado para as limitações que por anos foram sendo 

estabelecidas a partir das diferenças de gênero. 

A pesquisa teve momentos importantes que deixaram transparecer esse 

“despertar” dos participantes. Um importante marco do despertar dos discentes, foi 

quando ao discutirmos sobre as práticas de atividades físicas para homens e 

mulheres uma das alunas ao final do encontro comentou com o professor com 

bastante estranhamento a fala das colegas. No momento da discussão algumas 

alunas falaram que as mulheres que praticam lutas perdem a feminilidade, no 

entanto, não acontece o mesmo em relação a masculinidade com meninos que 

brincam de bonecas. Ao demonstrar a insatisfação com a fala das colegas por 

apresentar pouco ou nenhuma coerência no discurso, a aluna já estava exercitando 

a capacidade de questionamento, frente as imposições sociais que nos são feitas 

rotineiramente. 

Outro ponto constatado a partir das falas dos participantes da pesquisa, está 

relacionado às questões socioculturais envolvendo os comportamentos e valores 

nas práticas corporais. Embora a turma apresente maior aceitação da transitividade 

dos meninos nas práticas corporais socialmente caracterizadas como femininas, não 

acontece o mesmo nos casos inversos, na qual os atributos da masculinidade são 

atribuídos as meninas. Pelas falas encontradas na pesquisa é possível perceber em 

alguns momentos a existência de um discurso carregado de aspectos machista, 

principalmente em relação a percepção do ser mulher.  

Da mesma forma que as mulheres ao conquistarem o direito de estudar, votar 

e trabalhar mantiveram a total responsabilidade pelas atividades domésticas, é 



87 

 

possível perceber na fala dos participantes que essa não foi a única corrente que 

dificulta a emancipação feminina. O fato das meninas poderem transitar nas 

atividades socialmente entendidas como de meninos não abona a necessidade de 

manter os atributos relacionados a aparência feminina, como é o caso da 

delicadeza, beleza estética e comportamentos vistos como adequados ao gênero. 

Tanto para os meninos como para as meninas são aceitáveis ações que 

possibilitem a preparação para a vida adulta como é o caso de os meninos 

brincarem de boneca e as meninas com carrinhos. Porém as atividades que possam 

pôr em cheque o campo socialmente delimitado para cada um dos gêneros habitar, 

não tem a mesma aceitação prática. As atividades de carrinho e boneca 

mencionadas anteriormente podem ter ganhado espaço de aceitação devido as 

discussões sociais que legitimam a participação do homem nas atividades 

domésticas e inserção das mulheres no mercado de trabalho e até mesmo em 

atividades onde a função principal demanda de atividades para dirigir.  

Dentro do contexto escolar a Educação Física tem papel de destaque no 

trabalho com as relações de gênero, por ser a área de conhecimento que é capaz de 

reproduzir como facilidade todos os padrões sociais. Da mesma forma que é 

possível construir a identidade de gênero da menina ao estimular a mesma por meio 

da brincadeira de boneca, também podemos fazer o mesmo com os meninos 

quando proporcionamos a eles a brincadeira de carrinho ou polícia e ladrão, cuja 

representatividade social remonta em papéis estabelecidos para cada gênero. 

O ato de brincar pode ser dimensionado de diferentes formas, tudo dependerá 

da simbologia atribuída para essa atividade. Uma ação que ainda é muito comum 

em algumas escolas é a proibição ou repressão dos meninos quando estão 

realizando atividades socialmente determinadas como de meninas e o mesmo é feito 

quando acontece o inverso com as meninas. Os alunos e alunas dificilmente tem 

permissão para brincar e experimentar aos olhos dos adultos, formas diferenciadas 

de compreender o masculino e feminino. Como exemplo, temos os relatos do 

participante da pesquisa que nunca pode fazer aulas de Ballet por que a mãe não 

autoriza e das meninas que estão submetidas ao risco de perderem a feminilidade 

ao praticarem algum tipo de luta. Dessa forma podemos entender a importância que 

a atividade física tem na construção da identidade de gênero. 

 Ao realizar ambas constatações foi possível promover uma discussão com 

intuito de refletir sobre as diferentes formas de interação nas aulas de Educação 
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Física, para a partir disso entender como desenvolver práticas de ensino que não 

excluam em detrimento das distinções de gênero. Com isso o professor, alunas e 

alunos idealizaram ações que pudessem contribuir para a construção da prática não 

sexista. Essas ações foram elaboradas e desenvolvidas durante o segundo bimestre 

do presente ano letivo. 

 Embora as ações tenham acontecido como forma de repensar as relações de 

gênero dentro das práticas corporais da Educação Física, o objetivo principal foi usar 

o momento de vivências corporais para promover uma mudança sobre a forma de 

pensar a prática nas aulas. Com isso, promover um momento de construção do 

saber para a percepção de como pensar as práticas sem que houvesse as 

segregações ou diferenciação dos gêneros. 

 Durante o processo de elaboração e realização das atividades que 

culminaram na ação da pesquisa, os participantes passaram por um momento de 

compreensão da construção de gênero a partir das práticas corporais e puderam 

evidenciar por meio das ações desenvolvidas com os fundamentos do voleibol, que 

os fatores preponderantes que influenciam na participação das aulas de Educação 

Física parte de uma construção social dos gêneros, realizada desde a nossa 

concepção, tendo como princípio as distinções de gênero. 

 Dessa forma, entendemos que é possível estabelecer uma prática de ensino 

não sexista que propicie o trabalho com os conteúdos estimulando a participação 

dos alunos e alunas nas aulas de Educação Física, por meio da reflexão em torno 

da construção de gênero, no qual seja possível identificar os aspectos que 

promovem a distinção de gênero, que no caso desse estudo foram as capacidades e 

habilidades físicas. No entanto, em outros estudos podem ser constatados diferentes 

aspectos que não apareceram nessa pesquisa. Os diagnósticos desses aspectos 

ajudam na desconstrução dos padrões socialmente construídos para as atividades 

física. 

 Conclui-se que a pesquisa realizada possa contribuir para a efetivação da 

oferta de uma Educação Física igualitária, onde as ações desenvolvidas colaborem 

para o desenvolvimento físico e intelectual de todos os alunos e alunas, por meio de 

práticas que possibilitem a conscientização dos mesmos enquanto seres sociais de 

direitos e deveres. Além de servir como aporte teórico para a construção de matérias 

que possam contribuir para a prática docente a partir do ensino coeducativo. 
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ANEXO 

 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – IMAGENS UTILIZADAS NO PRIMEIRO ENCONTRO  

 

Figura 1. Primeira imagem utilizada no 1º encontro (aula). Brincadeira de 

policia e ladrão. 

 

<https://www.google.com.br/search?q=brincadeiras+policia+e+ladr%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve

d=0ahUKEwjkzvDupLVAhXFGpAKHVSyAFUQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=606#imgrc=58fTCLnvE22fTM:> 

consultado em 02/06/2017.  

 

Figura 2. Segunda imagem utilizada na 1ª encontro (aula). Brincadeira de 

pular elástico. 

 

<https://www.mulherdigital.com/quais-sao-as-brincadeiras-antigas-das-criancas/> consultado em 

02/06/2017. 

https://www.google.com.br/search?q=brincadeiras+policia+e+ladr%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkzvDupLVAhXFGpAKHVSyAFUQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=606#imgrc=58fTCLnvE22fTM:
https://www.google.com.br/search?q=brincadeiras+policia+e+ladr%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkzvDupLVAhXFGpAKHVSyAFUQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=606#imgrc=58fTCLnvE22fTM:
https://www.mulherdigital.com/quais-sao-as-brincadeiras-antigas-das-criancas/
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Figura 3. Terceira imagem utilizada na 1ª encontro (aula). Jogo de cabo 

de guerra. 

 

 

<http://dulcemagalhaes.com.br/cabo-de-guerra/ > consultado em 02/06/2017. 

 

Figura 4. Quarta imagem utilizada na 1ª encontro (aula). Esporte futebol e 

dança de ballet. 

 

 

<http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2013/06/1302943-meninas-que-jogam-bola-e-meninos-bailarinos-

falam-sobre-preconceito.shtml> consultado em 02/06/2017. 

 

http://dulcemagalhaes.com.br/cabo-de-guerra/
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2013/06/1302943-meninas-que-jogam-bola-e-meninos-bailarinos-falam-sobre-preconceito.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2013/06/1302943-meninas-que-jogam-bola-e-meninos-bailarinos-falam-sobre-preconceito.shtml
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Figura 5. Quinta imagem utilizada na 1ª encontro (aula). Luta de MMA 

feminina. 

 

<http://www2.sidneyrezende.com/noticia/253403+mma+e+esporte+para+mulheres+especialistas+diverg

em+sobre+assunto> consultado em 02/06/2017. 

 

Figura 6. Sexta imagem utilizada na 1ª encontro (aula). Menino brincando 

de boneca 

 

 

<https://blogdamamaesustentavel.wordpress.com/2013/08/23/brincadeira-de-boneca-para-meninos-e-meninas/> 

consultado em 02/06/2017. 

http://www2.sidneyrezende.com/noticia/253403+mma+e+esporte+para+mulheres+especialistas+divergem+sobre+assunto
http://www2.sidneyrezende.com/noticia/253403+mma+e+esporte+para+mulheres+especialistas+divergem+sobre+assunto
https://blogdamamaesustentavel.wordpress.com/2013/08/23/brincadeira-de-boneca-para-meninos-e-meninas/
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ANEXO C – TEXTO UTILIZADO NO 4º ENCONTRO “MECANISMOS DE 

EXCLUSÃO E CONSEQUÊNCIAS DA RESERVA MASCULINA NO ESPORTE” 

 

 

 



105 

 

 

 

 



106 

 



107 

 



108 

 



109 

 



110 

 

 



111 

 

ANEXO D – TEXTO UTILIZADO NO 6º ENCONTRO “O DETERMINISMO 

BIOLÓGICO” 
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