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RESUMO 

As discussões sobre a temática de gênero, baseadas na ideia de uma interação e 

construção social, vêm sendo utilizadas por diferentes campos de estudos como, por 

exemplo, no esporte. Os diversos tipos de acesso à cultura esportiva têm resultado 

em distintas apropriações desse fenômeno, o qual, por vezes, gera exclusões de 

certos tipos de indivíduos, sendo os corpos menos habilidosos e as meninas os 

principais afetados por esse fenômeno. Considerando esse cenário, a presente 

pesquisa teve como objetivo compreender e refletir sobre os fatores que favorecem a 

aprendizagem, os obstáculos que se têm apresentado e de qual forma eles são 

negociados no cotidiano em que há prática esportiva por meninas. Para tal, realizamos 

uma revisão sistemática de literatura buscando nas bases de dados das revistas 

RBCE, Motrivivência, Movimento, Pensar a prática e Revista de Educação Física da 

USP subsídios para discutir o tema. Na primeira fase de seleção, com base nas 

palavras-chave, foram encontrados um total de 514 artigos, os quais foram dispostos 

em uma planilha de acordo com seus dados principais: título, palavra-chave, volume 

e ano (revista), autores, “link” para acesso ao conteúdo e o resumo do artigo. No 

segundo momento, após a leitura dos resumos dos artigos, foi possível selecionar os 

trabalhos que realmente faziam parte da temática da pesquisa, chegando a um total 

de 28 artigos. Esses foram lidos na íntegra e fichados para a formatação de uma nova 

tabela com as seguintes informações: referências bibliográficas, alvo e foco, estrutura 

e construção, participantes do contexto, metodologia e maiores achados e 

contribuições. Do ponto de vista metodológico, tornou-se notável a presença de 

estudos com turmas mistas nas aulas de Educação Física e de trabalhos etnográficos 

com descrições densas, aprofundadas e uso de estratégias numéricas, como 

questionários. Para melhor discussão e compreensão do tema abordado, dividimos 

nosso estudo nas seguintes categorias: a) aulas mistas ou separada; b) a questão das 

habilidades; c) fatores que favorecem o aprendizado de esporte por meninas; d) 

fatores que dificultam o aprendizado de esporte por meninas. 

 

Palavras-chave:  Gênero. Meninas. Esporte. 
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1. INTRODUÇÃO  

O gênero é uma construção social através da qual os seres se identificam como 

masculino ou feminino, diferentemente de sexo, que é o termo usado para distinguir 

características físicas entre homens e mulheres. Portanto, gênero não é um fator 

inerente, mas sim desenvolvido a partir de influências sociais e culturais que marcam 

os corpos com aquilo que se identifica masculino ou feminino. “Em outras palavras, o 

corpo é generificado, o que significa dizer que as marcas de gênero se inscrevem 

nele”. (GOELLNER 2011 p.75).   

Segundo Louro (2000), gênero e sexualidade são entendidos como condições 

intrínsecas ao ser humano, ou seja, congênitas. No entanto, nota-se que eles recebem 

influências culturais, sociais e religiosas, fazendo com que as identidades e as formas 

de ser masculino ou feminino sejam diferentes, dependendo da cultura a qual se 

aplicam. Ainda sobre o conceito de gênero, Scott (1995) citado por Machado e Pires 

(2016) afirma que o 

“Gênero” torna-se uma forma de indicar “construções culturais” - a criação 

inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e 

mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente 

sociais das identidades subjetivas de homens e de mulheres. “Gênero” é, 

segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre um corpo 

sexuado. (p.75) 

O gênero e a sexualidade são conteúdos inerentes às aulas de Educação 

Física, já que são observadas diferenças e desigualdades durante as práticas 

corporais propostas (SABATEL et al. 2016). Essas disparidades acontecem porque 

os esportes são vistos como práticas corporais que exaltam a legitimidade masculina, 

desenvolvendo independência, força física, capacidade de disputa e agressividade, 

características que demostram o padrão de masculinidade. (BRITO; SANTOS, 2013).  

De acordo com Zeferino, Barletto e Salles (2012), no esporte universitário, 

espaço eminentemente masculino, os homens realizavam práticas esportivas que 

contemplavam seus atributos mais viris e agressivos através de esportes coletivos, de 

contato físico, lutas e participação de competições. Já para as mulheres, as práticas 

corporais concerniam portar bandeiras durante eventos competitivos, praticar voleibol, 

natação e ginástica com o propósito de alcançar um corpo saudável, fértil e feminino.  

Desse modo, os corpos eram enxergados não pelas diferenças anatômicas entre si, 
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mas por “discursos de masculinidades e feminilidade em torno dessas diferenças” 

(ZEFERINO, BARLETTO E SALLES 2012). 

No ambiente escolar, as aulas de Educação Física têm se mostrado como 

espaço segregado de gêneros, onde reiteram-se as formas tradicionais de construção 

e afirmação da masculinidade hegemônica através das práticas corporais, em que se 

determinam quais atividades são para homens ou mulheres visando sempre os 

estereótipos (SILVA; BOLTELHO-GOMES; GOELLNER, 2008). 

As diferenças de gênero resultam em exclusão das meninas por parte dos por 

elas serem consideradas menos habilidosas. Esse argumento também é reforçado 

pelos professores que preferem trabalhar com turmas separadas alegando que as 

aulas mistas geram muita violência entre os alunos e que as meninas não conseguem 

acompanhar os meninos (DORNELES 2012, PERES et al. 2014, MATOS 2016 e 

SABATEL et al. 2016).   

Nesse sentido, faz-se importante pensar a temática de gênero, presentes no 

chão da escola, buscando solucionar os problemas relacionados a ela. É necessário, 

portanto, que haja pesquisadores engajados em um ambiente escolar menos 

excludente. Ciente da existência de diversas discussões sobre essa temática, o 

presente trabalho busca, através de uma revisão sistemática, compreender e refletir 

quais fatores favorecem a aprendizagem de esportes por meninas, além de quais 

obstáculos têm surgido e como eles têm sido abordados no cotidiano da prática 

Educação Física.  

2. METODOLOGIA  

Para este trabalho foi utilizado uma revisão sistemática no intuito de 

compreender melhor a relação entre meninas e a prática esportiva. Esse tipo de 

pesquisa “disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de 

intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados 

de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada.” Dessa maneira, 

permite a compreensão de determinados fenômenos a partir da coleta de fontes de 

dados sobre um determinado tema. (SAMPAIO E MANCINI 2007, p. 44, apud LINDE; 

WILLICH, 2003, p.17-22) 

Para a construção desse método, foi realizada uma busca pelo material 

proveniente da produção de conhecimento nas revistas: Pensar a Prática, Revista 
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Brasileira Educação Física São Paulo - USP, Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

– RBCE, Revista Movimento e Revista Motrivivência.  

O recorte temporal utilizado foi de janeiro de 2008 a dezembro de 2018, 

considerando 10 anos tempo suficiente para realizar uma compilação pesquisas 

relevantes ao tema pesquisado. Para seleção dos artigos foram feitas buscas com as 

seguintes palavras-chave: meninas e gênero.  

Na primeira fase de seleção, com base nas palavras-chave, foram encontrados 

um total de 514 artigos, os quais foram dispostos em uma planilha de acordo com 

seus dados principais: título, palavra-chave, volume e ano (revista), autores, “link” para 

acesso ao conteúdo e o resumo do artigo. A partir do número total de artigos 

encontrados, triagens mais específicas foram feitas a fim de restringir o acervo aos 

trabalhos mais significativos para a presente pesquisa.  

Em um primeiro momento, realizou-se a leitura dos títulos dos artigos, que 

serviu de critério para eliminação de algumas pesquisas. Em um segundo momento, 

foram feitas leituras dos resumos dos trabalhos restantes. A partir dessa leitura, foi 

possível selecionar os artigos que contemplam a temática desta pesquisa, totalizando 

28 artigos. 

Ao longo da pesquisa, fez-se necessária a leitura de todos os artigos 

selecionados, sendo eles lidos na íntegra e fichados para a formatação de uma nova 

tabela com as seguintes informações: referências bibliográficas, alvo e foco, estrutura 

e construção, participantes do contexto, metodologia, maiores achados e 

contribuições. 

 À medida que a presente o trabalho encaminhou-se para o seu momento final, 

foi realizada uma distribuição dos itens analisados em números e categorizações que 

serão apresentados nesta discussão. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente, serão apresentados os artigos analisados, destacando alguns 

aspectos mais gerais acerca das suas principais influências teórico-metodológicas. 

Após realizada essa análise, serão expostos os principais apontamentos sugeridos 

pela literatura, organizados em algumas categorias temáticas que permitiram que os 

resultados se agrupassem. 

 

3.1 Aspectos teórico-metodológicos gerais sobre os artigos analisados 
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Quadro 1. Artigos por referencial, contexto e abordagem metodológica 

Referência do Artigo 
Conceitos 

principais e 
autores tratados 

Contexto de realização 
da pesquisa (amostra, 

população, caso) 

Desenho 
metodológico 

1 SOUZA, Maria Thereza 
Oliveira. CAPRARO, André 
Mendes. SILVA, Marcelo 
Moraes. Habilidosas e 
bonitas: As considerações 
de duas atletas de futebol 
sobre a formação e suas 
identidades.Revista 
Movimento.v. 23, n. 3., p. 
883-894, jul./set. de 2017. 

Gênero, Silvana 
Goellner 

Duas ex-atletas da seleção 
brasileira de futebol 
feminino. Dayane de 
Fátima da Rocha e Marina 
Toscano Aggio de Pontes, 
ambas com longa trajetória 
profissional em clubes 
brasileiros e europeus. 

Entrevistas que 
utilizaram história oral 
das atletas e duraram 
cinquenta e sete 
minutos e uma hora e 
vinte minutos. 

2 SOARES,João Paulo 
Fernandes,et.al. 
Performatividades de 
gênero e a abjeção dos 
corpos de mulheres no 
levantamento de 
peso.Revista 
Movimento.Porto Alegre, v. 
24, n. 1., p. 107-118, 
jan./mar. de 2018. 

Judith Butler (2000; 
2003) 

1)Oito mulheres atletas do 
levantam neto de peso que 
tinham experiências na 
modalidade por períodos 
que variaram de um a cinco 
anos. 2) Idades entre 14 e 
20 anos.  
3) Todas negras ou 
mestiças.  
4) Residentes em bairros 
de classe popular.  

1) Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa.   
 2) As técnicas 
utilizadas foram a 
observação sistemática 
dos treinamentos, com 
registros em caderno de 
campo, e a realização 
de entrevistas 
individuais 
com as atletas.  
3) A partir das 
entrevistas emergiram 
narrativas a respeito de 
gênero, associada às 
modificações corporais 
das atletas e a 
discriminação que elas 
sofrem por essas 
mudanças.  
4) Também, foi 
analisado como mesmo 
com tantos 
preconceitos as jovens 
buscam uma carreira de 
sucesso dando novos 
significados a seus 
corpos.  

3 LEITE, Liana Gois; FEIJÓ, 
Jane Patrícia; CHIÉS, Paula 
Viviane. Qual o gênero do 
brincar? Aprendendo a ser 
“menino””. Aprendendo a 
ser “menina. Motrivivência, 
Florianópolis, v. 28, n. 47, p. 
210-225, maio 2016. ISSN 
2175-8042 

Gênero (Joan Scott) 

1) Pesquisa qualitativa 
2)  A amostra foi composta 
de forma mista por 15 
crianças sendo sete 
meninas e oito meninos, 
com 
idade entre três e quatro 
anos.  

 1) O estudo foi 
realizado em um centro 
de ensino de Brasília - 
CEB (Distrito Federal), 
no turno vespertino, na 
turma do maternal 2.  
2) Foram realizadas 
cinco sessões de 
Observação 
Sistemática com 
duração de 50 minutos 
quando as crianças não 
possuíam atividades 
direcionadas, ou seja, 
estão em um momento 
de brincadeira livre.  
3) Foi realizado também 
uma entrevista 
semiestruturada com a 
professora responsável 
pela turma. 
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4 PAYERAS, Pedrona Serra 
et al. Análise do discurso de 
gênero nas matrizes 
curriculares sobre as 
ciências da atividade física 
e do desporto. Movimento 
(ESEFID/UFRGS), Porto 
Alegre, p. 821-834, ago. 
2016. ISSN 1982-8918 

Scraton e Flintoff 
(2006), 

Análise de 763 guias de 
ensino de 16 universidades 
públicas de um total de 37 
universidades contando 
com públicas e privadas. 

1) Análise descritiva e 
quantitativo do nível de 
visibilidade da 
perspectiva de gênero 
em todos os guias de 
ensino e sua coerência 
desde uma perspectiva 
pedagógica nas 
diferentes seções que 
deveriam conter: nome 
do sujeito, tipologia 
(obrigatório opcionais), 
competências, 
conteúdos, objetivos, 
atividades de 
treinamento, avaliação 
e bibliografia. 
 2) Análise do discurso 
dos 54 sujeitos que 
visualizam a 
perspectiva de gênero. 

5 CALVO-ORTEGA, Elena; 
PERRINO-PEÑA, María. 
Hábitos físico-desportivos 
dos adolescentes de castilla 
e león. Movimento 
(ESEFID/UFRGS), Porto 
Alegre, p. 1341-1352, nov. 
2017. ISSN 1982-8918.  

Perrino e Vicente 
(2012) 

446 alunos de escolas 
públicas e privadas com 
idade entre 13 a 18 anos. 
Sendo 243 meninas e 203 
meninos.  

Metodologia 
quantitativa utilizando 
com técnica de 
obtenção de dados por 
pesquisa e programa 
estatístico SPSS para 
posterior codificação 
e análise de dados. 
Como coleta de dados 
utilizou- se um 
questionário 
autoaplicável.  

6 DELCASTILLO-ANDRÉS, 
Óscar et al. Estudo 
observacional do sexismo 
na educação física do sul da 
espanha. Movimento Porto 
Alegre, p. 263-278, dez. 
2015. ISSN 1982-8918 

 Teoria ecológica de 
Bronfen Brenner 
(1999)  

240 estudantes 
participaram da pesquisa 
sendo 129 homens e 111 
mulheres. Com idades 
entre 12 e 14 anos média 
de 13,1.  

 Aplicação de uma 
Escala de observação 
que permitiu analisar a 
participação de alunos 
em sala de aula e 
coletar dados sobre 
comportamento sexista 
em relação ao gênero. 
As análises foram 
realizadas com o 
pacote estatístico de 
Ciências Sociais 
(SPSS, versão 19.0 
para Windows, SPSS 
Inc., Chicago, IL) 
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7 CHAN-VIANNA, 
Alexandre Jackson; 
MOURA, Diego Luz; 
MOURÃO, Ludmila. 
Educação física, gênero e 
escola: uma análise da 
produção acadêmica. 
Movimento 
(ESEFID/UFRGS), Porto 
Alegre, v. 16, n. 2, p. 149-
166, dez. 2009. ISSN 1982-
8918. 

1) gênero no sentido de 
diferenças sócio-
históricas entre 
homens e 
mulheres (Booth, 
Colomb e Willians 
2000)  

1) Revisão bibliográfica na 
qual todas as autoras 
utilizadas nas pesquisas 
são do sexo feminino. 2) As 
teses utilizadas são do 
período de 1990 a 2005. 3) 
palvras-chave utilizdas 
foram: gênero, sexismo e 
escola. 4) sete estudos 
foram encontrados.  

1) Foi realizado um  
levantamento das teses 
e dissertações 
produzidas nos 
programas de pós-
graduação sensu stricto 
em educação 
física no período de 
1990 a 2005. 
2)  as  pesquisas foram, 
coletadas  através 
do banco de teses do 
Núcleo Brasileiro de 
Dissertações e Teses 
em 
Educação Física e 
Educação Especial 
(NUTESES) e da 
Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). 
Palavaras-chave 
utilizadas:  gênero e 
Educação Física 
escolar, gênero, 
sexismo e escola.  3) 
Quatro categorias 
foram utilizadas para 
análise das pesquisas: 
a) as propostas das 
pesquisas; b) 
discriminação e as 
aulas de Educação 
Física; c) a 
esportivização e o 
sexismo; d) o conceito 
de sexismo. 

8 GIL-MADRONA, Pedro et 
al. As meninas também 
querem brincar: a 
participação conjunta de 
meninos e meninas em 
atividades físicas não 
organizadas no contexto 
escolar. Movimento 
(ESEFID/UFRGS), Porto 
Alegre, p. 103-124, out. 
2013. ISSN 1982-8918.  

(BIDDLE; GORELY; 
STENSEL, 2004; 
HAMZEH, 2007) 

250 alunos do 6º ano do 
ensino primário, de 4 
escolas, localizadas em 4 
locais na província de 
Albacete (Castilla-La 
Mancha), 130 garotas e 
120 garotos. O nível da 
escolar é o correspondente 
ao sexto ano do ensino 
fundamental. 

Aplicou se um 
questionário com 10 
perguntas aos 
participantes e logo 
após para validação, o 
questionário foi enviado 
para juízes 
especialistas e 
pesquisadores no 
campo da didática e 
atividade física e 
esportes, que permitiu a 
validação do conteúdo 
conforme indicado. 

9 ZEFERINO, Jaqueline 
Cardoso; BARLETTO, 
Marisa; SALLES, José 
Geraldo do Carmo. A 
participação de mulheres no 
esporte universitário: um 
campo em disputa. 
Movimento Porto Alegre, p. 
11-30, dez. 2012. ISSN 
1982-8918. 

As relações de gênero 
foram constuidas 
historicamente. No que 
tange a prática 
esportiva cabia aos 
homens cabian 
esportes coletivos, 
competitivos, gressivos 
e de contato físico, e as 
mulhres portar 
bandeira, voleibol, 
natação e se exercitar 
se para manter o corpo 
saudável, fértil e 

nove mulheres esportistas 
que ingressaram na UFV 
na década de 1970 

 Foram realizadas 
entrevistas de histórias 
de vida esportiva de ex-
atletas das 
modalidades de 
voleibol, handebol, 
natação e atletismo da 
década de 1970.  
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feminino. (Não cita 
autor específico)  

10 BRAUNER, Vera Lucia. 
Desafios emergentes 
acerca do empoderamento 
da mulher através do 
esporte. Movimento Porto 
Alegre, p. 521-532, out. 
2014. ISSN 1982-8918 

Empoderamento 
(Paulo Freire) 

Ensaio que reúne dados e 
sugestões de vários 
documentos entidades 
como: UNICEF,6. Lei Maria 
da Penha, Documentos do 
ministério do esporte, 
Plano nacional de políticas 
para as mulheres,ONU, 
CEPAL,Organização 
Internacional do Trabalho, 
PNUD 

O artigo está dividido 
em três subtemas: 1) a 
mulher e os dados 
relativos ao contexto 
social e econômico.  2)a 
necessidade de 
empoderamento da 
mulher 3) mulher e 
esporte 

11 DORNELLES, Priscila 
Gomes. Marcas de gênero 
na Educação Física escolar: 
a separação de meninos e 
meninas em foco. 
Motrivivência, 
Florianópolis, n. 37, p. 12-
29, maio 2012. ISSN 2175-
8042 

1) Gênero como 
construção social.  
2) Construto 
sociocultural e 
linguístico, produto e 
efeito de relações de 
poder. (Meyer 2003)  

10 Professores de 
Educação Física que 
usavam como metodologia 
para aula separar meninos 
e meninas durante a prática 
esportiva.  

1)Questionário 
enviados aos 
professores de 
Educação Física que 
atuam com as séries 
finais do ensino 
fundamental de uma 
escola municipal de 
Porto Alegre. Para 
saber quais deles 
separam meninos e 
meninas nas aulas e de 
Educação Física.  
2)Entrevista gravada e 
depois redigida.  

12 MACHADO, Aline 
Gomes; PIRES, Roberto 
Gondim. Identidade de 
gênero e suas implicações 
sobre a sexualidade na 
perspectiva de professores 
de Educação Física. 
Motrivivência, 
Florianópolis, v. 28, n. 48, p. 
360-375, set. 2016. ISSN 
2175-8042. 

Gênero (Joan Scott) 

6 Professores de Educação 
Física do ensino médio das 
escolas públicas de porte 
especial na cidade 
de Jequié - BA. Os critérios 
utilizados para 
escolha dessas escolas 
foram baseados no 
fato das mesmas terem seu 
corpo docente 
formado por professores 
graduados na área 
de Educação Física, bem 
como possuírem 
uma estrutura física que 
possibilite o 
desenvolvimento das 
aulas. 

 1) Pesquisa de caráter 
exploratório 
com abordagem 
qualitativa.  
2)Utilização de 
questionário 
semiestruturado, o qual 
foi construído, 
especificamente, para 
este 
estudo, contendo oito 
questões, como 
procedimento de coleta 
de dados. 
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13 MATOS, Naiara da 
Rocha et al. Discussão de 
gênero nas aulas de 
Educação Física: uma 
revisão sistemática. 
Motrivivência, 
Florianópolis, v. 28, n. 47, p. 
261-277, maio 2016. ISSN 
2175-8042 

1) Gênero: construção 
social 
que uma dada cultura 
estabelece ou elege 
em relação a homens e 
mulheres, bem 
como uma categoria 
sexual socialmente 
construída.  Campos et 
al. 2008 

Revisão sistemática de 
Literatura  

1) Revisão sistemática 
realizada no período de 
17 a19 de março de 
2015, nas bases de 
dados do Portal de 
Periódicos CAPES e do 
Lilacs, e nas revistas 
científicas Motrivivência 
eEducação Física em 
Revista. Utilizaram-se 
os seguintes 
descritores: Gênero, 
Educação Física e 
Escola.  
2)  Foram encontrados 
260 artigos, após a 
leitura dos títulos foram 
selecionados 10 
artigos, após a leitura 
dos resumos, restaram 
07 artigos. 

14 SILVESTRIN, Julia Mara 
Pegoraro; SARAIVA, Maria 
do Carmo Oliveira. A 
participação de meninos e 
meninas nos projetos 
sociais da fundação 
municipal de esportes de 
Florianópolis. 
Motrivivência, 
Florianópolis, n. 38, p. 75-
88, set. 2012. ISSN 2175-
8042. 

Gênero (Joan Scott) 

4 professores e/ou 
coordenadores (todos do 
sexo masculino) das 
práticas esportivas e  4 
alunos : um aluno  de 15 
anos da turma masculina , 
um aluno de 9 anos  da 
turma mista , uma aluna de 
11 anos da turma feminina 
e uma aluna de 12 anos da 
turma mista,  todos do  
Projeto de Integração pelo 
Esporte (PIPE) da  
Fundação Municipal de 
Esportes (FME) de 
Florianópolis (SC).     

1)Entrevistas 
semiestruturadas com 
questões abertas e 
fechadas,   
2) Foram realizadas dez 
observações de 
práticas esportivas em 
três turmas matutinas: 
três observações em 
turma masculina, três 
observações em turma 
feminina, quatro 
observações em turma 
mista.  

15 FURLAN, Cássia 
Cristina; SANTOS, Patrícia 
Lessa dos. Futebol feminino 
e as barreiras do sexismo 
nas escolas: reflexões 
acerca da invisibilidade. 
Motrivivência, 
Florianópolis, n. 30, p. 28-
43, dez. 2009. ISSN 2175-
8042 

Gênero (Joan Scott) 

Quinze meninas de 11 a 17 
anos, que jogam futsal 
estudantes do   Colégio 
Estadual Zulmira Marchesi 
da Silva, da cidade de 
Cornélio Procópio. E duas 
acadêmicas do curso de 
educação física, da 
Universidade Estadual de 
Maringá que foram 
jogadoras de futsal e vêm 
se empenhando para dar 
início a times de futsal 
feminino dentro das 
escolas de Maringá.  

1) Pesquisa de 
metodologia qualitativa.  
2) realizou-se uma 
pesquisa de campo, 
observações e 
entrevistas.  

16 RESENDE, Moisés 
Sipriano. Olhares sobre os 
corpos e a construção de 
"homens" e "mulheres" na 
escola. Motrivivência, 
Florianópolis, n. 37, p. 69-
82, maio 2012. ISSN 2175-
8042. 

Gênero: Construção 
social. (BOURDIEU, 
2010, p. 20). 

49 estudantes do sexo 
feminino e 36 do sexo 
masculino (último ano do 
Ciclo III), 26 professores/as 
e 6 gestores/as da rede 
pública de ensino de 
Goiânia/GO. 

 
 
Aplicação de 
questionários composto 
por perguntas abertas e 
fechadas a professores, 
gestores e estudantes.  
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17 UCHOGA,Liane 
Aparecida Roveran. 
ALTMANN Helena. 
Educação Física escolar e 
Relações de gênero: 
diferentes modos de 
participar e arriscar-se nos 
conteúdos de aula.  Revista 
RBCE. V 38, n2p 163-170, 
Nov de 2015 

Fisicalidade, Garret 
(2004)  

1) Turmas mistas, em três 
diferentes séries. 
2) Observaram à ginástica 
rítmica e artística, esportes 
coletivos e individuais. 
3) 26 aulas foram 
observadas (5, 6 e 7 anos; 
10 a 12 anos). 

Etnografia: Observação 
direta e observação 
participante. 

 18 WENETZ,Ileana. 
STIGGER, Marco paulo. 
MEYER, Dagmar 
Estermann. As 
(des)construções de gênero 
e sexualidade no recreio 

escolar.  . Revista 

Brasileira de Educação 
física e esporte. V 27, n1. p 
117-128, Jan/Mar. de 2013. 

 Sexualidade, Foucault 

1)Turma mista; 
2) recreio;  
3)2°. e 3° ano do ensino 
fundamental (7/8 anos). 

Etnografia: Observação 
direta e observação 
participante. 

19 SILVA, Paula. 
BOTELHO-GOMES, Paula. 
GOELLNER, Silvana 
Vilodre. Educação Física no 
sistema educativo 
português: um espaço de 
reafirmação da 
masculinidade hegemônica. 
. Revista Brasileira de 
Educação física e esporte. 
V 22. n3., p. 219-233. 
Jul/Set de 2008 

Masculinidade 
(Connell, 2002) 

1)Alunos escola 
Secundária; 
2) Professores; 
3) Faixa etária:10, 11 e 12 
anos. 
4) 10 docentes (5 homens e 
5 mulheres) e 40 discentes 
(10,11 e 12 anos) e da 
observação de 60 aulas. 
5) Amostra mista. 

1)Entrevistas qualitativa 
semiestruturadas; 
2) Registro de áudio e 
vídeo; 
3) As entrevistas foram 
integralmente 
transcritas num registro 
informativo depois 
sujeitos a uma análise 
interpretativa 
decorrente do 
tratamento da 
informação pelo 
programa QSRNVivo. 

20 BRITO, Leandro Teófilo. 
SANTOS, Mônica Pereira. 
Masculinidades na 
Educação Física escolar: 
um estudo sobre os 
processos de 
inclusão/exclusão.  Revista 
Brasileira de Educação 
física e esporte.V 27, n2.p 
235-246. Abr/Jun de 2013 

Masculinidade 
(Connell, 2002) 

1) Estudantes do sexo 
masculino; 
2) Escola pública; 
3) 25 alunos, 4° e 5° ano do 
ensino fundamental; 
4) Faixa etária: 9 a 12 anos; 
5) Professores. 

1) Estudo de caso; 
2) Observação artificial; 
3) Transcrita em diário 
de campo; 
4) 10 jogos, nas aulas 
de Educação Física; 
5) As aulas 
fundamentadas na 
concepção aberta, que 
privilegia o debate e a 
Co decisão em 
aspectos inerentes ao 
processo de ensino. 

21 ROCHA, Braulio. 
WINTERSTEIN, Pedro 
José. AMARAL, Silvia 
Cristina Franco. Interação 
social em aulas de 
Educação Física. Revista 
Brasileira de Educação 
física e esporte, V23 n3, 
p.235-245. Jrl/Set de 2009. 

Vigotski 

1) Turma mista; 
2) 3° e 4° serie- faixa etária 
de 9 a 11 anos; 
3) Professores. 

1) Pesquisa, 
caracterizada como 
observação 
participante; 
2) 10 encontros 
semanais, sendo aulas 
filmadas e transcritas 
pelos pesquisadores, 
totalizando 233 
minutos. 



14 

 

 

 

22 SCHWENGBER, Maria 
Simone. Qual o preço de ser 
menina? Explicações das 
expectativas corporais. 
Revista Pensar e Prática, 
V15, n3. p 551-820, Jul/Set 
de 2012. 

Dagmar Meyer e 
Simone de Beuvoir 

Reportagens da Revista 
Pais e Filhos 

1) Análise de discurso 
da matéria publicada na 
revista " Pais e Filhos; 

23 ALTMANN, Helena. 
MARIANO, Mariana. 
UCHOGA, Liane Aparecida 
Roveran. Corpo e 
movimento: produzindo 
diferenças de gênero na 
educação infantil. Revista 
Pensar a Prática. V15, n2. 
p 272-550. Abr/Jun de 2012. 

 Os estudos de gênero 
e os estudos 
antropológicos 
baseados em 
Geertz(1989)" (p 286) 

1) Turma mista; 
2) Idade 3,5 e 6 anos; 
3) 1 instituição que era 
tratados dentro da 
educação infantil, porém 
não possuía docente de 
Educação Física. 2 
instituição com aulas de 
educação física na 
educação infantil; 
4) A organização dos 
alunos eram feitas de 
acordo com a faixa etária, 
em três níveis; maternal II 
(3 anos), fase I (4 anos) e 
fase II (5 anos). 

1)Observações 
etnográficas e 
entrevistas; 

24 SABATEL, Glenda 
Macedômia Gutierres. 
ALVES, Stephanie de 
Sousa. FRANCISCO, 
Marcos Vinicius. LIMA, 
Márica Regina Canhoto. 
Gênero e suxualidade na 
Educação Física escoalr: 
um balanço da produção de 
artigos científicos no 
período de 2004 a 2014 nas 
bases do LILACS e 
SCIELO. Revista Pensar a 
Prática.  V 19, n 1. p 196-
208. Jan/Mar de 2016. 

Guacira Lopes Louro e 
Joan Scott (Gênero 

1)Base de dados Scielo e 
Lilacs; 
 2) Produção de 2004 a 
2014;  
3) Descritores; gênero e 
Educação Física / gênero e 
sexualidade/ gênero; 
sexualidade e Educação 
Física; 
4) Foram encontrados 15 
artigos 

1) Revisão de literatura; 
2) Elementos ligados a 
organização do trabalho 
pedagógico, como por 
exemplo, as aulas, os 
temas e conteúdo, a 
prática pedagógica e a 
estrutura física da 
escola. 

25 PERES, Hudson 
Fabricius. FONSECA, 
Thiago Farias. CESANA, 
Juliana. DRIGO, Alexandre 
Janotta. Educação física, 
futebol e gênero: uma 
proposta de ensino a partir 
das relações de poder. 
Revista Pensar a Prática. 
V.17 n 4. Out/dez de 2014 

Sociologia Figuracional 
(Norbert Elias) 

1) 6 Turmas mistas do 4° e 
5 ° anos do ensino 
fundamental, sendo 3 
turmas do 4° ano e 3 
turmas do 5° ano; 
2) Faixa etária 10 e 11 
anos; 
3) Total de crianças: 159, 
83 meninas e 76 meninos; 

1)Pesquisa-ação e da 
técnica de análise de 
conteúdo como 
procedimentos 
metodológicos para 
analisar as 
informações; 
2) Natureza qualitativa 
de pesquisa, 
metodologia descritiva 
e interpretativa; 
3)5 meses, realizaram-
se dez reuniões de 
trabalho coletivo; 
4) Vinte aulas para cada 
turma. 

26 VIEIRA, Rosana 
Mancini. ALTMANN, 
Helena. O brincar na 
educação infaltil: aspectos 
de uma educação do corpo 
e de gênero. Revista 

Gênero (Guacira Lopes 
Louro) 

1)Crianças da educação 
infantil; 
2) Oito períodicos de 1996 
a 2014, da área da 
educação; 
3) Consultado no total 414 
volumes,a busca pelo 

1)Análise da produção 
cientifica divulgada em 
oito períodicos 
nacionais entre 1996 a 
2014; 
2)Estudo se caracteriza 
por ser qualitativo e 
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Do ponto de vista teórico, nota-se uma influência das perspectivas pós- 

estruturalistas, sobretudo por meio das leituras de Joan Scott e das releituras 

brasileiras, como de Silvana Goellner, Guacira Lopes Louro e Dagmar Meyer. Ainda 

há uma presença discreta da Judith Butler e uma pouca recorrência de citações do 

filósofo francês Michel Foucault, embora esse autor seja interlocutor de diversas 

referências ao longo dos artigos. A questão da masculinidade, quando pesquisada a 

partir dos nossos descritores, também foi alvo de uma incidência baixa. Além disso, 

pouco apareceram referências sociológicas distintas (como Bourdieu e Elias), 

Pensar a Prática. V19, n1. p 
143 -155Jan/Mar de 2016. 

material a ser analisado 
utilizou palavras que, de 
alguma forma, 
contemplassem as 
temáticas do trabalho como 
educação infantil; creche; 
pequena infância; corpo; 
educação do corpo; 
movimento; Educação 
Física; brincar; jogos; 
gêneros e relações de 
gênero e suas 
combinações; 
 

utiliza como 
metodologia a pesquisa 
bibliográfica; 
3) Foram considerados 
como produção de 
conhecimento da área: 
artigos, resumos e 
resenhas que tratassem 
das temáticas 
abordadas no estudo. 
4) Periódicos definidos 
deveriam apresentar 
classificação: A1 no 
sistema Web Qualis; 
5) Base de dados: 
Scopus e a Scielo; 
6) Total de periódicos 9; 
 

27 CHAVES, Paula Nunes. 
ARAÚJO, Allyson Carvalho. 
Resistência 
Queer:marcação do 
território gay no cenário 
heteronormativo do esporte. 
Revista Pensar a Prática, 
V18 n1. p234-244. Jan/Mar 
de 2015. 

Masculinidade 
(Connell, 2002); 
Sexualidade (Foucault) 
e Gênero e esporte 
(Goellner 

A partir da recorrência dos 
temas de gênero e  
sexualidade  no  ambiente  
esportivo, principalmente  
da  tematização  do  corpo 
queerneste  espaço,  
escolhemos  as  duas  
produções em evidência 
neste trabalho: Guys and 
Balls (2004)e Summer 
Storm (2004). Os filmes 
foram apreciados para 
identificar as cenas que 
questionam  o  espaço  do  
queer  na  ação  esportiva 
através  da  descrição  da  
experiência  estética  
supracitada. 

 
No conjunto das 
análises adotamos 
como recurso 
metodológico a 
descrição  da  
experiência  estética  
das   imagens  do  
esporte  a  partir  de  
quatro  conceitos  
apontados  por 
Gumbrecht (2006),  

28 SALVIVI, Leila. 
MYSKIW, Mauro. As 
manipulações do corpo na 
representação da imagem 
social de alunas nas aulas 
de Educação Física. 
Revista Pensar a Prática. 
V12 n3.p 1-11. Set/Dez de 
2009 

Sociologia do Corpo de 
Le Breton e estigma de 
Goffman 

1) Turma de 3°ano do 
ensino médio, do sexo 
feminino; 
2) O critério para a escolha 
de alunas para entrevistar 
foi o fato de se 
comportarem distintamente 
durante as aulas, e também 
por adotarem maneiras 
bem marcadas (típicas) em 
relação à forma de 
representar sua imagem 
social.  

Foram realizadas 
observações e 
entrevistas 
semiestruturadas para 
descrever e analisar os 
atributos da cara 
apresentada pelas 
alunas e os esquemas 
da linha de atuação 
delas em relação às 
manipulações 
corporais; 
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demonstrando alguma homogeneidade no campo. Da perspectiva metodológica, ficou 

evidente a presença de estudos com turmas mistas, enfatizando sua existência nas 

aulas de Educação Física e uma compreensão do gênero a partir da ótica relacional. 

Também foi perceptível a presença de pesquisas etnográficas e do uso das 

entrevistas, denotando uma preferência do campo por descrições densas e 

aprofundadas ao invés do uso de estratégias numéricas, como questionários e 

“surveys”. Além disso, embora nosso recorte não opte por tratar a temática escolar e 

apenas circunscreve os artigos que registram fatores da aprendizagem do esporte por 

meninas, as aulas de Educação Física apresentaram-se como o lócus privilegiado 

dessa reflexão como mostra a tabela abaixo. A seguir, será tratado as conclusões 

dos artigos e o que elas têm iluminado para pensar os processos didáticos do esporte 

para as meninas. As categorias organizadas foram: a) aulas mistas ou separada; b) a 

questão das habilidades; c) fatores que favorecem o aprendizado de esporte por 

meninas; d) fatores que dificultam o aprendizado de esporte por meninas. 

Quadro 2. Artigos por contexto de realização do estudo e objetivo de pesquisa 

REFERÊNCIAS 
CONTEXTO DE 
REALIZAÇAO 

OBJETIVO 

SOUZA, Maria Thereza Oliveira. 
CAPRARO, André Mendes. 
SILVA, Marcelo Moraes. 
Habilidosas e bonitas: As 
considerações de duas atletas 
de futebol sobre a formação e 
suas identidades.Revista 
Movimento.v. 23, n. 3., p. 883-
894, jul./set. de 2017. 

Não Escolar/Entrevista duas 
ex-atletas de futebol.  

O objetivo do presente trabalho é 
identificar como se posicionam 
atletas de futebol feminino com 
longa vivência dentro da 
modalidade e que então, em 
alguns aspectos, não seguiram à 
risca determinadas normas de 
gênero.  

SOARES,João Paulo 
Fernandes,et.al. 
Performatividades de gênero e a 
abjeção dos corpos de mulheres 
no levantamento de 
peso.Revista Movimento.Porto 
Alegre, v. 24, n. 1., p. 107-118, 
jan./mar. de 2018. 

Não Escolar/Entrevista atletas 
de levantamento de peso. 

  Refletir sobre os significados e 
tensionamentos que os corpos 
fortes, robustos e potencializados 
operam em normas de gênero, 
bem como os modos como as 
mulheres agenciam discursos de 
resistência em suas experiências 
na modalidade e junto a seus 
grupos de sociabilidade. Analisar 
as experiências de gênero, e a 
abjeção dos corpos de mulheres 
atletas de uma equipe do 
levantamento de peso. 
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PAYERAS, Pedrona Serra et al. 
Análise do discurso de gênero 
nas matrizes curriculares sobre 
as ciências da atividade física e 
do desporto. Movimento Porto 
Alegre, p. 821-834, ago. 2016. 
ISSN 1982-8918 

Escolar /Análise do currículo 
universitário.  

Analisar a introdução da 
perspectiva de gênero no 
currículo universitário 
especificamente, no grau de 
Ciências da Atividade Física e do 
Desporto. 

CALVO-ORTEGA, Elena; 
PERRINO-PEÑA, María. Hábitos 
físicos- desportivos dos 
adolecentes de Castilla e León. 
Movimento), Porto Alegre, p. 
1341-1352, nov. 2017. ISSN 
1982-8918.  

Escolar/Alunos entre 13 e 18 
anos de ambos sexos. 

 Identificar os hábitos físico-
desportivos de jovens 
adolescentes de Castilla e León 
(Espanha); contrastando como as 
diferenças físicas 
foram utilizadas para justificar a 
heteronormatividade e os 
estereótipos em função do 
sexo. Especificamente foi 
analisado o nível de prática, 
motivações e preferências por 
determinadas práticas em função 
do sexo, e a influência da família 
e dos meios de 
comunicação.  

DELCASTILLO-ANDRÉS, Óscar 
et al. Estudo observacional do 
sexismo na Educação Física do 
sul da Espanha. Movimento, 
Porto Alegre, p. 263-278, dez. 
2015. ISSN 1982-8918 

Escolar/Alunos entre 12 e 14 
anos de ambos os sexos. 

 Analisar o comportamento de 
240 estudantes para determinar 
como se estabelecem 
comportamentos sexistas entre 
os alunos de Educação Física 
da Educação Secundária em 
Sevilha (Espanha) 

CHAN-VIANNA, Alexandre 
Jackson; MOURA, Diego Luz; 
MOURÃO, Ludmila. Educação 
Física, gênero e escola: Uma 
análise da produção acadêmica. 
Movimento Porto Alegre, v. 16, 
n. 2, p. 149-166, dez. 2009. ISSN 
1982-8918. 

Escolar/ Revisão bibliográfica.  

O objetivo do estudo foi analisar 
as argumentações que sustentam 
a afirmação de discriminação das 
meninas nas aulas de Educação 
Física, na produção das 
pesquisas dos programas sensu 
stricto em Educação Física do 
banco de teses da CAPES. 

GIL-MADRONA, Pedro et al. As 
meninas também querem 
brincar: A participação conjunta 
de meninos e meninas em 
atividades físicas não 
organizadas no contexto escolar. 
Movimento, Porto Alegre, p. 
103-124, out. 2013. ISSN 1982-
8918.  

Escolar/Alunos do 6º ano, 
ambos os sexos.  

Compreender os obstáculos que 
encontram as meninas na 
realização de atividade física e 
esporte, no tempo de lazer 
escolar. 
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ZEFERINO, Jaqueline Cardoso; 
BARLETTO, Marisa; SALLES, 
José Geraldo do Carmo. A 
participação de mulheres no 
esporte universitário; um campo 
em disputa. Movimento Porto 
Alegre, p. 11-30, dez. 2012. 
ISSN 1982-8918. 

Escolar/Atletas do Esporte 
Universitário. 

Análise das narrativas das 
trajetórias de nove mulheres 
esportistas que ingressaram na 
UFV na década de 1970. A partir 
das trajetórias de vida das 
entrevistadas construir elementos 
para participação feminina no 
esporte universitário viçosense. 

GARCIA, Rafael Marques; 
BRITO, Leandro Teofilo de. 
Performatizações Queer na 
Educação Física escolar. 
Movimento Porto Alegre, p. 
1321-1334, jan. 2019. ISSN 
1982-8918.  

Escolar/ Crianças de 6 a 7 
anos de ambos sexos.  

Problematizar como se 
constituíam as relações de 
gênero e sexualidades nas aulas 
de Educação Física Escolar de 
uma escola municipal localizada 
na cidade do Rio de Janeiro, com 
destaque para relatos da 
participação de um menino 
estudante que não se 
enquadrava nas normas binárias 
de gênero. 

BRAUNER, Vera Lucia. Desafio 
emergentes acerca do 
empoderamento da mulher 
através do esporte. Movimento 
(ESEFID/UFRGS), Porto Alegre, 
p. 521-532, out. 2014. ISSN 
1982-8918 

Não Escolar/Ensaio.  

Apresentar alguns aspectos 
sobre a situação da mulher e 
esporte, apontando alguns 
desafios emergentes para as 
políticas de fortalecimento do 
esporte voltado a meninas 
e mulheres no Brasil. 

LEITE, Liana Gois; FEIJÓ, Jane 
Patrícia; CHIÉS, Paula Viviane. 
Qual o gênero do brincar? 
Aprendendo a ser “menino” ... 
Aprendendo a ser “menina”. 
Motrivivência, Florianópolis, v. 
28, n. 47, p. 210-225, maio 2016. 
ISSN 2175-8042 

Escolar/Crianças de 3 e 4 anos 
de ambos os sexos.  

 Analisar as relações entre os 
diferentes gêneros e a maneira 
como 
as crianças se expressam no 
“brincar”  
na primeira infância, assim como 
discutir possibilidades de 
intervenção para a desconstrução 
de formas rígidas de expressão 
lúdica na criança. O estudo 
também se propõe a refletir 
acerca do quanto o meio 
em que a criança vive influência 
no modo 
como brincam.  

DORNELLES, Priscila Gomes. 
Marcas de gênero na Educação 
Física escolar: a separação de 
meninos e meninas em foco. 
Motrivivência, Florianópolis, n. 
37, p. 12-29, maio 2012. ISSN 
2175-8042 

Escolar/10 professores de 
ambos sexos do ensino 
fundamental. 

 Problematizar como o conceito 
de gênero atravessa os discursos 
que constituem 
a separação de meninos e 
meninas como um recurso 
necessário e importante nas 
aulas de Educação Física na 
escola. 
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MACHADO, Aline Gomes; 
PIRES, Roberto Gondim. 
Identidade de gênero e suas 
implicações sobre a sexualidade 
na perspectiva de professores de 
Educação Física. Motrivivência, 
Florianópolis, v. 28, n. 48, p. 360-
375, set. 2016. ISSN 2175-8042. 

Escolar/6 Professores de 
Educação Física do ensino 
médio. 

 Estabelecer reflexões acerca da 
presença de homossexuais 
nas aulas de Educação Física de 
ensino médio, tentando perceber 
como os professores 
de Educação Física desenvolvem 
suas ações pedagógicas para 
lidar com a diversidade 
sexual, realidade cada vez mais 
aparente no ambiente escolar. 

MATOS, Naiara da Rocha et al. 
Discussão de gênero nas aulas 
de Educação Física: uma revisão 
sistemática. Motrivivência, 
Florianópolis, v. 28, n. 47, p. 261-
277, maio 2016. ISSN 2175-8042 

Escolar/Revisão Sistemática. 

Verificar por meio de revisão 
sistemática as implicações da 
possível participação ou/não 
participação das meninas nas 
aulas de Educação 
Física Escolar.  

SILVESTRIN, Julia Mara 
Pegoraro; SARAIVA, Maria do 
Carmo Oliveira. A participação 
de meninos e meninas nos 
projetos sociais da fundação 
municipal de esportes de 
Florianópolis. Motrivivência, 
Florianópolis, n. 38, p. 75-88, set. 
2012. ISSN 2175-8042. 

Não Escolar/Projeto Social. 

Investigar a participação de 
meninos e meninas como 
beneficiários e beneficiárias em 
projetos 
sociais de políticas públicas de 
esporte e lazer da Fundação 
Municipal de Esportes (FME) de 
Florianópolis (SC). 

FURLAN, Cássia Cristina; 
SANTOS, Patrícia Lessa dos. 
Futebol feminino e as barreiras 
do sexismo nas escolas: 
reflexões acerca da 
invisibilidade. Motrivivência, 
Florianópolis, n. 30, p. 28-43, 
dez. 2009. ISSN 2175-8042 

Não Escolar/Meninas de 11 a 
17 anos que jogam futsal e 2 
acadêmicas do curso de 
Educação Física. 

1) Observar jogadoras de futebol 
e suas 
autorrepresentações, como elas 
veem a participação das 
mulheres no futebol e se as 
escolas incentivam a prática 
dessa atividade, verificando 
questões de gênero. 
 2) Apresenta também análise 
das interfaces e desdobramentos 
dessa prática no 
interior da escola e da educação 
física 
escolar. 

RESENDE, Moisés Sipriano. 
Olhares sobre os corpos e a 
construção de "homens" e 
"mulheres" na escola. 
Motrivivência, Florianópolis, n. 
37, p. 69-82, maio 2012. ISSN 
2175-8042. 

Escolar/ Estudantes de ambos 
os sexos último ano do Ciclo III. 

 Problematizar a construção de 
homens e mulheres no âmbito 
escolar e o modo como o corpo se 
torna local de inserção e 
produção dos discursos, marcas 
e linguagens. 

UCHOGA,Liane Aparecida 
Roveran. ALTMANN Helena. 
Educação Física escolar e 
Relações de gênero: diferentes 
modos de participar e arriscar-se 
nos conteúdos de aula.  Revista 
RBCE. V 38, n2p 163-170, Nov 
de 2015 

Escolar/Alunos de ambos os 
sexos idades entre 5 a 7 anos 
e 10 a 12 anos. 

Analisar como se dão as relações 
de gênero nos diferentes 
conteúdo da educação física 
escolar e como a diversificação 
desses interfere nas relações de 
gênero durante as aulas.  
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 WENETZ,Ileana. STIGGER, 
Marco paulo. MEYER, Dagmar 
Estermann. As (des)construções 
de gênero e sexualidade no 
recreio escolar.   Revista 

Brasileira de Educação física e 

esporte. V 27,n1. p 117-128, 
Jan/Mar. de 2013. 

Escolar /Estudantes de ambos 
os sexos com idade entre 7 e 8 
anos 

 Compreender como são 
atribuídos significados de gênero 
que constituem modos 
diferenciados de ser menino ou 
menina no espaço do recreio de 
uma escola pública de Porto 
Alegre, no Brasil; " 

SILVA, Paula. BOTELHO-
GOMES, Paula. GOELLNER, 
Silvana Vilodre. Educação Física 
no sistema educativo português: 
um espaço de reafirmação da 
masculinidade hegemônica.  
Revista Brasileira de Educação 

física e esporte. V 22. n3. , p. 219-
233. Jul/Set de 2008 

Escolar /Estudantes de ambos 
os sexos com idade entre 10 a 
12 anos, 10 Professores de 
ambos os sexos.  

 Analisar representações de 
masculinidade hegemônica no 
âmbito da educação física no 
sistema educativo português, 
únicas disciplinas curriculares 
que tem o desporto como 
conteúdo" 

BRITO, Leandro Teófilo. 
SANTOS, Mônica Pereira. 
Masculinidades na Educação 
Física escolar: um estudo sobre 
os processos de 
inclusão/exclusão. Revista 
Brasileira de Educação física e 

esporte.V 27, n2.p 235-246. 
Abr/Jun de 2013 

Escolar/Estudantes de ambos 
os sexos com idade entre 10 e 
12 anos. 

 Investigar nas práticas corporais 
escolares, em específico numa 
turma masculina de educação 
Física, como os mecanismos de 
inclusão/exclusão se manifestam, 
identificando seus critérios e 
traçando um paralelo com os 
estudos existentes sobre as aulas 
mistas e turmas femininas. 

ROCHA, Braulio. 
WINTERSTEIN, Pedro José. 
AMARAL, Silvia Cristina Franco. 
Interação social em aulas de 
educação física. Revista 

Brasileira de Educação física e 

esporte, V23 n3, p.235-245. 
Jrl/Set de 2009. 

Escolar /Estudantes de ambos 
os sexos com idade entre 10 e 
11 anos. 

 Analisar formas de interação 
social que ocorrem durante a 
prática de jogos infantis buscando 
as diferentes formas de interação 
social existente entre os alunos e 
entre estes e o professor. 

SCHWENGBER, Maria Simone. 
Qual o preço de ser menina? 
Explicações das expectativas 
corporais. Revista Pensar e 
Prática, V15, n3. p 551-820, 
Jul/Set de 2012. 

Não Escolar/Publicação da 
revista Pais & Filhos. 

 
Analisar as estratégias voltadas 
para a normalização e o controle 
das expectativas corporais e 
esportivas 

ALTMANN, Helena. MARIANO, 
Mariana. UCHOGA, Liane 
Aparecida Roveran. Corpo e 
movimento: produzindo 
diferenças de gênero na 
educação infantil. Revista 
Pensar a Prática. V15,n2. p 272-
550. Abr/Jun de 2012. 

Escolar/Alunos de ambos os 
sexos idades entre 3 a 6 anos. 

Refletir sobre as relações entre 
gênero e movimento das crianças 
dentro do contexto da educação 
infantil" 
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SABATEL,Glenda Macedômia 
Gutierres. ALVES, Stephanie de 
Sousa. FRANCISCO, Marcos 
Vinicius. LIMA, Márica Regina 
Canhoto. Gênero e sexualidade 
na educação física escolar: um 
balanço da produção de artigos 
científicos no período de 2004 a 
2014 nas bases do LILACS e 
SCIELO. Revista Pensar a 
Prática.  V 19,n 1. p 196-208. 
Jan/Mar de 2016. 

Escolar /Revisão de Literatura. 

Analisar como as temáticas de 
gênero e sexualidade vêm sendo 
articuladas com a Educação 
Física escolar. 

PERES,Hudson Fabricius. 
FONSECA, Thiago Farias. 
CESANA, Juliana. DRIGO, 
Alexandre Janotta. Educação 
física, futebol e gênero: uma 
proposta de ensino a partir das 
relações de poder. Revista 
Pensar a Prática. V.17 n 4. 
Out/dez de 2014 

Escolar/ Alunos de ambos os 
sexos idades entre 10 e 11 
anos. 

 Observar a configuração social e 
as relações de poder entre os 
gêneros na educação física 
escolar, a partir da 
experimentação e avaliação do 
futebol como estratégia e 
conteúdo de ensino." 

VIEIRA,Rosana Mancini. 
ALTMANN, Helena. O brincar na 
educação infantil: aspectos de 
uma educação do corpo e de 
gênero. Revista Pensar a 
Prática. V19, n1. p 143 -
155Jan/Mar de 2016. 

Escolar /Crianças da educação 
infantil. 

Investigar como o brincar vem 
sendo compreendido pela 
produção de conhecimento da 
educação infantil, como ela 
concebe sua importância e o que 
demonstra a respeito das práticas 
cotidianas. Procuramos também 
evidenciar como a educação do 
corpo e as relações de gênero 
permeiam essas questões, 
constituindo as experiências que 
as crianças vivenciam nesta 
primeira experiência educativa 
institucionalizada." 

CHAVES, Paula Nunes. 
ARAÚJO, Allyson Carvalho. 
Resistência Queer: marcação do 
território gay no cenário 
heteronormativo do esporte. 
Revista Pensar a Prática, V18 
n1. p234-244. Jan/Mar de 2015. 

Não Escolar/ Análise dois 
filmes: Summer Storm (2004) e 
Guys and Balls (2004) 

Refletir sobre a prática esportiva 
dos atletas queer e suas 
implicações para a conjuntura 
esportiva moderna, bem como 
para educação física." 
2) Foram analisados 2 filmes: " 
Summer Storm(2004) e Guys and 
Balls(2004). 

SALVIVI, Leila. MYSKIW, Mauro. 
As manipulações do corpo na 
representação da imagem social 
de alunas nas aulas de 
Educação Física. Revista 
Pensar a Prática. V12 n3.p 1-11. 
Set/Dez de 2009 

Escolar/Turma de 3°ano do 
ensino médio do sexo 
feminino. 

 Analisar a imagem social de 
meninas (adolescentes) nas 
aulas de educação física" 
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 3.2 Aulas mistas x aulas separadas: Interação entre meninos e meninas menos 

homogêneas 

É notável que nos esportes coletivos mistos, os meninos possuem certa 

hegemonia, pois, por vezes, apresentam mais habilidades e se sobressaem. As 

meninas, por sua vez, recuam diante aos meninos, principalmente, quando as 

habilidades corporais como força e equilíbrio são requisitadas. Por esse motivo, 

durante as atividades físicas, os meninos agem de forma protetiva e deixam as 

meninas de lado por serem consideradas o sexo frágil, delicadas e menos habilidosas 

(UCHOGA, ALTMANN,2015). 

Atrelado a esse fato, percebe-se que no ambiente escolar meninos e meninas 

são tratados de forma diferente, o que gera uma desigualdade de gêneros e deixa 

claro como os discursos dos adultos corroboram com determinadas atitudes ligadas à 

distinção de gênero (ALTMANN; MARIANO; UCHOGA, 2012). 

No entanto, fora do contexto escolar, as meninas brincam com os meninos e 

não se sentem discriminadas por eles durante as brincadeiras. Porém, dependendo 

da faixa etária, é comum a existência de grupos separados por sexo, sendo essa 

considerada uma prática natural da idade (GIL-MADRONA et.al, 2009). Da mesma 

maneira, quando utilizam brinquedos, as crianças brincam livremente de acordo com 

suas imaginações e sem distinção de gênero, mas é visível uma divisão de grupos 

entre meninos e meninas quando esses brinquedos fazem alguma menção às 

questões ligadas ao gênero como: bola, bonecos de super-herói, bonecas ou 

brincadeiras de casinha.  

A partir desses relatos, torna-se clara a hipótese de que os gêneros são 

construções sociais e papéis que, por vezes, ainda não fazem parte das rotinas das 

crianças, visto que, elas ainda não assimilam um comportamento masculino ou 

feminino, ou seja, a brincadeira não impede que meninos e meninas brinquem juntos 

(LEITE; FEIJÓ; CHIÉS, 2016). 

Um estudo feito por Matos e colaboradores (2016), com base em uma revisão 

sistemática, sinalizou que os professores preferem trabalhar com turmas separadas, 

pois afirmam que em aulas mistas há muita violência e menor socialização entre 

meninos e meninas. Eles também alegam que há uma autoexclusão por parte das 

meninas devido a elas se consideram menos habilidosas. 
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 Referente à hegemonia masculina Vieira (2008) citado por Brito e Santos (2013, 

p. 238) afirma que: 

As atividades esportivas nas aulas de Educação Física assumem um rito de 

passagem para meninos tornarem-se homens, por meio da incorporação de 

papéis sociais de masculinidade e virilidade, impostos culturalmente pela 

prática dos esportes. Desta forma o esporte costuma a ser visto socialmente 

como um espaço no qual o indivíduo desenvolve sua independência, sua 

força física, sua agressividade e a capacidade de disputa, sendo todas 

características que a sociedade culturalmente atribui aos homens. (VIEIRA, 

2008, p 255-66) 

O início do sexíssimo nas aulas de Educação Física ocorre, primordialmente, 

frente a uma divisão de turmas por sexo, fazendo com que surjam atitudes 

discriminatórias relacionadas aos comportamentos masculinos e femininos.  

Algumas práticas direcionadas por professores de Educação Física perpetuam 

que meninas e meninos tenham visões diferente das aulas de Educação Física, a 

partir desses atos, os meninos veem as aulas através das lentes da esportivização 

enquanto as meninas veem as aulas como espaço de treino (CHAN-VIANNA; MOUA; 

MOURÃO, 2009).  

As questões de gênero são construídas no meio social e cultural, com isso, 

esses valores se mantêm nas aulas de Educação Física, nas quais os professores 

optam por separar meninos de meninas com a justificativa de que eles se movimentam 

melhor, são mais rápidos e mais violentos, enquanto as meninas são mais lentas e 

não sabem realizar as atividades corretamente. Segundo esses educadores, esses 

pontos negativos citados atrasam as aulas e não fazem com que elas tenham uma 

boa progressão.  

As afirmações apresentadas por esses professores sobre os diferentes tipos 

de  comportamento motor de crianças, ignoram o fato de que, geralmente, os meninos 

são dispostos a mais experiências motoras do que meninas, ou seja, é 

desconsiderado que muitas vezes os meninos são livres para brincarem em casa e 

na rua, enquanto meninas ficam ´´presas´´ no seus lares ou só brincam de casinha 

(DORNELLES, 2012).  

Neste contexto, muitas vezes, os estereótipos de gêneros são reforçados pelos 

próprios professores de Educação Física dentro do ambiente escolar. As questões de 

gênero e biológicas fazem com que os meninos ocupem um papel privilegiado na 
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prática dos esportes, cabendo às meninas apenas preconcepçõa de não-habilidosas 

(MATOS et al.2016). 

Além da separação das aulas promovidas pelo professor, há também a 

segregação realizada pelos próprios alunos. A separação entre meninos e meninas 

nas aulas mistas ocorre devido ao grau de amizade que os alunos têm entre si e não 

somente pela falta de habilidades motoras e físicas. As meninas, por exemplo, gostam 

de estar em um time só de meninas, independente das suas habilidades. Entretanto, 

os meninos, ainda que procurem estar juntos no mesmo time pela amizade, 

consideram também a habilidade como fator de interação e de inclusão (ROCHA; 

WINTERSTEIN; AMARAL,2009).  

Outra situação marcante é a vigilância promovida entre as próprias crianças 

durante suas brincadeiras. Os meninos, quando brincam ou utilizam brinquedos ditos 

de meninas, parecem ser mais bem aceitos pelas próprias meninas do que quando 

uma menina pratica ações ditas de meninos. Neste sentido, o rótulo da 

homossexualidade é fortemente ligado aos meninos, pois ela ocorre quando as 

crianças rejeitam e rotulam comportamentos que fogem dos padrões estabelecidos 

pela sociedade, em relação a masculinidade (WENETZ; STIGGER; MEYER, 2013).  

Além da escola que envolve a prática esportiva, o mundo do esporte também é 

um ambiente visto por separação de gêneros. Em busca do espaço no ambiente 

esportivo, a solução é enfrentar os obstáculos, formando grupos e equipes como a do 

Queer, vale destacar que essa busca pelo espaço, não é um processo harmonioso, 

tendo em vista muita resistência ainda no âmbito esportivo.  

Os queer são vistos como pessoas inferiores, que não tem rendimentos e não 

são suficientes nos esportes, sujeitos fracos. A educação física, não só no ambiente 

escolar, temo dever de contribuir para a interação dos sujeitos queer, procurando 

problematizar a generificação das práticas corporais em seus espaços de atuação 

(CHAVES; ARAÚJO, 2015).  

Segundo Sabatel et.al (2016, p.204),  

“Na concepção de muitas(os) professoras (es), a segregação melhora a 

qualidade e aproveitamentos das aulas de Educação Física, já que 

culturalmente os meninos são tidos como mais habilidosos e fortes nas 

práticas esportivas e jogos coletivos. As meninas por sua vez, são 

consideradas mais frágeis, além de não gostarem de suar ou realizar 
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exercícios que exijam maior esforço físico” (apud ALTMANN et.al 2011; 

ALTMANN et.al 2012; DORNELLES,2012; SANTOS, 2010, p.204) 

A participação ou não das meninas nas aulas de Educação Física é um 

processo que já é enraizado em nossa sociedade e que vê o esporte como algo 

predominantemente masculino (MATOS et al. 2016). No entanto, a segregação entre 

meninos e meninas não é positiva, pois priva as crianças do convívio social. Com isso, 

as questões de gênero não podem ser pautadas na heteronormatividade, fazendo ser 

necessário que as crianças aprendam a conviver com as diferenças. (SABATEL et al. 

2016). 

 Em seu estudo com uma turma mista num jogo de futebol, Nunes e 

colaboradores (2014) observaram que a falta de habilidades motoras por parte das 

meninas acontece devido à falta de incentivo ao desenvolvimento dessa prática e pelo 

pouco conhecimento que elas possuem da atividade, tendo como consequência a 

rejeição por parte dos meninos. 

 Dessa forma, a menina que tem interesse em participar, mas possui pouca 

habilidade motora desenvolvida, é excluída, no entanto, a menina que é habilidosa e 

consegue acompanhar os meninos no jogo, é incluída na atividade pelo grupo. Além 

disso, muitas vezes, as meninas também são excluídas nas aulas de Educação Física 

por serem consideradas muito delicadas e femininas.  

As turmas divididas entre sexo são consideradas até mesmo pelos próprios 

alunos(as) como melhores, levando em conta que as meninas, vista como mais fracas, 

aceitam esse discurso e por vezes preferem outras atividades como dança, ginástica 

e esportes que trabalham mais a estética. Por outro lado, os meninos já preferem, 

esportes mais competitivos (SILVESTRIN, SARAIVA 2012).  

Em contrapartida, Salvivi e Myskw (2009) relataram que durante uma pesquisa 

realizada em um Colégio Estadual, meninas, mesmo sendo consideradas delicadas e 

femininas, participam de todas a atividades propostas e interagem bem com os 

meninos, chegando até mesmo a desafiá-los em certos momentos durante os jogos. 

Com esse trabalho, é revelado uma interação positiva entre os gêneros. 

Refletir sobre esse cenário requer pensar em aulas de Educação Física escolar 

que não separem meninos de meninas colocando-os na “caixa dos gêneros´”. Pois, 

quando isso ocorre, as crianças se limitam a exercer seus papéis de gênero 
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constituídos socialmente, o que contribui para um processo de exclusão de todos 

aqueles que não se encaixem nesses determinados papéis (DORNELLES, 2012). 

 

3.3 A questão das habilidades no processo de ensino entre meninas e meninos 

As características comportamentais de homens e mulheres é o resultado de um 

meio social com atitudes esperadas para distinguir o sexo e reflete quanto o corpo 

está associado à uma identidade padronizada pela sociedade.  

Os corpos masculinos são vistos como fortes, musculosos atribuindo à 

masculinidade características que impõem força e dominação sobre as feminilidades, 

já que essas possuem atributos relacionados a fragilidade e delicadeza. (RESENDE, 

2012).  

As descrições feita sobre as mulheres, aproximam-se de uma cultura de 

separação de gêneros, iniciada desde a infância e que refletindo na dificuldade de 

interação entre as crianças no convívio escolar. (NUMES et al. 2014). Essa 

diferenciação de gêneros, oriundo da educação da família, tem efeitos concretos no 

próprio corpo e nas habilidades das crianças. Além disso, também reflete na 

diferenciação de comportamento de meninas e meninos (ALTMANN; MARIANO; 

UCHOGA, 2012).  

Ao brincar, a criança aflora aspectos cognitivos e desenvolve, a partir da 

interação, habilidades corporais, autonomia, criatividade, vivência e socialização, 

podendo assim expressar ou construir uma identidade. Dessa maneira, consciente 

desse desenvolvimento da criança ao brincar, pensar em um ambiente escolar onde 

meninos e meninas são tratados de forma diferente seria um equívoco frente às 

discussões sobre desigualdade de gêneros (VIEIRA; ALTMANN 2016). 

Os estereótipos de gêneros muitas vezes são reforçados pelos próprios 

professores de Educação Física dentro do ambiente escolar (MATOS 2016). Mesmo 

grande parte das meninas brincando juntamente com os meninos, sem se sentirem 

discriminadas por eles durante a brincadeira, elas afirmam que sempre são as últimas 

a serem escolhidas durante os jogos, já que são vistas por eles como menos 

habilidosas (GIL-MADRONA et.al 2013). Da mesma forma, quando uma menina 

demonstrava interesse em participar, os meninos tinham uma reação de exclusão, 

agindo de forma distinta somente quando se tratava de meninas que possuíam 

habilidades para determinado jogo. Nesses casos, os meninos passavam a respeitar 

essas meninas e as ajudavam na interação com os outros alunos (NUMES et al. 2014). 



27 

 

 

 

O pouco desenvolvimento de habilidade das meninas nas práticas esportivas 

pode ser resultado de uma falta de explicação da modalidade ou também devido ao 

desinteresse dessas alunas, atestando esses fatos como reflexo do convívio social 

em que elas estão inseridas. 

 Por outro lado, há um certo “medo” entre os meninos de serem superados 

pelas meninas nos jogos, sendo esse um dos motivos de exclusão. Os meninos 

sabem da persistência das meninas e por isso temem que sejam superados por elas 

e sua masculinidade ser colocada à prova, por ter siso superado/vencido por uma 

menina (FURLAN, SANTOS 2009). 

A inclusão e exclusão de meninos e meninas nas práticas corporais possuem 

várias interpretações.  No mesmo grupo, as características individuais fazem com que 

ocorra a segregação de alguns alunos, sendo as habilidades motoras um importante 

fator para esse fenômeno (ROCHA; WINTERSTEIN; AMARAL, 2009). Os esportes e 

as práticas corporais exaltam a hegemonia masculina, sendo notório que 

desenvolvem sua independência, força física, capacidade de disputa e agressividade 

atributos que demonstram o padrão masculino vigente (BRITO; SANTOS, 2013). Os 

estereótipos de gênero fazem com que os meninos ocupem um papel privilegiado nas 

práticas de esportes, cabendo às meninas apenas a imagem de menos habilidosas 

(MATOS ,2016). 

Os meninos, porém, que possuem menos habilidades ou têm dificuldade de 

praticar esportes nas aulas de educação física, têm sua sexualidade questionada, 

uma vez que o padrão socialmente aceito é que meninos são mais habilidosos do que 

as meninas (MACHADO, PIRES 2016). Dessa forma, a homossexualidade está 

diretamente ligada a menino que possuem um padrão de comportamento que foge ao 

que é estabelecido pela sociedade em relação a masculinidade (WENETZ; STIGGER; 

MEYER, 2013). 

Segundo Dornelles (2012), uma suposta homossexualidade é garantida pela 

forma a qual o menino vive sua masculinidade, essa causa contribui para que o 

menino seja visto como “sensível e sem tantas habilidades”. Desse modo, as crianças 

que estão fora dos padrões de heteronormatividade são vistas com estranhamento 

pelos colegas e não conseguem se encaixar em nenhum grupo social, ficando muitas 

vezes sozinhas nas atividades. Ademais, esse tipo de atitude não é problematizado 

pelo docente responsável, fazendo com que a discriminação ocorra sem nenhuma 

intervenção (GARCIA; BRITO, 2018).  
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Corroborando com esses fatos, Machado e Pires (2016) atestam que alunos 

homossexuais são tratados com indiferença pelos professores e sofrem bullying por 

parte dos colegas. Percebe-se que esse fenômeno mesmo com a   presença cada vez 

maior de homossexuais nas escolas, pois os professores ainda não possuem uma 

metodologia para lidar com esse público.  

Por sua vez, as meninas que apresentam habilidades nos esportes não são 

aceitas pelos meninos no primeiro momento, mas são permitidas no jogo a partir do 

instante em que provam sua aptidão (PERES et al. 2014).  

3.4 Fatores institucionais que incentivam a prática de esportes por meninas 

No Brasil, a participação das mulheres no esporte universitário iniciou com as 

estudantes do curso de Ciências Domésticas que eram as responsáveis por levar as 

bandeiras nas olimpíadas internas da universidade e também pela a prática de 

atividades como natação e voleibol. Essas atividades eram escolhidas por não 

causarem atentarem contra a sua feminilidade.  

No entanto, na década de 1970, a partir do Decreto-Lei 69.450 de 1971, tornou 

se obrigatório a prática de Educação física em todos os níveis de escolaridade. No 

nível superior, as aulas deveriam prezar pela manutenção e aperfeiçoamento da 

aptidão física e conservação da saúde, além de visarem a integração do estudante ao 

campus universitário e, em consonância com os objetivos militares expressos no 

Decreto, a Universidade de Viçosa tornou-se um polo de destaque em Minas Gerais 

e no país (ZEFERINO, BARLETTO E SALLES 2013). 

 A partir da criação do curso de Educação física na Universidade em 1975, as 

mulheres assumiram funções de diretoria em diversas modalidades como atletismo, 

vôlei, basquete e natação. Esse marco foi muito importante para ampliação e 

consolidação da prática esportiva por mulheres dentro das Universidades.  

Apesar do exposto, ainda há falta de incentivo e uma certa invisibilidade do 

esporte feminino tanto no âmbito da participação quanto no da gestão nas 

Universidades de maneira geral. (ZEFERINO, BARLETTO E SALLES 2013) 

Podemos destacar também como avanços para a prática esportiva feminina 

alguns documentos citados por Brauner (2015) em seu ensaio: 

1)Declaração de Brighton que propõe alguns princípios orientadores para 

fomentar a prática de esporte por meninas. 

2)Plano Nacional de Políticas para mulheres de 2013 que trata a educação 
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como forte de meio de geração de igualdade entre homens e mulheres. 

3)A ONU que criou a ONU Mulheres com o objetivo de unir esforços para a 

igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Além desses outros 

documentos também destacamos: 

Documento chamado Trabajo Decente e Igualdad de Género: políticas para 

mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres de America Latina y 

Caribe (TRABAJO..., 2013), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e ONU Mulheres (entidade 

da ONU para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres) [...] O 

documento define como condição para o crescimento econômico a urgência 

de políticas que visem o fortalecimento, inserção e permanência da mulher 

no trabalho, visando a superação de problemas estruturais dos 

países.(BRAUNER,2015 p.522).  

Além das questões históricas e políticas expostas, outro fator que teve grande 

importância para manutenção das mulheres no esporte é o incentivo familiar. Como 

afirma (Aggio 2016) citado por Souza, Silva, Capraro:  

 [...]meus pais nunca impediram que eu jogasse, eu levei por toda a vida, e a

í eu vou levar como professora, como profissional. (Marina Toscano Aggio de 

Pontes ex atleta da seleção brasileira de futebol feminino,2016)  

3.5 Fatores que dificultam o aprendizado de esporte por meninas 

O gênero é influenciado pelo meio social e esse fator implica na maneira como 

se entende o que é um corpo feminino ou masculino (GOELLNER 2010).Com isso, 

Resende (2012) afirma que ao entrevistar aos alunos sobre o que é ser menina, foram 

apontadas características como beleza, modo de se vestir e também a ideia de que 

menina gostam de mostrar o corpo para atrair os homens. Essa pesquisa expões 

como a aparência da mulher, de maneira geral, faz parte do corpo feminino, em outras 

palavras, cuidar da aparência é visto como algo do universo feminino. 

Quando se trata da aparência da mulher atleta a cobrança é ainda maior, já que 

nas mulheres as mudanças corporais causadas pelo ritmo de treino não são aceitas. 

Principalmente mudanças que deixam o corpo masculinizado. Os corpos das atletas 

de levantamento de peso, por exemplo, tornam-se abjetos por conta da prática 

esportiva. As atletas possuem corpos robustos e por isso são discriminadas, causando 
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conflitos em sua socialização.  

Esses fatores ficam claros na fala de uma das atletas quando ela afirma que a 

sua mãe “se preocupa com o que os outros irão pensar” ou teme por outras pessoas 

falaram que “parece um homem”.  

Para contrapor a esses relatos, é necessária uma ampla discussão sobre a 

temática de gênero e sexualidade, pois, dessa forma, será possível a contribuição 

para um ambiente mais saudável e livre de preconceitos. (SOARES et.al 2018)  

Corroborando com o exposto acima Goellner 2010 afirma que:  

As meninas precisam ser valorizadas pelo que são e não pela sua aparência. 

Além disso, o esporte deve ser incentivado em função de outros objetivos, 

como, por exemplo, socialização, exercício de liberdades, experimentação de 

situações de movimentação de seu corpo, aprendizagem de técnicas, entre 

outros, e não apenas voltado para a aquisição da beleza. Essa orientação 

talvez seja um fator limitador, para que se participe de atividades que 

envolvam maior força física, potência etc (GOELLNER 2010 pg.78). 

O hábito esportivo é cultural, de forma que é entendido que os homens praticam 

esportes para se tornarem mais viris e saudáveis enquanto as mulheres exercem esse 

ato para terem um corpo esbelto com a finalidade de atrair olhares. (CALVO-ORTEGA; 

PERRINO-PEÑA, 2017).   

Ainda segundo Calvo-Ortega e Perrino- Peña (2017), as meninas, em sua 

grande parte, tem como ídolos atletas do sexo masculino, sendo a falta de referência 

um grande fator para distanciamento delas de práticas esportivas.  

Nos espaços escolares, o que tem se visto são professores reproduzindo, de 

forma tradicional, a construção e afirmação de masculinidade hegemônica através de 

práticas corporais. (SILVA.BOTELHO-GOMES; GOELLNER, 2008) 

No caso da invisibilidade dos alunos considerados queer, os autores apontam 

para  uma dificuldade dos educadores em pensar aulas que encorajem esses alunos 

a participarem juntamente com os demais, fazendo com que eles sejam excluídos  por 

não se encaixarem nenhum perfil feminino, nem masculino (MACHADO; PIRES, 

2016).  Quanto a definição do termo queer, de acordo com Louro (2013), citada por 

Chaves e Araújo (2015 p.237), 

Queer  é tudo  isso:  é  estranho, raro, esquisito, queer  é, também, o sujeito  

da  sexualidade  desviante –homossexuais,  bissexuais,  transexuais,  

travestis, Drags.  É o excêntrico que  não  deseja  ser  “integrado”  e muito  
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menos “tolerado”. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro 

nem o   quer   como   referência, um   jeito   de   pensar   que   desafia   as   

normas regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da 

ambiguidade, do “entre lugares”, do indecidível.  Queer é um corpo estranho, 

que  incomoda, perturba, provoca e fascina (LOURO, 2013, p.7,8). 

Ainda segundo os autores, quando há o questionamento da presença de alunos 

queer nas aulas de Educação Física em pesquisas, encontra-se alguns estudos que 

tematizam a relação gênero e esporte, em sua maioria abordando a generificação das 

práticas corporais e esportivas, mas sem se aprofundam nos estigmas relativos a 

sexualidades não normativas (CHAVES E ARAUJO 2015). Dessa forma, os alunos se 

sentem discriminados e excluídos das atividades por não serem aceitos em nenhum 

grupo (GARCIA; BRITO, 2018). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Gênero é uma construção social que envolve fatores como religião e cultura, 

por isso, as diferenças entre homens e mulheres são inerentes à convivência familiar 

e aos laços que fazemos em sociedade.  

Quando a criança passa a frequentar o ambiente escolar, não é diferente o 

referencial normativo do que é ser homem e do que é ser mulher, fazendo com que 

pessoas que não se enquadram nos padrões de gênero sintam-se discriminadas. 

Quando se trata da prática esportiva, os estereótipos recebem ainda mais força, pois 

algumas atividades são tituladas de mais apropriadas para um ou outro sexo.  

A falta de habilidade nos jogos, como aponta este estudo, seria um importante 

fator de exclusão, tanto de meninas quanto de meninos que divergem do padrão de 

masculinidade hegemônica, porém, nota-se uma certa carência de estudos nessa 

área.  Quanto às aulas mistas ou separadas, os autores reconhecem aulas mistas 

como avanço metodológico, mas ainda se nota que é uma questão controvérsia.   

A Educação Física, portanto, deve contribuir para a não permanência dos 

preconceitos que envolvem gênero e sexualidades não normativas, de maneira a 

atravessar as fronteiras que dicotomizam e classificam os seres humanos, sendo de 

total relevância que se tenham estudos e metodologias que tragam práticas 

pedagógicas de inclusão.   
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