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RESUMO 

Este estudo tem o objetivo de compreender as relações de gênero e suas manifestações 

em alunos e professores durante as aulas de Educação Física escolar. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa do tipo estudo de campo. Os sujeitos foram 2 professores de educação física, 1 regente 

de aulas do nível Fundamental I e 1 regente de aulas do nível Fundamental II, além de 27 alunos, 

meninos e meninas, com idades entre 10 e 11 anos, sendo todos alunos de uma escola Municipal 

de Ensino Fundamental, da cidade de Vitória/ES.  

 

Palavras chave: gênero, educação física escolar, professores, alunos. 
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ABSTRACT 

 This study aims to understand gender relations and their manifestations in students 

and teachers during Physical Education (P.E.) classes. This is a qualitative study of  “field study” 

type. The subjects were two P.E. Teachers: One is regent of Fundamental I classes and One 

regent of Fundamental II classes, in addition to 27 students, boys and girls aged between 10 and 

11 years old, all of them students of a school Municipal School of Primary Education in the city 

of Vitória / ES. 

 

Keywords: gender, physical education, teachers, students. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nossa proposta de estudar as relações de gênero durante as aulas de Educação Física 

Escolar no Ensino Fundamental surgiu durante a disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino 

Fundamental I
1
. Durante as nossas intervenções no estágio com a turma do 4º ano, tivemos várias 

dificuldades no que se refere à interação entre meninos e meninas, e a participação nas atividades 

que para eles correspondia ao gênero oposto, ou seja, era classificado por eles as atividades de 

meninos e de meninas, o que correspondia em uma resistência de participação em relação as 

atividades que propomos em nosso planejamento. 

Visando essa dificuldade e entendendo a importância de compreender tais 

comportamentos que se faz presente no âmbito escolar, percebemos a necessidades dessa 

temática ser trabalhada e debatida na escola, a fim de que se possa desconstruir esse pensamento 

que fora historicamente e socialmente construídas. Entendemos dessa forma, pois concordamos 

quando Altmann (1999, p.54) diz que: 

 

(...) o processo de educação de homens e mulheres supõe uma construção social e 

corporal dos sujeitos, o que implica – no processo ensino/aprendizagem de valores – 

conhecimentos, posturas e movimentos corporais considerados masculinos ou femininos. 

 

Dessa forma nos é ensinado como nos comportar sendo nós meninos ou meninas e o que 

nos cabe estando nessa distinção, devendo seguir conforme os moldes tradicionais prescritos pela 

sociedade. 

Acreditamos que essa pesquisa irá contribuir para que a temática de gênero seja cada vez 

mais debatida nesse espaço e que possibilite a compreensão do assunto e uma “preparação” para 

que no momento em que os comportamentos de exclusão das atividades e/ou apelidos que 

aparecerem nas aulas possam ser questionados e debatidos pelo professor, buscando uma reflexão 

para com os alunos a respeito desses acontecimentos e de outros que vierem a ocorrer. 

Com isso esse trabalho visa identificar as relações de gênero e suas manifestações 

presente no espaço escolar, mais precisamente dos alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental 

                                                           
1
Que foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Eber Louzada Zippinotti, localizada na cidade de 

Vitória/ES. 
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na escola Eber Louzada Zippinotti, compreendendo as formas de meninos e meninas brincarem e 

interagirem umas com as outras em meio aos conteúdos presentes nas aulas de Educação Física.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  

 

Compreender as relações de gênero e suas manifestações em alunos e professores nas 

turmas de 4º e 5º ano da EMEF Eber Louzada Zippinotti, durante as aulas de Educação Física 

Escolar.  

 

2.2 Objetivos Específicos:  

 

1. Identificar as concepções de gênero que os alunos possuem nas aulas de Educação Física. 

2. Compreender as manifestações de gênero no decorrer das aulas de Educação Física. 

3. Entender como o professor lida com essa temática e seu comportamento em relação as 

manifestações discriminatórias de gênero em sua aula.  

4. Entender como os alunos lidam com as questões de gênero, se indagam ou questionam o 

que é imposto para eles como sendo do seu gênero. 

5. Identificar de onde vem o pensamento de separação presente nos alunos, tanto dos que 

apoiam a separação quanto aos que não apoiam. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Essa pesquisa é necessária para que compreendamos de onde vem à influência ocorrida 

no comportamento e na dificuldade de interação de meninos e meninas durante as aulas de 

Educação Física Escolar. Acreditamos que através dessa pesquisa, podemos não só ter uma 

melhor compreensão do comportamento adotado pelos alunos, como também possibilitar uma 

reflexão acerca do tema para os demais profissionais da área, afim de que consigam organizar sua 

aula e solucionar os problemas que vierem por acontecer ao atuarem. 

Sabe-se que as questões de gênero estão cada vez mais frequentes no ambiente escolar, 

volta e meia acontece um comportamento desagradável que resulta em discussões entre meninos 

e meninas e nessa hora cabe ao professor resolver o problema, mas e se ele não estiver 

preparado? E se em um descuido acabar por fortalecer determinado pensamento? Representando 

um papel importante na educação dos cidadãos é necessário que o professor tome bastante 

cuidado ao se posicionar e a não deixar passar qualquer situação que poderá acarretar em reforço 

ao pensamento tradicionalista, pensamento esse de que o masculino é superior ao feminino e que 

isso é coisa de menino e aquilo de menina, rotulando e determinando assim os espaços de cada 

gênero. 

Potencializar um fato ocorrido durante suas aulas dá espaço para que os alunos se 

posicionem e debatam sobre seus pensamentos e o professor com o papel de mediador busca com 

isso desmistificar pensamentos e pré-conceitos que não mais deveriam estar presentes na 

atualidade. 

Com essa pesquisa buscamos contribuir também para que as discussões de gênero 

estejam cada vez mais presentes no ambiente escolar e que elas possam ser debatidas com os 

alunos, buscando assim contribuir com um conhecimento social em que os alunos levarão para a 

vida, é papel do professor, contribuir para a formação do ser cidadãos e contribuir para a 

desmistificação de determinados pensamentos tradicionais, uma vez que papéis são determinados 

entre meninos e meninas e sendo aceitos, se tratando por vezes de subordinação do "sexo frágil" e 

a não ocupação dos espaços que também as pertence. 

É necessária uma preparação dos professores para discutir tais questões, uma vez que 

eles se deparam com situações que se tornam embaraçosas por não saberem o que fazer. 
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Nesse sentido, as poucas experiências relatadas pelas professoras sobre sexualidade e 

gênero com os alunos não aconteceram de forma adequada e preparada, o que ocorreu 

principalmente pela falta de conhecimento das questões de gênero, em geral, e pela 

precária formação na área (MAIA et al, 2011, p. 14). 

 

Com isso percebe-se a necessidade de mais discussões sobre a temática de gênero, 

necessidade essa em preparar os professores para poderem refletir e problematizar com seus 

alunos pensamentos que por vezes são repassados de maneira errônea e com a intenção de 

diminuir o outro. Alguns profissionais do ambiente escolar entendem a necessidade do tema e da 

preparação para trabalhá-lo, portanto é fundamental compreender as relações de gênero e como 

elas se manifestam. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para desenvolver o processo de escrita do nosso Trabalho de Conclusão de Curso nos 

baseamos principalmente nos trabalhos das autoras Guacira Lopes Louro (1997); Priscila Gomes 

Dornelles (2012;2015) e Helena Altmann (1999;2011;2016), por se tratarem de algumas das 

autoras, que consideramos, de grande importância nas discussões em que se encontram as 

temáticas relacionados ao gênero. 

Ao fazermos a revisão de literatura compreendemos nos artigos encontrados que as 

questões de gênero são historicamente e socialmente construídas, desde os séculos passados 

entendia-se a existência de um corpo masculino diferente do feminino, onde as atividades eram 

direcionadas de acordo com cada sexo. Um dos fatores apontados para tal distinção dos corpos 

era que o corpo masculino (considerado mais forte), foi preparado para o trabalho enquanto o 

feminino (considerado mais frágil) teria sido preparado para a maternidade, e esse pensamento 

perdurou durante séculos e ainda nos dias atuais é utilizado para fomentar tal segregação. 

Sendo assim imprimia-se um rótulo nos corpos em que as características diferentes eram 

consideradas naturais de cada gênero, ou seja, existia-se um jeito de ser masculino e um jeito de 

ser feminino (SOUSA et al, 1999). Portanto os corpos são educados para realizarem atitudes e 

movimentos corporais socialmente entendidas como sendo de cada gênero. 

Buscando compreender melhor os termos sexo e gênero a fim de esclarecermos suas 

diferenças, partimos dos conceitos de Olinto (1998, p.162) onde diz que 

Gênero é um conceito das Ciências Sociais surgido nos anos 70, relativo à construção 

social do sexo. Significa a “distinção entre atributos culturais alocados a cada um dos 

sexos e à dimensão biológica dos seres” 
1,2

. O uso do termo gênero expressa todo um 

sistema de relações que inclui sexo
3
, mas que transcende a diferença biológica. O termo 

sexo designa somente a caracterização genética e anátomo-fisiológica dos seres 

humanos.  

 

Dessa forma Choeri (2004, p.53) contribui dizendo que  

O gênero é uma identidade socialmente construída, à qual os indivíduos se conformam 

em maior ou menor grau. O gênero, embora ligado ao sexo, não lhe é idêntico, mas 

construído socialmente, a partir das diferenças percebidas entre os sexos e de 

comportamentos coletivamente determinados, engendrados e reproduzidos no interior 

                                                           
1
. HEILBORN ML. Gênero e condição feminina: uma abordagem antropológica. Mulher e políticas públicas. Rio de 

Janeiro: IBAM/UNICEF 1991; (23-28).  
2
. HEILBORN ML. De que gênero estamos falando? Sex Gênero Soc 1994; (2): 1,6.  

3
. SCOTT J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educ Real 1994; 16: 5-22. 
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das instituições sociais, como a Família, a Escola e a Igreja. É também o primeiro modo 

de dar significado às relações de poder.  

 

Portanto sexo se refere às características biológicas do indivíduo, considerando-os como 

masculino ou feminino, o gênero representa como esse indivíduo se enxerga perante a sociedade. 

Dessa forma o sujeito enxerga a si próprio perante a sociedade e seus meios culturais, 

construindo assim a sua identidade de gênero, pois muito além do seu sexo biológico, o gênero 

caracteriza-se pela sua identificação como indivíduo e seu papel social. 

Nascido em meados do Século XX, pela escritora francesa Simone de Beauvoir, gênero 

é um conceito socialmente novo, historicamente fruto do movimento feminista contemporâneo. 

Este conceito ainda é pouco debatido e aprofundado nos trabalhos acadêmicos de nosso tempo, 

mas ainda assim há autores que discutem sobre o tema e trazem assim sua definição. Dentre os 

autores que escrevem sobre essa temática, está Bruschini apud Santos (2004, p.4) que diz que 

gênero é o 

Princípio que transforma as diferenças biológicas entre os sexos em desigualdades 

sociais, estruturando a sociedade sobre a assimetria das relações entre homens e 

mulheres. Usar “gênero” para todas as referências de ordem social ou cultural, e “sexo” 

para aquelas de ordem biológica.  

Ao tentar encontrar uma definição sobre a temática percebemos que o termo gênero é 

bastante complexo, o que permite que o mesmo seja definido e redefinido. As literaturas trazem 

seu entendimento próprio sobre a temática, mas todos apontam para um mesmo ponto, um olhar 

que não seja o fator biológico, entendendo assim o masculino e o feminino em seu contexto 

social e cultural. 

Para Martinez apud Pereira e Fernandes Filho (2008, p.1) “O conceito de gênero 

obedece a uma construção simbólica [...] A conceituação inclui: identidade, valores, prestígio, 

regras, normas, representações, comportamentos, relações de poder, sentimentos”.  

Então se entende que gênero visa enxergar o indivíduo no todo, entendendo que ele é 

dotado de elementos que contribuem para sua identidade pessoal, bem mais que o prisma 

biológico, gênero visa a amplitude do sujeito, entendendo dessa maneira um ser dotado de 

conhecimentos sociais e distintos. 

Partindo disso Louro citado por Almeida (2008, p.244) traz em seu texto “gênero como 

um conceito plural, em que haveria conceitos de feminino e de masculino social e historicamente 

diversos”, sendo assim várias formas de ser feminino e de masculino, entendendo que mesmo 
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dentro desse conjunto ninguém é igual a ninguém, isso porque se parte de uma construção social 

e histórica diversificada. 

É importante frisar que o masculino e o feminino sofrem relações de poder em que o 

gênero masculino acredita ser superior ao feminino, entendendo dessa forma no século XX a 

predominância da mulher estava no ambiente doméstico e as características dessa mulher eram 

enfatizadas pelo ser maternal, frágil, afetiva e doce, se a mulher estava dotada dessas 

características o homem deveria ser o contrário, forte, agressivo e racional distribuindo dessa 

forma os papéis e os espaços de cada um. 

Era marcante a relação de poder sobre o feminino nesse século e ainda hoje há aqueles e 

aquelas que compartilham desse pensamento uma vez que essa construção social e histórica é 

passada de geração a geração, o que acaba por manter essa tradicionalidade de submissão da 

mulher, uma vez que as discussões de gênero muitas vezes não chegam a essas pessoas. 

Atravessando o ambiente escolar é notório comportamentos de determinação do papel 

em que a mulher e o homem devem assumir e eles estando cada vez mais distintos, em que um 

não deva atravessar o outro, mas sabemos que isso é possível uma vez que mulheres cada vez 

mais assumem os espaços que se diz do homem, a fim de lutar e reafirmar seu lugar a mulher está 

em busca de igualdade e de poder realizar o que ela deseja. 

No ambiente escolar mais precisamente nas aulas de educação física vemos isso cada 

vez mais presente. E muitas vezes o trabalho acaba sendo só do professor dessa disciplina uma 

vez que professores acreditam que sua aula é especificamente para se ensinar os conteúdos 

decorrentes daquela disciplina, esquecendo nesse caso da formação humana. 

Com isso passam-se despercebida e propagada as manifestações que envolvem diminuir 

o gênero oposto, uma vez que é deixado para lá. Não problematizar tais questões e negar aos 

alunos esse tipo de informação é contribuir para uma educação defasada, já que comportamentos 

tendenciosos são difundidos, mesmo que o professor não perceba ele está contribuindo 

diretamente ou indiretamente para a disseminação desses pensamentos. 

Faz-se necessário acompanhar as manifestações que os alunos demonstram e propor uma 

reflexão acerca das suas ações, entender o conhecimento que o aluno traz em relação a essa 

temática e desconstruir o mesmo se ele estiver dotado de dominação e submissão ao gênero 

feminino. 
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É muito comum no ambiente escolar, até mesmo durante atividades aparentemente 

naturalizadas (entendendo-as como práticas cotidianas já familiarizadas e incorporadas no dia a 

dia dos indivíduos), os meninos optarem por atividades mais agitadas como correr e jogar bola, e 

as meninas preferirem atividades mais calmas como conversar e pular corda. Levando em conta 

que tais escolhas de atividades vão além das aulas de educação física, pois devemos considerar os 

momentos livres das crianças como momentos também de aprendizagem, pois segundo 

WENETZ e STIGGER (2006, p.60) 

[...] não é difícil perceber que as diferenças acontecem tanto em momentos “oficiais” 

quanto naqueles “não oficiais” do contexto escolar. Se partirmos do pressuposto de que 

os espaços “não oficiais” (ou de dispersão) são também espaços pedagógicos, somos 

levados a considerar que o ambiente do recreio escolar se constitui um local de 

aprendizagem não oficial e não intencional. 

 

Portanto se entende que a criança já vem com características que são incorporadas ao 

longo de sua criação e que pode ser reforçada ou desmistificada durante o período escolar. Dessa 

forma o papel do professor como auxiliador dos alunos seria de muita importância, pois estaria 

para além de sua formação escolar, contribuindo também para sua formação como cidadão. 

A separação por grupos formados pelos alunos decorrentes de suas afinidades é um fator 

de muito reforço para determinados comportamentos. Percebemos isso durante as aulas de 

educação física escolar quando determinadas atividades são propostas. Por muitas vezes alunos 

do gênero masculino evitam participar de uma atividade considerada por eles como “brincadeira 

de menina” por receio de serem discriminado no grupo dos meninos. E o mesmo ocorre quando 

alguma menina evita de participar de determinada atividade considerada “para meninos”. Existe 

primeiramente uma recusa dos meninos por algumas vezes em aceita-la na atividade e o receio da 

mesma em ser considerada “não feminina”. 

Diante disso, tal pensamento é reforçado, e ganha espaço durante as aulas, sendo 

rotulado os esportes/atividades ditas de cada gênero, sofrendo certo preconceito dos gêneros 

opostos quanto às práticas em que se necessita de movimentos bruscos ou mais sofisticados. Uma 

vez estando nos espaços escolares, esse pensamento, causa um conflito entre os alunos quando se 

trata de aulas mistas. 

 

[...] embora existam diferenças físicas, essas não podem ser naturalizadas ou pensadas 

unicamente sob o prisma biológico, com o grave risco das generalizações que rotulam 

meninos e meninas em categorias distintas e ofuscam as singularidades dos sujeitos 

(ALTMANN et al, 2011, p.07). 
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Quando falamos em separação dos gêneros é comum que o fator biológico seja uma das 

causas mais presentes nas aulas de Educação Física, pois é compreendido historicamente que as 

meninas, grande parte das vezes, recebem uma criação mais zelosa, sendo muitas vezes 

impedidas de brincar de forma mais ativa como correr, pular, subir em arvores e outros, enquanto 

os meninos vivenciam tais práticas corporais de forma mais completa, o que acaba ocasionando 

um desenvolvimento maior nos meninos para determinadas práticas corporais. 

Com isso, ao chegar às aulas de educação física, essa segregação acaba acontecendo de 

maneira mais corriqueira, mas separar os alunos dessa forma acaba por fortalecer as ditas 

diferenças e privar os alunos de novas experiências e conhecimentos relacionados aos assuntos 

que é dito não fazer parte de determinado gênero. 

Vimos nos artigos de Scott apud Almeida (2008) e de Sousa (1999), que o fator de 

gênero está fundado a partir de uma característica relacional, onde tais características são 

construídas socialmente e respectivamente com o seu oposto, ou seja, tem-se um comparativo de 

posturas adotadas para o gênero feminino que não vão se adequar ao gênero masculino. Isso 

porque as atitudes e os movimentos corporais são socialmente entendidos como naturais de cada 

gênero e dessa forma começa-se a delegar o que seria de cada gênero, tendo em vista os esportes 

e as atividades escolares.  

Entretanto deve-se entender que ao falar de característica relacional, se deve levar em 

conta que o masculino e o feminino devem ser compreendidos de forma conjunta e não na forma 

de oposição binária, entendendo que para tratar do gênero masculino deve-se compreender a 

coexistência do gênero feminino e vice-versa. 

[...] gênero é uma categoria relacional porque leva em conta o outro sexo, em presença 

ou ausência. Além disso, relaciona-se com outras categorias, pois não somos vistos(as) 

de acordo apenas com nosso sexo ou com o que a cultura fez dele, mas de uma maneira 

muito mais ampla (SOUSA e ALTMANN, 1999, p,55) 

 

Então é comum encontrar nas escolas e em outros lugares essa resistência em realizar 

práticas que se familiarizam com o gênero oposto, isso porque é dito não ser do seu gênero. 

Diante disso o professor tem o papel difícil de desconstruir esse pensamento e possibilitar 

igualmente aos alunos toda forma de conhecimento, e acima de tudo o respeito entre os gêneros e 

aos espaços que cada um busca ocupar. 

Com isso é possível notar que as aulas mistas vão perdendo espaço nas aulas de 

Educação Física. Em seu artigo Altmann et al (2011) traz uma pesquisa com professores/as de 
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Educação Física de escolas públicas da Região Metropolitana de Campinas, sendo realizados 

questionários abertos sobre como o gênero perpassa a prática docente em Educação Física e em 

uma das falas de uma professora nesse trabalho está o descontentamento dos meninos em relação 

as meninas quando se trata dos esportes, os meninos consideram as meninas incapazes ou sem 

habilidades para realizá-los, por vez algumas meninas também acreditam ser incapazes de 

realizar tal atividade, o que leva a fragmentação das aulas de Educação Física por alguns 

professores. Tal atitude acaba por fortalecer a divisão de gênero e enaltecendo cada vez mais o 

lugar feminino e o masculino. 

Em relação às atividades ditas de meninas (como brincadeiras com corda, com 

bambolês, danças...) existe uma resistência por parte dos meninos na hora de participar das aulas, 

e aqueles que queiram participar acabam sendo reprimidos por outros meninos. 

Segundo Uchoga et al (2013) durante as aulas de Educação Física muitos alunos 

participam das atividades apenas por estarem lá, acabando por não se envolver com as atividades. 

Esses alunos, em sua maioria, se tratam das meninas, uma vez que elas creem que os meninos se 

saem melhor, assim como eles também acreditam. 

Dessa forma fica evidente a falta de confiança nas próprias habilidades por parte dos 

alunos, sendo mais comum ás meninas que por diversas vezes assumem o papel de organizadoras 

durante as atividades, enquanto o papel da prática propriamente dita fica por conta dos meninos. 

Perante isso vemos que a possibilidade de aprimorar e de experimentar os movimentos corporais 

cabe em sua maioria aos meninos. 

De tal maneira é notório nos preocuparmos com a aquisição de conhecimentos que 

nossos alunos receberão, assim como compreender as relações de gênero uma vez que ela 

interfere nesses conhecimentos e se não tratada da forma correta acaba por fortalecer a divisão 

dos sexos. 
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5. METODOLOGIA  

 

O estudo se configura em uma pesquisa qualitativa, em que fizemos observações para 

analisar as relações de gênero que ocorrem e como elas se manifestam perante os alunos, durante 

as aulas de Educação Física. Para Godoy (1995, p. 6) 

 

Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o estudo e a 

análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem valoriza-se o 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

estudada. No trabalho intensivo de campo, os dados são coletados utilizando-se 

equipamentos como videoteipes e gravadores ou, simplesmente, fazendo-se anotações 

num bloco de papel. 

 

O trabalho qualitativo nos concedeu instrumentos para comprovar ou negar 

questionamentos a respeito da temática. E está no ambiente escolar buscando esses dados nos 

possibilitou confrontar pensamentos e refletir a cerca de novos. Diante dos dados que apareceram 

durante as observações, adicionamos à nossa pesquisa, a fim de contribuir para as discussões que 

cercam essa temática. E se utilizando da literatura como comprovação ou negação dos dados 

obtidos. 

Entendendo ser necessário compreender melhor a temática e nos embasar a respeito da 

mesma, realizamos uma revisão bibliográfica com a finalidade de nos aprofundar no tema de 

gênero. Entende-se que a revisão bibliográfica possibilita esclarecer determinado assunto, assim 

como reafirmar um trabalho que está sendo desenvolvido com determinada temática. Além de 

conter pensamentos diversos sobre o mesmo tema, contribuindo assim para um comparativo de 

ideias ou a construção de novas, uma vez que é possível refletir sobre a ideia de outros autores e 

confrontar com a sua. 

 
Portanto, nesse tipo de produção, o material coletado pelo levantamento bibliográfico é 

organizado por procedência, ou seja, fontes científicas (artigos, teses, dissertações) e 

fontes de divulgação de ideias (revistas, sites, vídeos etc.), e, a partir de sua análise, 

permite ao pesquisador a elaboração de ensaios que favorecem a contextualização, 

problematização e uma primeira validação do quadro teórico a ser utilizado na in-

vestigação empreendida (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014, p.6). 
 

Dessa forma a revisão bibliográfica possibilitou reafirmar o pensamento se utilizando de 

outros autores para comprovar o que se quer dizer. Tornando assim o trabalho mais consistente e 

elaborado. 
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Com isso foi feito um levantamento de artigos nos últimos anos (2001 a 2016), através 

de pesquisas online utilizando buscadores específicos da área de educação e educação física. 

Foram utilizados por nós a Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), a Revista 

Motrivivência, Revista Motriz, Revista Movimento, Revista Educação e Realidade, assim como 

também periódicos e artigos do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), Congresso 

Nacional de Educação (CONEDU) e do site de pesquisas acadêmicas Scielo. 

Foram utilizadas como palavras chave: relações de gênero, gênero, ensino fundamental, 

meninos e meninas, educação física, dos quais resultaram em um total de 21 artigos acerca das 

temáticas de gênero e educação física escolar que consideramos relevantes para a contribuição 

em nossa pesquisa. As palavras utilizadas para pesquisa foram às mesmas em todos os 

buscadores, sendo encontrados 1 artigo na RBCE, 1 artigo na revista Motrivivência, 2 artigos na 

revista Motriz, 7 artigos na revista Movimento, 1 artigo na revista Educação e Realidade, 1 artigo 

no CBCE, 1 artigo no CONEDU e 7 artigos através do Scielo.  

Realizamos uma pesquisa exploratória a fim de compreender como acontecem as 

relações de gênero entre meninos e meninas do 4º e 5º ano da escola Eber Louzada Zippinotti, 

durante as aulas de educação física, sendo utilizadas fontes primárias e secundárias para a 

realização da pesquisa. Segundo Pinheiro (2006, p.2)  

 

as fontes primárias correspondem à “literatura primária” e são aqueles que se apresentam 

e são disseminados exatamente na forma com que são produzidos por seus autores. 

Enquanto as fontes secundárias são “interpretações e avaliações de fontes primárias”; 

 

Entende-se então que as fontes primárias são materiais originais nos quais outras 

pesquisas são baseadas, apresentando a informação na sua forma original. Já as fontes 

secundárias consistem nas interpretações e/ou avaliações feitas por outros autores a partir das 

fontes primarias. 

Como instrumentos de pesquisa, utilizamos durante as aulas, observações e a construção 

de um diário de campo, com o propósito de coletar informações sobre a temática. Sobre o diário 

de campo temos a seguinte definição 

O diário de campo consiste no registro completo e preciso das observações dos fatos 

concretos, acontecimentos, relações verificadas, experiências pessoais do 

profissional/investigador, suas reflexões e comentários. O diário de campo facilita criar o 

hábito de observar, descrever e refletir com atenção os acontecimentos do dia de 

trabalho, por essa condição ele é considerado um dos principais instrumentos científicos 

de observação e registro e ainda, uma importante fonte de informação para uma equipe 
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de trabalho. Os fatos devem ser registrados no diário o quanto antes após o observado 

para garantir a fidedignidade do que se observa [...] (FALKEMBACH, 1987, p.21). 

 

Reconhecemos a importância do diário de campo para a pesquisa, uma vez que ele 

possibilita um maior aproveitamento da observação e se torna um mecanismo de consulta para 

descrever posteriormente as informações encontradas no campo. 

Posteriormente aplicamos um questionário aos alunos composto de perguntas fechadas, 

que são as perguntas que possuem alternativas. Goldenberg (2004, p.86) traz que nesse tipo de 

perguntas "as respostas estão limitadas às alternativas apresentadas. São padronizadas, facilmente 

aplicáveis, analisáveis de maneira rápida e pouco dispendiosa".  

Entendendo o significado das perguntas fechadas achamos necessário realizar as 

perguntas abertas, que são as perguntas que não possuem alternativas, buscando com isso 

compreender o que os alunos têm como conhecimento a respeito da temática. Sobre perguntas 

abertas Goldenberg (2004, p.86) diz que perguntas abertas são "resposta livre, não limitada por 

alternativas apresentadas, o pesquisado fala ou escreve livremente sobre o tema que lhe é 

proposto. A análise das respostas é mais difícil". 

Acreditamos que com esses métodos conseguimos elementos partindo de uma limitação 

de informações que é o caso das perguntas fechadas, buscando assim direcionar para o que 

realmente queremos entender, assim como se faz necessário compreender o que os alunos sabem 

sobre a temática em questão, mesmo que sejam respostas baseadas no senso comum é importante 

entender que tipo de informação os alunos trazem consigo, diante disso as perguntas abertas nos 

possibilitou ter acesso a tais informações e contribuiu para um olhar mais detalhado em relação 

ao tema. 

Utilizamos também o recurso da entrevista, que foi realizado com o professor regente 

das turmas. A entrevista aconteceu de forma semiestruturada e sobre isso Barros e Lehfeld apud 

Piana (2009, p.179), diz que “a entrevista semiestruturada estabelece uma conversa amigável com 

o entrevistado, busca levantar dados que possam ser utilizados em análise qualitativa, 

selecionando-se os aspectos mais relevantes de um problema de pesquisa”.  

Com a entrevista, tivemos o propósito de compreender como o professor enxerga as 

questões de gênero e como ele atua diante das dificuldades de uma aula mista, em que se 

atravessam tais questões. 
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Acreditamos que todos esses métodos nos ajudaram com dados que contribuíram para o 

desenvolvimento da pesquisa, sendo possível identificar e compreender os comportamentos 

adotados pelos alunos no que se refere ao gênero. 

Para se utilizar desses procedimentos pensamos em uma organização que consistiu na 

realização do diário de campo por nós, durante as observações que ocorreram ao longo das aulas, 

aplicação dos questionários para os alunos do 4º e 5º ano da escola Eber Louzada Zippinotti, 

assim como a entrevista com o professor de educação física regente de cada turma e dessa escola. 

 Por fim, analisamos os resultados da pesquisa de forma qualitativa, onde os resultados 

dos estudos aconteceram de maneira mais completa, pelo fato da analise ser realizada com grupos 

específicos (alunos de 4º e 5º ano de uma determinada escola). 

No decorrer dessa pesquisa nos deparamos com muitas dificuldades que influenciaram 

em um atraso do nosso cronograma. As observações estavam programadas para serem feitas nos 

meses de setembro, outubro e novembro e nesse mesmo processo aconteceria a escrita do diário 

de campo, mas decorrente de vários fatores esse processo sofreu um atraso ocorrendo somente no 

mês de outubro. Ao tentarmos entrar em contato com a diretora para começarmos a observação 

nos deparamos com uma viagem realizada por ela atrasando em uma semana nossa conversa 

sobre a realização desse trabalho. Depois do contato realizado conseguimos acesso à escola e as 

aulas dos alunos, mas nos deparamos com várias semanas comemorativas. 

Acontecendo dessa forma: semana da gincana das cores, da interclasse, semana da 

criança e prova da PAEBES. Ao total conseguimos 15 aulas observadas, sendo uma delas uma 

estação de atividades variadas em comemoração ao dia das crianças. Após atingirmos um número 

considerável de observações partimos para o contato com o professor regente da turma do 4º ano 

que muito nos auxiliou nesse processo da pesquisa e em vários outros momentos. 

Mas também nos deparamos com a viagem do professor para uma capacitação, o que 

atrasou mais ainda nossa conversa sobre as autorizações que seriam entregues aos pais dos 

alunos. Na volta do professor conversamos sobre a aplicação dos questionários e ele se propôs a 

nos ajudar com o termo de consentimento e com o contato com a diretora para tal procedimento, 

mas isso não acaba acontecendo, pois, o filho do professor acabara de nascer, atrasando também 

a entrega dos bilhetes para a autorização. Depois desses empecilhos em novembro conseguimos 

entregar e receber as autorizações assinadas, sendo que no total 27 alunos do ensino fundamental 
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I foram autorizados a participar da pesquisa, 2 alunos não autorizados e 28 alunos que não se 

manifestaram em relação ao bilhete. 

Devido à demora em realizar a aplicação dos questionários nossa conversa com os 

professores regentes de cada turma (4º e 5º ano) para realizarmos a entrevista acabou se 

estendendo um pouco, conseguimos combinar com o professor do 4º ano no final de novembro, 

mas com a professora do 5º ano só no início de dezembro, pois, a mesma estava de atestado, na 

semana seguinte, com o retorno da professora pudemos então agendar a realização da entrevista. 

Como nossas entrevistas estavam programadas para que fossem realizadas em novembro, a 

escrita demorou um pouco para ser concretizada, porém não só a entrevista afetou, mas todos 

esses contratempos ocorridos durante o processo necessário para a realização desse projeto. 

Como meios de autorização para essa pesquisa apresentamos a diretora da escola uma 

carta de apresentação (Anexo 1), um termo de consentimento para os pais dos alunos (Anexo 2) e 

um termo de consentimento para os professores entrevistados (Anexo 3). Foram utilizados 

questionários (Anexo 4), perguntas norteadoras para a realização da entrevista (Anexo 5) e por 

fim os dados tabulados, (Anexo 6) tabela com as perguntas fechadas 4º ano, (Anexo 7) tabela 

com as perguntas abertas 4º ano, (Anexo 8) tabela com as perguntas fechadas 5º ano, (Anexo 9) 

tabela com as perguntas abertas 5º ano, (Anexo 10) transcrição da entrevista professor 1, (Anexo 

11) transcrição da entrevista professora 2, diário de campo (Anexo 12). 
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6. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Sobre os sentidos do gênero na escola. 

Nossa pesquisa foi realizada na EMEF “Eber Louzada Zippinotti, localizada no bairro de 

Jardim da Penha na cidade de Vitória/ES, contando com a observação das aulas de educação 

física, diário de campo, aplicação de questionário e entrevista semiestruturada. O questionário 

contou com um total de 27 alunos do ensino fundamental I, sendo que 15 alunos eram do 4º ano 

(7 meninas e 8 meninos) e 12 alunos do 5º ano (4 meninas e 8 meninos). Ao analisar nossos 

dados percebemos de um modo geral que as duas turmas gostam de participar juntos (meninas e 

meninos) o gosto e a participação das aulas de educação física atingiram 100% e tanto no quarto 

como no quinto ano a preferência está nas brincadeiras com uma porcentagem de 85,1% quando 

comparadas ao esporte 81,4%, mas percebemos que no quinto ano o esporte tem um número 

bastante considerável. A tabela abaixo evidencia essas porcentagens (Figura 1). 

 

Gráfico Total do 4º e 5º ano (27 alunos) 

Figura 1: 

 

 

Sabe-se que as aulas de educação física são adoradas por uma boa parcela dos alunos e 

que essa declaração contribui com o planejamento do professor e com a sua atuação profissional. 

Nesse sentido os alunos entrevistados deixam claro sua relação com as aulas de educação física e 

os gostos quanto aos conteúdos trabalhados, percebe-se que as brincadeiras se sobrepõem aos 

esportes, acredita-se que esse dado se dá pela exclusão dos menos habilidosos em uma 

modalidade em que os alunos exalam a competitividade, com a brincadeira a participação dos 
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gêneros em conjunto fica mais evidenciada porque a princípio não necessita de uma determinada 

habilidade assim como nos esportes, e a questão da competitividade não se apresenta em excesso.  

Mas não há de se negar que o esporte faz parte desse universo e que ele está nos gostos dos 

alunos obtendo dessa forma uma porcentagem bastante considerável na pesquisa o fato da 

competitividade implantado nos esportes faz com que as exclusões de gênero e dos menos 

habilidosos aconteçam, os meninos possuem um pré-conceito em relação as habilidades das 

meninas, dessa forma as consideram frágeis e sem habilidades para os esportes, habilidades essas 

que as possibilitem contribuir para vencer. 

Partindo do nosso contato com a turma do 5º ano a partir do Estágio Supervisionado no 

Ensino Fundamental I percebemos que o esporte e a competitividade se tornam bastante marcante 

nessa turma, sendo mais voltado para os meninos, então, acreditamos que pela visão de esportes 

que esses alunos possuem, a competição pode ser um dos fatores que alimenta a questão de 

superioridade sobre os grupos considerados por eles como mais fracos, aqui nesse caso a 

superioridade sobre às meninas.  

Estamos relatando essa percepção, pois as aulas que observamos dessa turma para tal 

pesquisa foi de apenas brincadeiras, se fazendo presente tal conteúdo nas aulas da professora 

regente, e assim como os momentos festivos que a escola proporcionava, então o esporte como 

conteúdo nas aulas de educação física não aconteceu nesse período que estávamos observando a 

turma, então no estágio conseguimos ter essa percepção uma vez que trabalhamos com alguns 

esportes. 

Mas ao analisarmos as brincadeiras também percebemos a força que tem a 

competitividade pelos meninos dessa turma, por exemplo, no pique-gelo, uma atividade 

trabalhada pela professora em uma aula proposta. Os meninos quando eram os pegadores, 

“pegavam” todas as meninas primeiramente e por último os meninos que restavam, quando 

acontecia o inverso as meninas tinham muita dificuldade de exercer o papel de pegadoras, e 

quando eles percebiam isso, era como se fizessem um gol, eles comemoravam bastante, 

demonstrando a vitória sobre as meninas. A competitividade é uma característica marcante dessa 

turma, e os alunos deixam isso bem claro, desde o nosso contato com eles na disciplina de estágio 

até o presente momento em que colhemos os dados para o desenvolvimento desse trabalho. 

Durante a observação realizada na semana das crianças, a escola realizou uma 

programação diferenciada do habitual, focando em diversas atividades simultâneas, nas quais os 
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alunos foram divididos por grupos e sendo realizado um rodizio. Dentre as atividades se 

encontravam brincadeiras como: queimada e piques (na área externa/pátio), futsal na quadra, e 

atividades de dança no auditório. Essa observação nos chamou bastante atenção durante o rodizio 

dos alunos, em especial a turma do 5º ano quando essa se dirigiu para o espaço do auditório, onde 

aconteceria as atividades de dança. 

Essa atividade se consistia em vídeos coreografados exibidos no telão por um projetor, 

dessa forma as crianças tentavam reproduzir as coreografias ou criar as suas próprias. 

Percebemos que praticamente todas as meninas participavam ativamente dessa atividade, 

enquanto os meninos permaneciam sentados conversando entre si, com exceção de 1 menino que 

participou de toda a atividade, dançando durante todas as músicas apresentadas. 

Em seu texto, Wenetz (2005) traz que os meninos estão sempre sendo regulados em 

relação a conduta adotada, mesmo eles estando em um grupo que não sofre tanta exposição como 

o das meninas, mas que mesmo assim são constantemente vigiados e precisam se enquadrar num 

modelo de masculinidade, onde deve ser reforçado a todo tempo, se fazem o contrário são 

motivos de gozação. Dessa forma a autora fala que os meninos precisam mascarar suas atitudes 

ou expressões quando essas se comparam ao feminino. 

Então, enquanto as meninas dançavam, muitos meninos da mesma idade ficavam em 

volta, não só observando, mas dançando também; porém, disfarçavam o movimento ou o 

exageravam, faziam de conta que não o faziam, realizavam partes dos movimentos ou 

incluíam gestos que ridicularizavam a execução. Os meninos estavam jogando outra 

coisa e, de repente, movimentavam-se no mesmo ritmo que as meninas; ou estavam 

sentados e depois sabiam todos os passos, etc. Enfim, faziam qualquer coisa que não 

permitisse afirmar que estavam realizando o movimento “tal como as meninas”. 

(WENETZ, 2005, p.133) 

 

Percebe-se que dança é um elemento corpóreo que envolve qualquer indivíduo, onde ao 

ouvir um som o corpo acaba por expressar aquilo que se sente. Os meninos entendendo que as 

expressões corpóreas podem ser ridicularizadas por achar que se trata de algo feminizado eles 

acabam por caçoar os movimentos que as meninas realizam, tentando se esconder da gozação que 

podia acontecer, mas de certa forma buscavam expressar o que a música influenciava. Realizar os 

mesmos movimentos que as meninas e suavizar essas expressões é motivo de dizer que eles são 

homossexuais, a sociedade reproduz esse pensamento diante daqueles adultos que tem uma 

relação forte com a dança ou para aquela criança que reproduz os movimentos que outra pessoa 

realiza, sendo a maioria das vezes movimentos das meninas, dessa forma o tipo de movimento 

realizado já provoca questionamentos sobre sua sexualidade, optando dessa forma no 
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comportamento de ridicularizar aquela expressão para que a gozação aconteça. Essa regulação 

depositada pelos adultos para com a criança faz com que a repressão às expressões corpóreas que 

a dança favoreça aconteça cada vez mais cedo no universo infantil, assim como tudo aquilo que 

se coloca como feminizado. 

O restante dos meninos participou em poucos momentos, apenas durante a execução de 

músicas com os ritmos de Funk e Hip Hop, e mesmo assim, foi uma participação curta, pois logo 

eles voltavam a sentar-se nas cadeiras. Com isso percebemos uma maior participação das 

meninas em uma atividade que não havia o propósito da competição e que os meninos não 

mostravam tanto interesse em participar.  

Isso se refletiu nos questionários aplicados, onde apenas 37,5% dos meninos 

responderam gostar do conteúdo de dança nas aulas de educação física, porem o que chama a 

atenção é que mesmo com uma participação bem superior das meninas, apenas 25% delas 

responderam gostar desse conteúdo. Os meninos buscavam ter uma pratica não efetiva durante a 

atividade, enquanto as meninas participavam efetivamente. Compreendemos a “pratica efetiva” 

como uma maneira de se participar e se envolver ativamente com as atividades de acordo com o 

objetivo estabelecido (UCHOGA; ALTMANN, 2013). Essa menor participação dos meninos, foi 

entendida por nós, como uma possível “não familiaridade” com tais gestos motores, ou por uma 

falta de interesse/incentivo em vivenciar uma pratica na qual não se buscava o “ganhar ou 

perder”, assim como em atividades de jogo ou esporte. Na qual, grande parte, serve de motivação 

para uma participação superior e ativa por parte dos meninos. 

Ao compararmos as duas turmas, vemos muita diferença na relação existente entre 

meninos e meninas. Acreditamos ser importante ressaltar os momentos iniciais que aconteciam 

nas aulas de educação física, a roda inicial que se faz presente em todas as aulas pelas duas 

turmas nos mostra claramente a separação de gênero. Ao realizar a roda inicial os alunos do 4º 

ano sentam-se misturados, ou seja, meninos e meninas bem mesclados, acontecendo de uma 

maneira bem “natural”, já a turma do quinto ano ao realizarem essa mesma roda, sentam-se 

separados, de um lado meninos e do outro lado as meninas. É possível ver esse contraste entre as 

duas turmas. Ao entrevistar o professor regente da turma do 4º ano sobre essa relação bem mista 

entre meninas e meninos ele nos responde que 

[...] eles já chegaram do CMEI com algumas características já de união no grupo sabe?! 

De conhecer meninos e meninas, a família unida também nas reuniões de pais. Eu 

percebendo isso eu quis só assim, continuar, não tirar isso deles, mas nas aulas de 
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educação física continuar passando atividades que não exclua, que não divida [...] 

(PROFESSOR I, 28/11/2017, p. 3). 

 

Dessa forma percebe-se que o trabalho realizado com os alunos acontece desde cedo no 

CMEI, e que esse trabalho acontece em conjunto com a família, dessa forma ocorreu uma 

contribuição para participação em conjunto entre meninos e meninas durante as aulas de 

educação física escolar. O professor conta como isso facilitou o planejamento dele em relação as 

aulas, pois ele procura dá continuidade ao que foi desenvolvido pelo CMEI de onde esses alunos 

vieram. Decorrente desse processo dos alunos do 4ºano o professor nos conta que 

[...] eles conseguem jogar sem ter problemas né, então assim desde o primeiro ano desde 

atividades cooperativas, competitivas eles já fazem muito bem o que fiz é mais deixar... 

fazer essa leitura diagnóstica da turma e, não mudar essa perspectiva entendeu?! Se eu 

mudasse talvez eles iam não sentir mais, né, “a gente era unido agora as meninas um 

implica com o outro...”, se eu tivesse colocado lenha na fogueira né, no caso pra 

competição, pra segregar os meninos e meninas, mas até o momento é uma turma que eu 

acredito que vai continuar dessa forma, quem chega entende o como funciona né”. 

(PROFESSOR I, 28/11/2017, p. 3). 

 

Percebemos que essa turma se relaciona muito bem quando participam juntos e de fato 

essa participação acontece, não vemos separação de gênero na hora das atividades e a 

participação das meninas acontece bem mais que na turma do 5º ano, as meninas são ouvidas 

quando querem participar e buscam esse empoderamento nas aulas de educação física. O 

professor nos fala que as meninas querem jogar futebol com os meninos e como eles não 

possuem aquelas habilidades “tremendas” no futebol isso acontece muito bem, tanto é que a 

maioria dos meninos e meninas acreditam que meninas podem sim jogar futebol e elas jogam. 

Com a turma do 5º ano notamos essa dificuldade da relação entre os gêneros, as meninas 

pouco participam e não buscam se impor diante dos meninos para mostrarem que querem 

participar, os meninos impõem a todo o momento que eles é quem são os melhores e que sabem 

jogar, porque eles partem de um pressuposto de que tudo é competição e que ao se tratar de 

competir eles devem ganhar, partindo da composição de times com os melhores “jogadores”, 

dessa forma quando são colocados a participarem juntos, os meninos tomam a frente das 

atividades deixando as meninas como coadjuvantes, sem que elas sejam vistas como boas nas 

atividades. 
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 Mas ao mesmo tempo quando são questionados se são melhores do que as meninas a 

porcentagem é menor do que os das meninas em relação a eles, mostrando um pensamento 

contrário as atitudes desempenhadas. Torna-se curioso tal dado uma vez que nas aulas as meninas 

pouco participam e os meninos quase não possibilitam a participação das meninas. Um momento 

que deixa bastante visível isso em nossas observações foi em uma aula em que a professora 

regente do 5° ano trabalhou com a queimada e quando as meninas pegavam a bola para tentar 

“queimar” os integrantes da equipe adversária os meninos ficavam dizendo o que elas deveriam 

fazer como jogar e insistentemente pedindo a bola para as meninas, para que elas deixassem eles 

jogarem.  

Da mesma forma vemos que as meninas acreditam que os meninos atrapalham quando 

eles jogam juntos e eles numa porcentagem menor acreditam que elas atrapalham vemos um 

contraste nas relações de meninos e meninas durante as aulas de educação física, os meninos 

dizem que passam a bola para as meninas durante o jogo, quase que se atinge o máximo quando 

os meninos são questionados se deixam as meninas jogarem e quando elas erram eles pouco 

reclamam, elas que em grande parte reclamam quando eles erram. Dessa forma vemos que os 

meninos acreditam que as meninas têm seu espaço e que elas participam durante as atividades, 

uma percepção totalmente diferente da que observamos nas aulas. 

Figura 2: 

 

43,7% 

87,5% 

18,7% 

93,7% 

50% 

100% 

25% 

93,7% 

25% 63,6% 72,7% 

18,1% 

91% 

55% 

91% 

73% 

81,8% 

36% 

As 
meninas/os 
atrapalham 

os 
meninos/as. 

Meninas 
podem 
jogar 

futebol. 

Dificuldade 
em fazer 

atividades 
com as 

meninas/os. 

Passam a 
bola para as 
meninas/os. 

A 
participação 
é igual entre 
meninos e 
meninas. 

Tem 
amizade 

com 
meninas/os. 

Briga 
quando 
alguma 

menina/o 
erra. 

Os meninos 
deixam as 
meninas 
jogarem. 

Se acha 
melhor que 

uma 
menina/o. 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Gênero nas aulas de educação física Meninos Meninas 



 
 

 
31 

 

Quando analisamos o gráfico de uma maneira geral, percebemos que a maioria dos 

alunos (meninos 93,7% e meninas 91%), afirmam passar a bola para os colegas de gênero oposto 

e permitir que os mesmos joguem (meninos 93,7% e meninas 81,8%), durante as atividades. 

Porém, notamos que ainda assim havia uma dificuldade na participação igualitária entre os 

gêneros e que a maior parte das atividades os meninos participavam mais.  

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; ALTMANN, 1999, p.56) 

 

Essa ação fica evidente quando as atividades propostas envolvem competição, o ato de 

ganhar mexe com os envolvidos e o ato de compartilhar acaba cedendo lugar a criação de equipes 

“fortes” contendo os que jogam melhor e dando espaço ao individualismo por acreditar nas 

capacidades individuais, deixando dessa forma os que possuem menos habilidades de lado. 

 As meninas geralmente têm assumido uma característica de serem muito mais flexíveis 

e abertas à inclusão, seja dos meninos em suas brincadeiras, seja da sua própria em 

outras práticas, inclusive naquelas brincadeiras que elas não conhecem. Elas também 

conseguem se interrogar mais (no sentido de duvidar de suas certezas), por exemplo, 

sobre as separações entre masculino e feminino nas brincadeiras. Enquanto isso, os 

meninos parecem ‘adequar-se’ à maior vigilância que veem sendo realizada sobre eles; 

ou seja, meninos parecem ser mais rigorosos na observação daquilo que menino e 

menina pode fazer. (WENETZ, 2012, p.175). 

 

Dessa forma percebe-se que os meninos buscam evidenciar a separação que existe entre 

meninos e meninas, propondo dessa forma enquadrar cada um em seu “universo”, já as meninas 

conseguem realizar uma inclusão dos meninos em suas atividades e até conseguem se incluir em 

atividades que dizem não “caber” a elas. Decorrente desse controle do que “pode” e do que “não 

pode” ser realizado por eles, os meninos acabam se privando de variadas praticas corporais que a 

educação física pode oferecer. 

 

6.2 Percepções acerca da turma do 4º ano. 

Ao relacionarmos esses dados percebemos que por ter uma familiaridade no que se 

refere a meninos e meninas desde a educação infantil a turma do 4° ano consegue se organizar 

melhor na participação, recordamos do momento em que esses alunos estavam jogando a 

queimada como uma atividade introdutória ao handebol e quando as meninas pegam a bola os 

meninos as incentivavam e quando eles pegavam a bola e as meninas pediam pra jogar ele 
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cediam, dessa forma percebe-se o tipo de relação estabelecida entre meninos e meninas nessa 

turma. 

É valido lembrar que os meninos também gostam de ganhar, mas que sabem lidar com a 

competitividade, vimos momentos em que os meninos deixavam de passar a bola para as meninas 

pensando no intuito de “queimar” os outros sujeitos, da mesma forma as meninas faziam o 

mesmo, mas percebe-se que eles conseguiam se organizar e a participação dos gêneros acontecia.  

Em uma das aulas observadas algo nos chamou a atenção, enquanto estavam dentro da 

quadra para o início da aula um menino pediu emprestado uma tiara de princesa, que pertencia a 

uma colega e passou a usa-la. Ele andou pela quadra toda, falou com colegas e estagiários e não 

sofreu nenhuma repressão, todos o trataram normalmente. Depois de um tempo ele devolveu a 

tiara para a colega e foi realizar a atividade. Esse fato serviu para reforçar a nossa percepção 

quanto às diferenças de ambas as turmas e como isso, em nosso entendimento, acontecem pelo 

fato dessa convivência em conjunto desde muito cedo, como é reforçado pelo professor regente 

durante a entrevista.  

Diante desse momento percebe-se como a relação estabelecida entre o “universo dito de 

meninos e meninas” se entrelaçam, estando fortemente presente no ambiente escolar e como isso 

não interfere na relação existente entre os sujeitos nessa turma, a todo o momento há uma pressão 

para que os meninos evidenciem sua masculinidade, sua virilidade, havendo que provar dessa 

forma para a sociedade que são “machos”. 

Nessa atitude de evidenciar fortemente que são homens, as crianças acabam 

incorporando as atitudes do mundo dos adultos percebemos isso quando no questionário 

colocamos um espaço para que os alunos especificassem o gênero ao qual pertenciam, e dois dos 

alunos escreveram “HOMÃO” buscando evidenciar as “ditas” características que um homem de 

“verdade” deve apresentar. 

Ficando evidentemente clara a afirmação de Sousa e Altmann (1999, p. 53) quando 

dizem que a questão de gênero é “a construção social que uma dada cultura estabelece ou elege 

em relação a homens e mulheres”. Os sujeitos incorporam o que lhes é ensinado e isso é passado 

adiante, então os pais ensinam aos seus filhos o comportamento que devem adotar e o que condiz 

com o seu gênero, evidenciando dessa forma o que pertence ao homem e a mulher na sociedade.  
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No passado a separação de tarefas condizentes com cada gênero era bastante 

evidenciada, sabia-se o que pertencia a cada “universo” isso se valendo da representatividade que 

o corpo apresentava naquele período e até mesmo na atualidade isso fica claro. 

O corpo da mulher estava, pois, dotado de docilidade e sentimento, qualidades negadas 

ao homem pela “natureza”. Aos homens era permitido jogar futebol, basquete e judô, 

esportes que exigiam maior esforço, confronto corpo a corpo e movimentos violentos; às 

mulheres, a suavidade de movimentos e a distância de outros corpos, garantidas pela 

ginástica rítmica e pelo voleibol. O homem que praticasse esses esportes correria o risco 

de ser visto pela sociedade como efeminado. O futebol, esporte violento, tornaria o 

homem viril e, se fosse praticado pela mulher, poderia masculinizá-la, além da 

possibilidade de lhe provocar lesões, especialmente nos órgãos reprodutores. (SOUSA; 

ALTMANN, 1999, p.56;58) 

 

Pensando nessas características e na separação de gêneros, buscando deixar claramente 

explicitado o que é do “universo” masculino e do feminino, com a intenção de propagar o 

pensamento construído historicamente de que esses universos não se relacionam e que isso dever 

ser regrado, ou seja, o que é de menino pertence somente a ele e não pode ser experimentado, 

vivenciado pelo outro que seja o oposto ao seu gênero, deparamo-nos com a atitude contraria ao 

que seria desse universo segregado, onde o Professor I regente da turma do 4° ano propôs uma 

ação de inverter ao pensamento de que existe o que seja de cada gênero. 

Ao final de sua aula o professor regente organizou duas filas, uma de meninos e outra de 

meninas, para entregar um bilhete referente à semana das crianças para que os alunos pudessem 

levar para casa. O professor portava bilhetes com 3 cores diferentes (amarelo, azul e rosa), e 

optou por entregar os bilhetes de cor rosa para os meninos e azul para as meninas, para que 

pudéssemos estudar a reação dos alunos. 

Nesse momento foi possível perceber que as reações da maioria dos alunos foram bem 

negativas tanto por parte dos meninos quanto por parte das meninas, por não receberem o bilhete 

da cor em que eles queriam. A primeira menina que recebeu o bilhete azul fez cara de que não 

gostou e pediu muito pelo bilhete rosa, mas as que vieram depois não questionaram, mas sendo 

perceptível a expressão adotada por querer o bilhete rosa. 

Já os meninos questionaram muito e imploravam pelo bilhete azul, saindo também com 

a expressão de não terem gostado da cor recebida, muitos usaram a frase “isso é injusto”, “eu 

queria azul”, ”me dá azul professor”, “eu quero o azul”, diante desse momento um aluno nos 

surpreendeu e pediu pelo bilhete de cor rosa, o professor conversa com a gente e menciona “esse 

menino que pediu pelo bilhete rosa, não aparenta ter características "ditas" de homossexual, pelo 
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contrário suas características são "ditas" de heterossexual, mas por ele ter contato com o “dito” 

universo feminino essas questões de universos diferentes não faz diferença para ele, e é uma 

pessoa que se dá muito bem com o grupo”. 

O professor nos fala que esse aluno pratica dança e ginástica fora da escola e que por ter 

um contato com várias práticas corporais seu acervo de conhecimentos não se limita a 

determinadas práticas esportivas e que ele expande sua relação com os sujeitos, o que contribui 

para a formação desse indivíduo como cidadão que respeita o próximo. As cores amarelo e azul 

acabaram sobrando e os meninos acabaram por receber essas cores, o que os deixou contente, 

muitos gritaram por receberem a cor amarela e os meninos que receberam os bilhetes azuis 

também saíram gritando felizes que tinham recebido a cor que desejavam, assim como as 

meninas ao receberem a cor rosa. 

Dessa forma nota-se como a separação dos gêneros fica bastante evidente em pequenas 

atitudes, a cor dos bilhetes foi uma dessas ações que resultou em um desconforto entre os 

envolvidos, pois eles esperavam receber a cor que seria do seu “universo”, porque a cor rosa é de 

menina e todo mundo sabe disso, assim como a cor azul pertence aos meninos, as crianças sabem 

disso porque reproduzem o que os pais e a sociedade propagam. 

Essa atitude contribuiu para pensarmos em como as relações de gênero se fazem 

presente entre as crianças e como elas reagem ao que é contrário ao seu entendimento. Dessa 

forma é interessante quando invertemos as coisas com a qual o mundo está acostumado e ao qual 

se determinam ser de cada “universo”, sendo ele de menina e de menino, como isso mexe com os 

envolvidos e tiram eles da sua zona de conforto. 

Partindo de nossas analises com os alunos perguntamos a eles a atividade que menos 

gostavam nas aulas de educação física e entre as meninas o futebol apareceu em sua maioria já 

entre os meninos a dança que prevaleceu esse dado nos convidar a refletir a cerca de dois 

conteúdos ditos do “universo” masculino e feminino, e em como é recorrente propagar-se que 

futebol é coisa de homem e dança coisa de mulher, poderíamos dizer que as crianças acreditam 

nesse argumento, mas elas afirmaram que as meninas podem jogar futebol, deixando claro que 

esse esporte não pertence somente ao “universo” masculino. 

Mas ao mesmo tempo os alunos acreditam que há atividades de meninas e outras de 

meninos, e dizendo que as atividades delas não são atrativas, isso se evidencia quando 
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perguntamos se os meninos gostam de brincar com as meninas e algumas das respostas foram as 

seguintes: 

 

“QUANDO É BRINCADEIRA DE CORDA”. (JULIO)
3
; 

“NÃO PORQUE A BRINCADEIRA DELAS É MUITO CHATO”. (GUILHERME). 

 

Dessa forma percebe-se que os alunos acreditam que existem brincadeiras de meninas e 

que essas brincadeiras não são legais, assim como é legal participar com elas quando a 

brincadeira é de corda, porque não é legal participar com as meninas quando é futebol ou quando 

se remete a outros esportes e atividades ditas do “universo” masculino? 

Da mesma forma ao perguntarmos se existem atividades de meninas e de meninos a 

maioria respondeu que não, apenas um menino e uma menina responderam que sim. 

 

“BASQUETE É PARA MENINAS, PARA OS MENINOS TEM FUTEBOL. (SARA); 

“MENINOS: FUTEBOL; MENINAS: CORDA”. (MARCOS). 

 

Percebe-se que ainda assim há aqueles que acreditam que meninas e meninos possuem 

atividades diferentes e que cada um deve realizar aquilo que seu “universo” permite meninos não 

podem fazer atividades de meninas e vice-versa. Dessa forma começamos a questiona-los a 

respeito da separação dos gêneros diante de compreender como seria a reação dos alunos ao 

saberem que poderiam jogar meninos com meninos e meninas com meninas e ao vermos as 

respostas dos meninos nos deparamos com muitas respostas de negação a essa separação, para 

eles a participação deve acontecer em conjuntos, dando a oportunidade de todos participarem 

juntos sem a exclusão e/ou separação de gêneros. 

 

 “NÃO PORQUE TODOS NÓS SOMOS IGUAIS”. (VITOR); 

“ACHARIAM QUE NÓS NÃO GOSTAMOS DELAS”. (JULIO); 

“NÃO, SERIA INJUSTO”. (DIEGO); 

“CHATO PORQUE NÃO TERIA A TURMA”. (BRUNO); 

“RUIM PORQUE TODOS TEM QUE PARTICIPAR”. (PIETRO); 

“RUIM, PORQUE É MELHOR TODOS JUNTOS”. (BERNARDO). 

 

                                                           
3
 Utilizamos nomes fictícios para preservar a identidade dos alunos. 
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Outros dois deram respostas diferentes acreditando que seria bom que a participação 

acontecesse só entre os meninos dando as seguintes respostas. Para eles a separação deve 

acontecer porque as meninas gostam de brincadeiras que não são as mesmas que a dos meninos, 

dessa forma separar daria a oportunidade de cada gênero brincar com o que gosta. 

 

“ELAS PREFEREM OUTRAS BRINCADEIRAS”. (GUILHERME); 

“MUITO LEGAL PORQUE ELAS RECLAMAM MUITO”. (MARCOS). 

 

As meninas por sua vez responderam que iam gostar porque os meninos são chatos e 

reclamam muito, então se observa que a participação das meninas muitas vezes é comprometida 

devido a cobrança dos meninos em relação às atitudes por elas apresentadas durante as 

atividades. Acredita-se que as meninas se sentem prejudicadas quando participam juntos com os 

meninos, pois a participação delas se tornam menos frequentes e a reclamação que sofrem 

durante as atividades, mas por outro lado ao responderem se gostam de brincar com os meninos, 

a maioria delas diz que sim que eles dão graça as brincadeiras, somente duas meninas dizem que 

gostam 

 

“AS VEZES, PORQUE ELES QUEREM MANDAR EM TUDO”. (PRISCILA); 

“AS VEZES PORQUE ELES RECLAMAM DEMAIS”. (CATIA). 

 

Diante disso começamos a questionar os alunos sobre a participação das meninas, o 

porquê delas participarem pouco quando meninos e meninas jogam junto. As meninas fizeram 

suas colocações deixando claro que os meninos contribuem para que elas pouco participem, de 

forma que haja uma coibição das mesmas na hora de participarem das atividades em conjunto. 

 

“PORQUE OS MENINOS RECLAMAM MUITO”. (CATIA); 

“SÃO CHATOS”. (ANDRESSA e PRISCILA); 

“PORQUE ELES NÃO DEIXAM”. (FERNANDA). 

 

Nas respostas dos meninos aparece a falta de diálogo, de se entenderem na hora de 

organizarem-se para participarem, de modo de a participação seja igualitária, assim como a visão 

de inferioridade do gênero feminino ao masculino em que as colocam como fracas e sem 
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capacidades para conseguir o que os meninos conseguem. A todo o momento entre os dois 

gêneros aparecem a questão de reclamação entre eles, onde a participação não acontece de forma 

igual porque os meninos reclamam ou as meninas reclamam. 

 

O MOTIVO AS VEZES É DA CONVERSA OU DA DIFICULDADE BRINCANDO. 

(DIEGO); 

PORQUE ELAS NÃO GOSTAM. (GUILHERME); 

PORQUE ELAS RECLAMAM. (MARCOS); 

PORQUE OS MENINOS FALAM QUE ELAS SÃO FRACAS. (BERNARDO). 

 

Dessa forma buscamos também compreender o porquê meninos e meninas não 

conseguem uma participação igualitária durante as atividades que acontecem nas aulas de 

educação física. Também é vista a questão de inferioridade pelas meninas ao se referirem aos 

meninos, acontece delas se acharem mais fracas que os meninos, assim como a diferença de 

gostos, mas também aparece a questão de os meninos controlarem tudo, eles dizem o que devem 

ser feito e como, caindo no ponto em que as meninas se queixão de que eles reclamam muito. 

Essa visão de considerar a mulher mais fraca remete-se a uma construção histórica onde 

nos séculos anteriores, a mulher foi tida como “incapaz” de realizar determinados feitos. E o 

argumento mais utilizado para essa justificativa era o biológico, onde o corpo do homem sempre 

foi considerado como mais forte, “pois não é de hoje que tanto a força quanto a robustez corporal 

constituem e marcam os corpos com atributos associados à masculinidade padrão”. (JAEGER, 

2009, p. 276). Essa “masculinidade padrão”, é retratada ao longo da história por imagens e 

esculturas de homens sempre definidos e realizando os mais diversos feitos, enquanto a mulher 

era retratada como um ser frágil. 

Entende-se, portanto que por mais que esse estereótipo de “a mulher ser mais fraca que o 

homem”, venha sendo desconstruído, ainda existem vestígios acerca desse pensamento, que são 

passados de pais para filhos, o que os fazem muitas vezes concordarem com esse pensamento. O 

que reflete por vezes os meninos considerarem as meninas inferiores, assim como elas próprias, 

em alguns casos, não se considerarem aptas o suficiente para participar de determinadas 

atividades. Em que acaba resultando em uma omissão das mesmas na hora das atividades em 

aula, aceitando essa repressão por parte dos meninos. O que aparece, por exemplo, nos 

comentários: 
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 “PORQUE OS MENINOS SÃO MAIS FORTES”. (SARA); 

“PORQUE OS MENINOS SE ACHAM MANDÃO”. (ANDRESSA); 

“PORQUE CADA UM TEM UM GOSTO DIFERENTE”. (CATIA);  

“PORQUE OS MENINOS NÃO DEIXAM E MANDAM EM TUDO”. (PRISCILA);  

“PORQUE AS MENINAS SÃO DIFERENTES”. (VANIA);  

“PORQUE ELES TEM GOSTOS DIFERENTES”. (FERNANDA). 

 

Assim, os meninos colocam vários pontos relacionados à falta de entendimento entre os 

dois gêneros, a inferioridade das meninas para com os meninos e a questão de possuírem gostos 

diferentes, porque acredita-se que o conflito existente entre os dois gêneros está no fato de 

meninos e meninas terem gostos diferentes, o que pode muitas vezes está disfarçado do que 

pertence ao “universo” de meninas e/ou de meninos. De qualquer forma, percebe-se que deve 

haver um cuidado para que as questões de gosto não estejam “mascaradas” como separação do 

que seria compreendido para cada gênero, reforçando dessa forma de que meninas não podem 

fazer coisas “ditas” de meninos e vice-versa. 

 

“PORQUE ELES BRIGAM. (VITOR); 

“PORQUE ELAS NÃO CONSEGUEM O QUE OS MENINOS CONSEGUEM. 

(JULIO); 

“PORQUE ELAS TEM GOSTOS DIFERENTES. (MARCOS); 

“EU ACHO QUE É MANHA OU BRIGA. (DIEGO); 

“PORQUE SÃO DE GÊNEROS DIFERENTES. (BRUNO); 

“PORQUE ELES NÃO SE ENTENDE”. (PIETRO). 

 

Contudo achamos necessário que os alunos ficassem livres para escreverem o que 

tinham vontade naquele momento, buscando expressar-se a respeito do gênero oposto, coisas que 

os incomodavam ou que eles não gostavam que acontecia durante as aulas, dessa forma as 

respostas foram as seguintes  

 

“AS VEZES OS MENINOS SÃO GROSSOS”. (BIANCA); 

“QUA TODO MUNDO TEM QUE BRINCAR JUNTOS”. (ANDRESSA); 

“QUE ELES PAREM DE BRIGAR COM A GENTE”. (CATIA); 

“MENINOS SÃO CHATOS”. (PRISCILA); 

“SIM. ELES SÃO CHATOS”. (FERNANDA). 



 
 

 
39 

 

 

Uma resposta entre os meninos chamou-nos a atenção, o aluno relata a exclusão de uma 

atividade que é especificada, em que os alunos meninos e meninas escolhem seus times a partir 

dos mais habilidosos, reforçando o que escrevemos no decorrer desse trabalho sobre as relações 

de exclusão não só das meninas, mas também dos menos habilidosos, aqui o aluno evidencia que 

não só os meninos causam essa exclusão, as meninas também contribuem para que isso aconteça 

dessa forma ele fala que não é legal, que o método utilizado para escolher seus times por meio 

das habilidades que cada um possui é errado e não agrada. 

 

“É QUE ALGUNS MENINOS E MENINAS NA QUEIMADA SÓ ESCOLHE OS 

MAIS FORTES ISSO NÃO É LEGAL”. (DIEGO). 

 

Percebe-se que a habilidade é um fator contribuinte para o pertencimento de alguns 

alunos nas atividades em que há equipes, onde a falta dela resulta na exclusão. Wenetz (2005, 

p.161) fala que “[...] algumas situações colocam-se no caso das meninas que jogam futebol: elas 

têm técnica ou sua habilidade motriz possibilita uma integração porque são “boas de bola”.” 

Diante disso algumas meninas encontram possibilidades para a integração junto aos meninos, 

pois possuem habilidades que permitem que isso aconteça da mesma forma meninos que não 

possuem habilidades são excluídos e isolados das atividades.  

 

6.3 Percepções acerca da turma do 5º ano. 

Na turma de 5º ano, como já dissemos anteriormente, esses conflitos envolvendo os 

gêneros na participação nas aulas, se mostra bem mais perceptível, por conta das provocações 

durante as aulas e de os meninos monopolizarem
4
, por assim dizer, as atividades, principalmente 

quando as mesmas possuem o caráter competitivo, como os conteúdos de esportes por exemplo.  

A maioria dos meninos tem grande resistência em passar a bola para as meninas durante 

as atividades por considerarem as mesmas não serem tão habilidosas quanto eles. Essa afirmação 

aparece no questionário aplicado para a turma onde ao realizarmos perguntas do tipo “o que 

acharia se pudessem realizar atividades apenas com o mesmo gênero”? E também, “porque as 

                                                           
4
 Monopolizar- dominar, ter a exclusividade para si. 
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meninas pouco participam das aulas”? Nesse momento, as respostam que mais chamaram a nossa 

atenção vinda dos meninos foram  

 

“PORQUE OS MENINOS NÃO QUEREM QUE ELAS JOGAM”. (ENZO); 

“MELHOR, PORQUE, TERIA UM ENTENDIMENTO MELHOR ENTRE ELES”. 

(RAFAEL); 

“PORQUE NÓS (MENINOS) NOS ENTENDEMOS MELHOR”. (RAFAEL); 

 “EU ACHARIA BOM, POIS ALGUMAS VEZES ELAS ATRAPALHAM”. (DAVI). 

 

Já por parte das meninas, nas mesmas questões, ao questionadas sobre se gostaria de 

realizar atividades somente entre elas, todas (com exceção de uma menina que não respondeu à 

questão), se posicionaram contra essa possibilidade. A resposta que mais indicou isso foi a 

seguinte 

 

EU ACHARIA MUITO ERRADO, POIS TEM QUE SER IGUAL PARA TODOS. 

(PAULA). 

 

 Vale ressaltar porem nessa turma, que mesmo que a maior parte dos meninos tenha 

argumentado que gostariam mais de realizar atividades com colegas do mesmo gênero, uma 

parcela considerável também argumentou contra 

 

“EU NÃO ACHARIA LEGAL, POIS TODOS NÓS TEMOS DIREITOS IGUAIS”. 

(MIGUEL); 

“EU ACHARIA INJUSTO PORQUE TODOS MERECEM PARTICIPAR”. (JORGE). 

 

 Inclusive ressaltando que parte da culpa dessa pouca participação ativa das meninas se 

deve aos próprios meninos, como mostram os comentários 

 

“PORQUE ALGUNS MENINOS SÃO MUITO FOMINHAS”. (JORGE); 

“POR QUE OS MENINOS NÃO DÃO A BOLA POR ISSO PRATICAMENTE SÃO 

EXCLUÍDAS”. (FELIPE). 
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As meninas, por sua vez, alegam que preferem realizar as atividades com todos da 

turma, pois segundo a maioria “é mais legal com todos”, porem ao perguntarmos também sobre a 

sua pouco participação durante as atividades, encontramos respostas como 

 

“PORQUE ELES SE ACHAM MELHOR”. (AMANDA); 

“ALGUNS NÃO PASSAM A BOLA OU DA BRIGA”. (JOANA); 

“PORQUE OS MENINOS NÃO DÃO A BOLA”. (GISELE). 

 

Comparando os resultados das respostas dos questionários, fica evidente esse conflito de 

gênero nas atividades dessa turma, visto que, grande parte dos meninos acaba por não permitir 

uma participação ativa das meninas na aula, diferentemente da turma de 4º ano apresentada 

anteriormente. O que entra em discordância com os resultados obtidos nas questões fechadas, 

quando, por exemplo, foi perguntado se os meninos/as viam dificuldades em realizar atividades 

com as meninas/os (meninos 50%, meninas 50%), se eles/as brigam quando alguma menina/o 

erra (meninos 50%, meninas 12,5%), e se eles/as se acham melhores que as meninas/os (meninos 

0% meninas 25%). 

Também propusemos para essa turma, assim como na turma de 4º ano, um momento em 

que pudessem expressar o que eles sentiam sobre o gênero oposto durante as atividades. Aqui 

eles estariam livres para escrever o que quisessem a respeito da temática. Com isso, obtivemos as 

seguintes respostas 

 

“ELES SÃO CHATOS DE MAIS”. (GISELE); 

“BASTANTE DISCUSSÃO”. (JORGE); 

“SEMPRE SÃO AS BRIGAS”. (CLAUDIO); 

“O DESENTENDIMENTO”. (RAFAEL); 

“AS MENINAS JOGAM E OS MENINOS MELHOR”. (FELIPE). 

 

Evidenciamos com isso o incomodo percebido pelos próprios alunos sobre esses 

conflitos em aula e essa exclusão das meninas nas atividades. Nota-se que essa exclusão não 

ocorre somente com as meninas, mas também com alguns meninos considerados por eles como 

“menos habilidosos”.  
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A professora regente do 5º relata na entrevista, algumas situações que ocorrem que nos 

ajuda a perceber melhor essa postura dos alunos. Ela nos traz situações em que os próprios alunos 

propõem atividades em equipes de meninos contra meninas, e ressalta que alguns alunos, 

inclusive, escolhem fazer parte da equipe das meninas. Ao comentar um aluno especifico ela diz 

[...] E esse menino especificamente, ele sempre fica no time das meninas, porque ele 

acha que o time dos meninos, segundo ele assim “eles são muito fominhas”, não passa a 

bola, e no time das meninas, elas têm essa coisa mais de compartilhar o momento, no 

caso do jogo da queimada que é nessa ques... nesse jogo especifico que eu falo.[...] 

(PROFESSOR II, 11/12/2017, p. 2) 

 

A professora também faz menção a situações de aulas que ela chama de mais flexíveis, 

denominada por ela como “momento de aula livre” onde ela deixa em aberto para os alunos 

escolherem as atividades e se auto mediarem, nessas aulas os alunos podem escolher por 

trabalharem juntos ou separados e a professora assume uma posição mais de observadora. 

O que ocorre quase sempre são uma separação de atividades nas quais, meninos vão 

praticar uma atividade e meninas outra, e alguns meninos optam por também irem participar das 

atividades junto com os alunos do gênero oposto 

[...] Mas, por exemplo, né, sempre quando tem isso, os meninos optam a grande maioria 

pelo futebol, mas eu tenho duas ou três que fazem o futebol com os meninos, assim 

como eu tenho dois ou três meninos que não gostam de futebol, e que fazem atividade 

com as meninas. [...] (PROFESSOR II, 11/12/2017, p. 3) 

 

Compreendemos, que esses conflitos em ambas as turmas (mesmo que uma com maior e 

outra com menor intensidade), se faz presente ao analisarmos o gráfico (Figura 2), onde nas 

questões sobre o gênero oposto atrapalhar durante as atividades e sobre a participação igual entre 

meninos e meninas mostram resultados bem divididos (43,7% meninos e 63,6% meninas) e (50% 

meninos e 55% meninas), respectivamente.  

Contudo apesar dos conflitos é perceptível que os alunos gostam dessa participação 

conjunta nas aulas, o que se evidencia na maioria das respostas do questionário ao serem 

questionados de gostarem de participar juntos e por que. As respostas da maioria dos 

participantes foram positivas, sob o argumento que a “participação com todos é mais legal”. 

Percebemos que os meninos e meninas possuem essa discordância, sobre a participação 

mista nas aulas, as em outros momentos eles também compreendem como essencial estarem em 

conjunto, e que essa possibilidade de participar com o gênero oposto é fundamental para a sua 

socialização. Uma vez que 
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Assim, meninos e meninas não mantêm nítidas as divisões de gênero, estando por vezes 

separados e noutras juntos, o que, nas aulas de educação física, nem sempre ocorre sem 

muitos conflitos. (SOUSA; ALTMANN, 1999, p.56) 

 

É evidente que conflitos acontecem quando essa interação ocorre porque as crianças 

estão constantemente em contato com diversos mecanismos que abarcam a segregação de 

meninos e meninas e com a valoração dos mais habilidosos, são diversos os fatores que implicam 

a relação e a exclusão dos sujeitos diante das atividades, mas também a implicação das relações 

interpessoais estabelecidas noutras faz com que a separação não seja um fator que agrade os 

envolvidos. As crianças estão em constantes cobranças sobre as posturas que devem adotar e o 

que cabe as suas condições enquanto feminino e masculino, tão pouco a sensação de vencer 

quando se deparam com os esportes de rendimento, implicando na valoração da competitividade 

e autenticidade dos mais habilidosos. Dessa forma é visível que um trabalho de socialização entre 

os sujeitos contribui para relação igualitária entre os gêneros no que se refere às aulas de 

educação física.  

 

6.4 Percepções dos professores. 

Por último, gostaríamos de apresentar alguns pontos de vista dos professores regentes 

sobre as dificuldades de trabalhar os conteúdos envolvendo a temática de gênero e possíveis 

comportamentos adotados pelos mesmos em situações conflitantes ou discriminatórias nas aulas. 

Em entrevista, perguntamos aos professores se já presenciaram situações conflituosas acerca da 

temática e qual era a sua postura quando a abordar o assunto. Assim sendo, recebemos as 

seguintes respostas: 

[...] Olha quando acontece uma discussão que extrapola é a orientação é levar pra 

coordenação, né, dentro da aula de educação física nos realizamos uma primeira 

intervenção né com a, com o caso ocorrido né dentro da discussão depois quando 

extrapola eu vejo que tá perdendo muito tempo da aula aí a coordenação segue, aí tem os 

encaminhamentos pra família, tem todos esses casos né, então assim nessa faixa etária a 

exclusão tanto de gênero também como de raça é com... todas as questões bem delicadas 

que podem atingir família então numa aula, uma aula só o professor talvez não consiga 

apaziguar isso né, algo que pode vir da rua, da família, uma cultura que a criança traz 

tanto do meio de comunicação também, que precisa ser mais, mais firme né e no caso a 

coordenação ajuda bastante também.[...] (PROFESSOR I, 28/11/2017, p. 2). 

 

[...] O que acontece, como aconteceu esse ano, na citada né, turma 5º ano B, eu tenho 1 

aluno especificamen... 2 vamos dizer, 2 especificamente que no começo do ano, eu senti 

esse negocio assim “ah mais ela é menina”, “ah mais né, a mulher...”né, e imediatamente 
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eu parei a aula porque eu me senti assim também um pouco provocada, nesse sentido né, 

de defender o meu gênero, e aí parei, conversei com a criança né, e o grupo como um 

todo, e eu percebi que pela questão assim, social da criança, de família, é uma coisa que 

já vem da família, pais separados, né, e aí parece que a mãe, eh, não quis assumir o filho, 

construiu uma outra família, então ele não tem uma identidade com a figura materna, 

tem a avó que cuida né, mas assim aquela coisa, a gente foi percebendo aos poucos, 

também mandei chamar né, o responsável pra conversar e a gente vai percebendo isso. 

Então cabe a nós, eh sabendo disso, desenvolver atividades em que todos claro 

participem, mas especificamente que, se aproxime a ele também pra se quebrar essa 

barreira dele.[...] (PROFESSOR II, 11/12/2017, p. 1,2). 

 

Esses argumentos nos ajudam a refletir sobre a pratica do professor tanto na postura na 

hora de intervir em uma possível situação de conflito ou preconceito, como também na busca de 

entendimento da causa de tal atitude. Visto que, na maioria das vezes, essas expressões por parte 

das crianças vêm de uma construção cultural e principalmente familiar, o que acaba se refletindo 

no ambiente escolar. 

Perguntados sobre o que eles achavam sobre os professores ou as escolas que optam por 

fazer a separação de gênero durante as aulas de educação física, os professores nos respondem 

[...] Olha, eu sou contra essa separação, né, eu acho que assim a gente tá numa sociedade 

em que hoje a gente vê todos os âmbitos da sociedade as pessoas convivendo juntas, né, 

então se você tá numa escola onde o objetivo né, não só os conteúdos a serem ensinados 

pras crianças, mas tem a convivência, você chegar numa escola e ter essa divisão é meio 

que contraditório né[...]. (PROFESSOR I, 28/11/2017, p. 3). 

 

[...] Assim, agora quanto às escolas que fazem isso, eu não sei, eu pra mim assim, não 

tem muito essa diferença não, quando pensa assim “uma coisa meio que militar né, 

parece coisa militar” esse negocio [...]. (PROFESSOR II, 11/12/2017, p. 3). 

 

Compreendemos com isso, que os professores entendem as aulas de educação física , 

assim como o ambiente escolar, como um espaço de formação e socializador para as crianças, e 

que essa separação dos gêneros nas atividades negaria aos alunos a vivenciarem o diferente, os 

desafios de se brincar/jogar com crianças distintas de habilidades motoras e culturais variadas, 

visto que, ao se trabalhar com uma turma, não trabalha-se só com meninos ou meninas, mas sim 

com indivíduos iguais, que possuem os mesmos direitos de aprendizagem sem distinção de 

gênero. 

Dornelles (2009) reforça esse pensamento de se trabalhar com aulas mistas quando trás, 

baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), que as recomendações de se utilizar de 
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aulas mistas com propósito de trabalhar as questões de gênero e também educar para o respeito às 

diferenças e para a desconstrução de preconceitos que possam vir a haver. Para tanto é destacado 

o seguinte fragmento 

[...] as aulas mistas de Educação Física podem dar oportunidades para que meninos e 

meninas convivam, observem-se, descubram-se e possam aprender a ser tolerantes, a não 

discriminar e a compreender as diferenças, de forma a não reproduzir, de forma 

estereotipada, relações sociais autoritárias (BRASIL, 1997, p.30 e 1998a, p.42). 

 
Percebemos, portanto, que por mais que haja por parte dos professores entrevistados, um 

trabalho pedagógico com o objetivo de desenvolver atividades para os alunos como um todo, sem 

distinção de gênero, nota-se também que por vezes, quando ocorrem conflitos mais intensos entre 

meninos e meninas, apenas o professor não se mostra capaz de intervir, sendo necessário um 

trabalho em conjunto com a parte pedagógica e coordenação da escola. Talvez, por não sermos 

tão bem preparados durante nosso processo de formação para agir em determinados conflitos, o 

que reforça cada vez mais a necessidade de mais estudos e discussões acerca de temas 

transversais. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dessa pesquisa, compreendemos que tal estudo dedicado arduamente, como um 

amadurecimento no que se diz respeito a nossa percepção acadêmica. Consideramos que esse 

trabalho foi um desafio pessoal e profissional, do qual pudemos ter contato com autores de 

extrema representatividade acerca da temática de gênero no decorrer das pesquisas bibliográficas. 

Os estudos de campo também nos possibilitaram contato direto com professores, o corpo escolar 

e alunos, que para a nossa formação, compreendemos ser de grande valia e significância. 

O trabalho, no qual o interesse foi despertado a partir de um primeiro contato com uma 

das turmas durante a disciplina de Estágio Supervisionado, acabou por tomar rumos que não 

planejávamos à priori, o que nos fez reformular nossa abordagem e organização, principalmente 

por conta das dificuldades encontradas ao longo do processo de coleta de dados e escrita. 

Em relação aos resultados obtidos, acreditamos que os instrumentos utilizados por nós se 

fizeram suficientes para que conseguíssemos responder, mesmo que minimamente, as perguntas 

formuladas ao início. 
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Entendemos, portanto, que as relações de gênero se encontram muito presentes no 

ambiente escolar, e que se refletem nas aulas de educação física, por ser um momento em que 

meninos e meninas têm uma maior interação nas atividades. E o fato de se realizar atividades em 

coletivo propicia por vezes, conflitos durante as aulas, entendendo que cada indivíduo, seja 

menino ou menina tem a sua construção histórica que vai além da escola, e que essa construção 

não pode ser ignorada, mas sim trabalhada para a formação social e humana dessa criança. 

Compreendemos também, que os professores têm o papel socializador, em que devem 

trabalhar, principalmente nas aulas de educação física, temas diversos de formas transversais, 

incluindo as relações de gênero. Para se trabalhar os conteúdos, os professores não devem se 

limitar a determinada ação, mas também buscar compreender a causa de possíveis obstáculos que 

pode haver durante as suas aulas para que o processo de formação de seus alunos aconteça de 

forma completa. 

Porém, reconhecemos ser necessário um aprofundamento maior nas discussões e 

pesquisas quanto às relações de gênero, por conta de o mesmo estar amplamente presente na 

sociedade ao qual pertencemos, e que essas discussões devem estar cada vez mais presentes tanto 

no meio escolar como no acadêmico. 
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ANEXO 1: Carta de apresentação á escola 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

Carta de apresentação à escola 

Senhora Giovana Aparecida Velame.  

Escola Municipal de Ensino Fundamental Eber Louzada Zippinotti. 

Senhora Diretora. 

Dirijo-me a V. S
a
., no exercício da função de professora orientadora no Curso de 

Graduação em Educação Física Licenciatura, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

para apresentar-lhe os graduandos Juliano dos Santos Moura, número de matricula (2012203038) 

e Ledimara de Rezende Santos, número de matricula (2014100937) que estão desenvolvendo seu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob minha orientação. O projeto de investigação de 

Juliano e Ledimara provisoriamente intitulado “GÊNERO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

A COMPREENSÃO DE PROFESSORES E ALUNOS” com o objetivo de compreender as 

relações de gênero e suas manifestações em alunos e professores nas turmas de 4º e 5º ano 

da EMEF Eber Louzada Zippinotti, durante as aulas de Educação Física Escolar. A 

pesquisa está em fase de elaboração e deverá ser finalizado, em sessão pública, em dezembro de 

2017.  

Os graduandos gostariam de desenvolver sua pesquisa com grupos de alunos que 

frequentam a escola, onde se focaliza a problemática das relações de gênero nas práticas 

corporais no ambiente escolar. Estamos, pois, nos dirigindo a essa direção para solicitar o exame 

e posterior formalização dessa autorização, a fim de que eles possam dar encaminhamento aos 

trâmites necessários à implementação de seu processo de investigação. 

Estou certa de que a investigação de Juliano e Ledimara poderá gerar subsídios 

interessantes para qualificar o trabalho pedagógico com crianças de séries iniciais, no que se 

refere ao entendimento das relações sociais no ambiente escolar, ao término de seu curso de 

licenciatura. 

Agradecendo, de antemão, a atenção que for dispensada a meus graduandos, coloco-me 

a seu inteiro dispor para prestar quaisquer informações que ainda se façam necessárias e fico 
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aguardando a manifestação oficial dessa Direção para que possamos dar início ao trabalho de 

campo. 

Cordialmente, 

Profa. Dr
a
. Ileana Wenetz, Professora Adjunta do CEDF da UFES. Email: 

ileana.wenetz@ufes.br 

 

Vitória, 04 de setembro de 2017. 
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ANEXO 2: Termo de consentimento para os pais ou responsáveis pelos alunos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

– Consentimento informado para as pessoas responsáveis pelas crianças 

Este documento tem como objetivo solicitar o consentimento da pessoa abaixo assinada a 

participar da pesquisa “Gênero e educação física escolar: a compreensão de professores e 

alunos”, desenvolvida pelos graduandos Juliano dos Santos Moura e Ledimara de Rezende 

Santos, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Eber Louzada Zippinotti, com a anuência da 

Diretora Giovana Aparecida Velame. A pesquisa está sendo orientada pela Profa. Ileana Wenetz, 

professora da Universidade Federal do Espírito Santo. 

A pesquisa tem por finalidade estudar de que modo crianças do ensino fundamental constroem as 

relações de gênero durante as brincadeiras e as atividades no decorrer das aulas de educação 

física. As informações das entrevistas serão analisadas e utilizadas apenas para esta pesquisa, sem 

mencionar os nomes das pessoas envolvidas em nenhuma apresentação oral, nem em trabalhos 

escritos referentes à investigação que venham a ser publicados. A pessoa entrevistada tem a 

possibilidade de retirar o consentimento a qualquer instante e sua adesão não implicará custo 

pessoal. 

Qualquer informação sobre o trabalho realizado pode ser obtida em contato com os graduandos 

Juliano e Ledimara nos telefones 99798-5435/99799-8086 ou com a Profa. Ileana no telefone: 

981335511. 

Eu, __________________________________________________________________________, 

pelo presente Termo de Consentimento, declaro que conheço os objetivos e as finalidades da 

pesquisa, bem como seus procedimentos e aceito dela participar. 

 

Assinatura da pessoa entrevistada: _________________________________________________. 

Assinatura dos pesquisadores: _____________________________________________________. 

Assinatura da Profa. Orientadora: __________________________________________________. 

Vitória, 04 de setembro de 2017. 
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ANEXO 3: Termo de consentimento para os professores  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

– Consentimento informado para professores 

Este documento tem como objetivo solicitar o consentimento do profissional abaixo assinado a 

participar da pesquisa “Gênero e educação física escolar: a compreensão de professores e 

alunos”, desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Eber Louzada Zippinotti, 

com a anuência da Diretora Giovana Aparecida Velame. A pesquisa está sendo desenvolvida 

pelos graduandos Juliano dos Santos Moura e Ledimara de Rezende Santos, e orientada pela 

Profa. Ileana Wenetz, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. 

A pesquisa tem por finalidade estudar de que modo crianças do ensino fundamental constroem as 

relações de gênero durante as brincadeiras e as atividades no decorrer das aulas de educação 

física. Depois de uma convivência com a turma, os pesquisadores, aplicarão um questionário e 

entrevistas que serão gravadas e transcritas. Os graduandos Juliano e Ledimara entrevistarão 

também os profissionais que participam do convívio social das crianças na escola. 

As informações das entrevistas serão analisadas e utilizadas apenas para esta pesquisa, sem 

mencionar os nomes das pessoas envolvidas em nenhuma apresentação oral, nem em trabalhos 

escritos referentes à investigação que venham a ser publicados. O profissional tem a possibilidade 

de retirar o consentimento a qualquer instante e sua adesão não implicará custo pessoal. 

Qualquer informação sobre o trabalho realizado pode ser obtida em contato com os graduandos 

Juliano e Ledimara nos telefones 99798-5435/99799-8086 ou com a Profa. Ileana no telefone: 

98133-5511. 

Eu, __________________________________________________________________________, 

pelo presente Termo de Consentimento, declaro que conheço os objetivos e as finalidades da 

pesquisa, bem como seus procedimentos e aceito dela participar. 

 

Assinatura do profissional:________________________________________________________. 

Assinatura dos pesquisadores: _____________________________________________________. 

Assinatura da Profa. Orientadora: __________________________________________________. 

Vitória, 04 de setembro de 2017. 
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ANEXO 4: Questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

Dados Formais 

Idade:______________________________ Gênero:__________________________________.  

Serie: ___________ 

Educação Física 

1. Você gosta das aulas de Educação Física? ( ) Sim. ( ) Não. 

2. Você participa de todas as aulas de educação Física? ( ) Sim. ( ) Não. 

3. Quando a aula é só de esporte, você gosta de participar? ( ) Sim. ( ) Não. 

4. Quando a aula é só de dança, você gosta de participar? ( ) Sim. ( ) Não. 

5. Quando a aula é só de brincadeiras (corda, bambolê, pique etc.), você gosta de participar? ( ) 

Sim. ( ) Não. 

6. Você gosta de participar das atividades de: dança, esportes e brincadeiras?  (  ) Sim.     (  ) Não.  

7.  Qual brincadeira você MAIS gosta? E qual você NÃO gosta? 

______________________________________________________________________________ 

8. Qual a importância das aulas de educação física para você? 

______________________________________________________________________________ 

9. Qual a sua relação com o professor(a)? 

______________________________________________________________________________ 

Gênero/aulas Educação Física: 

10.Você acha que os meninos(as) atrapalham quando estão jogando com você? ( ) Sim. ( ) Não. 

11.Você acha que meninas podem jogar futebol? ( ) Sim. ( ) Não. 

12. Você tem algum problema em fazer as atividades junto com os meninos(as) na aula de 

Educação Física?  (  ) Sim. (  ) Não. 

13. Quando tem alguma menina(o) no seu time você passa a bola para ela? ( ) Sim. ( ) Não. 

14. As/os meninas(o) participam igual a vocês durante as aulas? ( ) Sim. ( ) Não. 

15. Você tem algum amigo(a) menino(a)? ( ) Sim. ( ) Não. 

16. Você briga com alguma menina(o) quando ela(e) erra durante a aula? ( ) Sim. ( ) Não. 

17. Quando as meninas pedem para vocês deixarem elas jogarem, vocês deixam? ( ) Sim. ( ) Não. 



 
 

 
56 

 

18. Você se acha melhor que uma menina(o)? ( ) Sim. ( ) Não. 

19. Se você pudesse fazer as atividades só entre os meninos(as) e não colocar as meninas(os) para 

participarem, o que acharia? Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

20. Porque as meninas pouco participam das aulas quando vocês jogam juntos? 

______________________________________________________________________________ 

21. Você gosta de brincar com os/as meninos/meninas durante as aulas de educação física? Por 

quê? 

______________________________________________________________________________ 

22. Você acha que existe atividades para meninos e outras para meninas? Se sim, quais você diria 

ser “de meninos” e “de meninas”? 

______________________________________________________________________________ 

23. Na sua opinião, porque meninos e meninas não conseguem participar igualmente nas aulas de 

Educação Física? 

______________________________________________________________________________ 

24. Deseja escrever algo sobre os meninos ou sobre as meninas que ocorre durante as aulas de 

educação física? 

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5: Perguntas norteadoras para a entrevista 

 

1. Comente um pouco sobre sua formação. 

2. Você vê dificuldade em se trabalhar com aulas mistas? Se sim quais? 

3. Você propõe atividades que vise a estimulação das meninas durante as aulas? 

4. O que torna difícil o trabalho com a temática de gênero nas aulas? Seria a falta de formação 

dos professores? 

5. Se utiliza de mecanismos para que a participação de meninas seja igualmente a dos meninos 

nas aulas de Educação Física? 

6. Qual a sua atitude quando meninos e meninas discutem na aula sobre os erros que acontecem 

ao realizarem as atividades propostas? 

7. Algumas escolas optam pela separação de gênero o que pensa a respeito? 

8. Comente um pouco sobre a turma com a qual trabalha, visando a relação dos gêneros. 
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ANEXO 6: Tabela perguntas fechadas 

 

Tabela Perguntas Fechadas 

4º Ano 

Perguntas SIM NÃO 

Gosta das aulas e participa? 8 0 

Gosta quando é esportes? 5 3 

Gosta quando é dança? 2 6 

Gosta quando é só brincadeira? 5 3 

Gosta quando é tudo junto? 7 1 

Os meninos/as atrapalham as/os 

meninas/os? 

3 5 

Meninas podem jogar futebol? 6 2 

Você tem dificuldade em fazer atividade 

com os/as meninos/as? 

2 6 

Você passa a bola para as/os meninas/os? 7 1 

A participação entre meninos e meninas é 

igual? 

1 7 

Você tem amizade com meninos/as? 8 0 

Você briga quando uma menina/o erra? 3 5 

Os meninos deixam as meninas jogarem? 6 2 

Você se acha melhor que uma menina/o? 4 4 

 

Perguntas SIM NÃO 

Gosta das aulas e participa? 7 0 

Gosta quando é esportes? 6 1 

Gosta quando é dança? 4 3 

Gosta quando é só brincadeira? 7 0 

Gosta quando é tudo junto? 7 0 

Os meninos/as atrapalham as/os 

meninas/os? 

5 2 

Meninas podem jogar futebol? 5 2 

Você tem dificuldade em fazer atividade 

com os/as meninos/as? 

0 0 

Você passa a bola para as/os meninas/os? 7 0 

A participação entre meninos e meninas é 

igual? 

3 4 

Você tem amizade com meninos/as? 6 1 

Você briga quando uma menina/o erra? 6 1 

Os meninos deixam as meninas jogarem? 5 2 

Você se acha melhor que uma menina/o? 3 4 
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ANEXO 7 : Tabela perguntas abertas 

4º Ano 

 Bianca Andressa Catia Priscila Vania Fernanda Sara 

Pergunt

as↓ 

Idad

e → 

9 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 

Qual 

brincadeira você 

mais gosta? E 

qual você não 

gosta? 

Dança eu gosto 

e futebol não é 

muito meu 

estilo. 

Eu gosto de 

futebol eu não 

gosto de 

basquete. 

A que eu mais 

gosto é 

queimada e a 

que eu menos 

gosto é 

futebol. 

Coelhinho sai 

da toca e não 

gosto de 

basquete.  

Gosto de vôlei 

e não de 

futebol. 

Gosto de vôlei 

e basquete e 

não de 

futebol. 

A brincadeira 

que eu mais 

gosto é 

basquete. 

Futebol é o jogo 

que eu não 

gosto. 

Qual a 

importância das 

aulas de 

educação física 

para você? 

Exercitar se 

divertir e 

aprender. 

A importância e 

que é legal. 

A importância 

das aulas de 

educação 

física é 

brincar e se 

exercitar. 

Para nós se 

exercitar. 

Porque é legal 

e divertido. 

Eu gosto 

porque é 

legal. 

Para exercitar. 

Qual a sua 

relação com o 

professor(a)? 

Eu não sou 

muito intima 

com o professor 

mas ele é legal. 

Ele é chato as 

vezes. 

A minha 

relação com o 

professor é 

boa. 

Chato as vezes. Bom. Mas ele 

é chato as 

vezes. 

Boa. Minha relação é 

muito boa. 

Se você pudesse 

fazer as 

atividades só 

entre os 

meninos(as) e 

não colocar as 

meninas(os) 

para 

participarem, o 

que acharia? Por 

quê? 

Não iria gostar 

pois os meninos 

são legais. 

Ia ser legal. Eu iria gostar 

porque as 

vezes eles 

brigam com a 

gente. 

Chato não sei 

porque. 

Muito legal e 

também 

normal porque 

as vezes eles 

são chatos. 

Ia ser muito 

legal, porque 

os meninos 

são chatos. 

Não. Porque os 

meninos 

atrapalham. 

Porque as 

meninas pouco 

participam das 

aulas quando 

vocês jogam 

juntos? 

Elas participam. Porque eles são 

chatos. 

Porque eles 

reclamam 

muito. 

Porque os 

meninos são 

chatos 

Porque eles 

reclamam 

muito as 

vezes. 

Porque os 

meninos não 

deixam. 

Porque elas não 

gostam. 

Você gosta de 

brincar com 

os/as meninos/ 

meninas durante 

as aulas de 

educação física? 

Por quê? 

Sim, porque 

eles dão a graça 

nas 

brincadeiras. 

Sim, porque é 

quando todo 

mundo brinca 

juntos. 

As vezes 

porque eles 

reclamam 

demais. 

As vezes, 

porque eles 

querem mandar 

em tudo. 

Sim, porque 

tem poucas 

meninas. 

Sim, porque 

as vezes eles 

são legais. 

Não. Porque eu 

prefiro brincar 

sozinha. 

Você acha que 

existe atividades 

para meninos e 

outras para 

meninas? Se 

sim, quais você 

diria ser “de 

meninos” e “de 

meninas”? 

Não. Não. Não. Não. Não. Não. Sim. Basquete é 

para meninas, 

para os meninos 

tem futebol. 

Na sua opinião 

porque meninos 

e meninas não 

Participam 

igual. 

Porque os 

meninos se 

acham mandão. 

Porque cada 

um tem um 

gosto 

Porque os 

meninos não 

deixam e 

Porque as 

meninas são 

diferentes. 

Porque eles 

tem gostos 

diferentes 

Porque os 

meninos são 

mais fortes. 
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conseguem 

participar 

igualmente nas 

aulas de 

Educação 

Física? 

diferente. mandam em 

tudo. 

Deseja escrever 

algo sobre os 

meninos ou 

sobre as 

meninas que 

ocorre durante 

as aulas de 

educação física? 

As vezes os 

meninos são 

grossos. 

Que todo 

mundo tem que 

brincar juntos. 

Que eles 

parem de 

brigar com a 

gente. 

Meninos são 

chatos. 

Não. Sim. Eles são 

chatos. 

Não. 

 

 

 Vitor Julio Guilherme Marcos Diego Bruno Pietro Bernardo 

Pergunt

as↓ 

Idad

e → 

11 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 9 anos. 10 anos. 

Qual 

brincadeira você 

mais gosta? E 

qual você não 

gosta? 

Não gosto 

de dança e 

não gosto de 

pique-pega 

e mais gosto 

de basquete. 

Gosto de 

queimada e 

não gosto de 

vôlei e 

dança. 

Mais gosto de 

futebol e 

menos gosto 

de dança. 

Futebol e 

não gosto de 

basquete. 

Gosto de mãe 

da rua e não 

gosto de campo 

minado. 

Mais gosto de 

futbazebol e 

menos gosto 

de vôlei. 

Eu gosto 

mais de 

pique-

esconde e 

não gosto de 

futebol. 

Queimada 

e o que eu 

menos 

gosto é 

dança. 

Qual a 

importância das 

aulas de 

educação física 

para você? 

Brincar. Marca 

presença e 

fazer aula. 

Bola porque 

tem que ter. 

Forma do 

corpo. 

Para mim é o 

exercício físico 

a estória do 

espirito 

esportivo. 

Porque é 

muito legal. 

Aprender 

esportes e 

brincar. 

Exercitar 

e se 

divertir. 

Qual a sua 

relação com o 

professor(a)? 

Nenhuma. Muito boa, 

eu já dei um 

presente a 

ele. 

Normal. Muito legal. Boa. Professor e 

aluno. 

Nenhuma. Ótima e as 

vezes 

ruim. 

Se você pudesse 

fazer as 

atividades só 

entre os 

meninos(as) e 

não colocar as 

meninas(os) 

para 

participarem, o 

que acharia? Por 

quê? 

Não porque 

todos nós 

somos 

iguais. 

Achariam 

que nós não 

gostamos 

delas. 

Elas preferem 

outras 

brincadeiras. 

Muito legal 

porque elas 

reclamam. 

Não, seria 

injusto. 

Chato porquê 

não teria a 

turma toda. 

Ruim 

porque 

todos tem 

que 

participar. 

Ruim, 

porque é 

melhor 

todos 

juntos. 

Porque as 

meninas pouco 

participam das 

aulas quando 

vocês jogam 

juntos? 

Não sei. Não sei. Porque elas 

não gostam. 

Porque elas 

reclamam. 

O motivo as 

vezes é da 

conversa ou da 

dificuldade 

brincando. 

Não sei. Não sei! Porque os 

meninos 

falam que 

elas são 

fracas. 

Você gosta de 

brincar com 

os/as meninos/ 

meninas durante 

as aulas de 

educação física? 

Por quê? 

Sim porque 

eu gosto. 

Quando é 

brincadeira 

de corda. 

Não porque a 

brincadeira 

delas é muito 

chato. 

Mais ou 

menos. 

Sim, porque é 

legal. 

Sim porque 

tem a turma 

toda. 

Não porque 

não! 

Sim, 

porque é 

divertido. 

Você acha que Não.  Não. Não. Sim, Não. Não. Não! Não. 
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existe atividades 

para meninos e 

outras para 

meninas? Se 

sim, quais você 

diria ser “de 

meninos” e “de 

meninas”? 

meninos: 

futebol; 

meninas: 

corda. 

Na sua opinião 

porque meninos 

e meninas não 

conseguem 

participar 

igualmente nas 

aulas de 

Educação 

Física? 

Porque eles 

brigam. 

Porque elas 

não 

conseguem 

o que os 

meninos 

conseguem. 

Não. Porque elas 

tem gostos 

diferentes. 

Eu acho que é 

por manha ou 

briga. 

Porquê são de 

gêneros 

diferentes. 

Não sei! Por que 

eles não 

se eles 

não se 

entende. 

Deseja escrever 

algo sobre os 

meninos ou 

sobre as 

meninas que 

ocorre durante 

as aulas de 

educação física? 

Não. Não. Não. Xingamento

s, brigas... 

É que alguns 

meninos e 

meninas na 

queimada só 

escolhe os mais 

fortes isso não é 

legal ;( . 

Não. Não! Não. 

 

OBS: Guilherme e Marcos ao responderem qual gênero se encaixavam escreveram “HOMÃO”. 
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ANEXO 8: Tabela perguntas fechadas 

 

5º Ano 

Perguntas SIM NÃO 

Gosta das aulas e participa? 8 0 

Gosta quando é esportes? 8 0 

Gosta quando é dança? 3 5 

Gosta quando é só brincadeira? 7 1 

Gosta quando é tudo junto? 8 0 

Os meninos/as atrapalham as/os 

meninas/os? 

4 4 

Meninas podem jogar futebol? 8 0 

Você tem dificuldade em fazer atividade 

com os/as meninos/as? 

1 7 

Você passa a bola para as/os meninas/os? 8 0 

A participação entre meninos e meninas é 

igual? 

8 0 

Você tem amizade com meninos/as? 7 1 

Você briga quando uma menina/o erra? 8 0 

Os meninos deixam as meninas jogarem? 1 7 

Você se acha melhor que uma menina/o? 7 1 

 

Perguntas SIM NÃO 

Gosta das aulas e participa? 4 0 

Gosta quando é esportes? 3 1 

Gosta quando é dança? 1 3 

Gosta quando é só brincadeira? 4 0 

Gosta quando é tudo junto? 4 0 

Os meninos/as atrapalham as/os 

meninas/os? 

2 2 

Meninas podem jogar futebol? 3 1 

Você tem dificuldade em fazer atividade 

com os/as meninos/as? 

2 2 

Você passa a bola para as/os meninas/os? 3 1 

A participação entre meninos e meninas é 

igual? 

3 1 

Você tem amizade com meninos/as? 4 0 

Você briga quando uma menina/o erra? 2 2 

Os meninos deixam as meninas jogarem? 4 0 

Você se acha melhor que uma menina/o? 1 3 
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ANEXO 9: Tabela perguntas abertas 

                                                                    

Alunos do 5º ANO. 

                                                

 Amanda Joana Paula Gisele 

Pergunt

as↓ 

Idade → 10 anos. 10 anos. 11 anos. 10 anos. 

Qual brincadeira 

você mais gosta? E 

qual você não 

gosta? 

Eu gosto de queimada e 

não gosto de futebol. 

Queimada, vôlei. A brincadeira que eu mais gosto 

é queimada e a brincadeira que 

eu não gosto é jogo da velha. 

Eu gosto queimada e eu não 

gosto de futebol.  

Qual a importância 

das aulas de 

educação física para 

você? 

Para me divertir r etc. Na minha opinião para eu me 

divertir e praticar esporte. 

Me divertir e me exercitar. Aprender. 

Qual a sua relação 

com o professor(a)? 

Boa. Boa, nunca foi ruim. Legal. Legar. 

Se você pudesse 

fazer as atividades 

só entre os 

meninos(as) e não 

colocar as 

meninas(os) para 

participarem, o que 

acharia? Por quê? 

(Sem resposta) Ruim, eu gosto de jogar com 

todos. 

Eu acharia muito errado, pois 

tem que ser igual para todos. 

Ruim. Por que sim. 

Porque as meninas 

pouco participam 

das aulas quando 

vocês jogam juntos? 

Porque eles se acham 

melhor. 

Pois algumas brincadeiras eu não 

gosto, futebol, vôlei. 

Participam normal. Porque os meninos não dão 

a bola. 

Você gosta de 

brincar com os/as 

meninos/ meninas 

durante as aulas de 

educação física? Por 

quê? 

Não porque eles são 

agressivos. 

Sim, é melhor do que pouca 

gente. 

Sim, pois brincar cada vez com 

mais pessoas mais legal é. 

Sim. Por que não sei. 

Você acha que 

existe atividades 

para meninos e 

outras para 

meninas? Se sim, 

quais você diria ser 

“de meninos” e “de 

meninas”? 

Não tudo vale para 

meninos e meninas. 

Não, todos tem seu gosto. Não. Não. 

Na sua opinião 

porque meninos e 

meninas não 

conseguem 

participar 

igualmente nas 

aulas de Educação 

Física? 

As vezes. Alguns não passam a bola ou da 

briga. 

Participa igual. Sim. 

Deseja escrever 

algo sobre os 

Não. Não. Não. Eles são chatos de mais. 
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meninos ou sobre as 

meninas que ocorre 

durante as aulas de 

educação física? 

 

                                                

 Miguel Jorge Claudio Enzo Rafael Gustavo Davi Felipe 

Pergu

ntas↓ 

Idade 

→ 

11 anos. 10 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. (sem 

resposta) 

11 anos. 

Qual 

brincadeira você 

mais gosta? E 

qual você não 

gosta? 

Eu gosto de 

basquete, e 

eu gosto de 

todos 

brincadeiras

. 

Queimada e 

não gosto de 

futebol.. 

Não gosto de 

rua e mundo e 

gosto de todas 

as outras. 

É o futebol. É a 

dança. 

Mais gosta: 

basquete. 

Não gosta: 

pique. 

Atletismo eu 

gosto 

basquete não 

gosto. 

Futebol e 

queimada. 

Jogo da 

velha. 

Eu gosto de 

futebol e 

não gosto de 

basquete. 

Qual a 

importância das 

aulas de 

educação física 

para você? 

Para mim é 

para eu ficar 

com saúde. 

A diversão e 

nos deixar. 

Exercitar meu 

corpo e 

aprender mais 

sobre 

esportes. 

É bom para 

exercitar o 

corpo. 

O pontos de 

aula. 

Por que é 

legal. 

É 

importante 

para 

conhecer. 

Estimula o 

fortalecimen

to dos ossos. 

Qual a sua 

relação com o 

professor(a)? 

A relação e 

boa. 

Aluno e 

professor. 

Boa. Bom. Legal. Muito boa. Muito boa, 

pois não 

bagunço na 

aula. 

Relação 

amigável. 

Se você pudesse 

fazer as 

atividades só 

entre os 

meninos(as) e 

não colocar as 

meninas(os) 

para 

participarem, o 

que acharia? Por 

quê? 

Eu não 

acharia 

legal, pois 

todos nós 

temos 

direitos 

iguais. 

Eu acharia 

injusto 

porque 

todos 

merecem 

participar. 

Ruim. Seria legal. 

Porque meninos 

com meninos 

fica mais legal. 

Melhor, 

porque, teria 

um 

entendimento 

melhor entre 

eles. 

Eu acharia 

legal. 

Eu acharia 

bom, pois 

algumas 

vezes elas 

atrapalham. 

Acharia 

injusto, por 

que se não 

as meninas 

não iam 

jogar. 

Porque as 

meninas pouco 

participam das 

aulas quando 

vocês jogam 

juntos? 

Isso não 

acontece. 

Porque 

alguns 

meninos são 

muito 

fominhas. 

Não sei. Porque os 

meninos não 

querem que elas 

jogam. 

Porque nós 

(meninos) nos 

entendemos 

melhor. 

Não sei. Participam 

normal. 

Por que os 

meninos não 

dão a bola 

por isso 

praticament

e são 

excluídas. 

Você gosta de 

brincar com 

os/as meninos/ 

meninas durante 

as aulas de 

educação física? 

Por quê? 

Sim, pois a 

aula é mais 

legais com 

todo mundo. 

Sim porque 

é divertido. 

Sim é 

divertido. 

Sim. Porque é 

bacana. 

Sim, porque 

algumas não 

irritam. 

As vezes. Sim, pois 

tem que 

deixar elas 

jogarem. 

Sim, porque 

é divertido. 

Você acha que 

existe atividades 

para meninos e 

outras para 

meninas? Se 

sim, quais você 

diria ser “de 

meninos” e “de 

meninas”? 

Não.  Não. Não. Não. Não. Não. Não! Não. 

Na sua opinião Isso não Sim. Fomiagem e Porque eles não Porque cada Não sei. Conseguem Por que não 
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porque meninos 

e meninas não 

conseguem 

participar 

igualmente nas 

aulas de 

Educação 

Física? 

acontece. disputa. se dão bem. uma tem um 

jeito diferente 

de jogar. 

participar 

juntos. 

jogam muito 

bem. 

Deseja escrever 

algo sobre os 

meninos ou 

sobre as 

meninas que 

ocorre durante 

as aulas de 

educação física? 

Não. Bastante 

discussão. 

Não. Sempre são as 

brigas. 

O 

desentendime

nto. 

Não. Não! As meninas 

jogam e os 

meninos 

melhor. 

 

OBS. 1: Gustavo, ao responder a qual gênero se encaixava escreveu “Preto”.  

OBS. 2: Davi, deixou os dados formais (idade, gênero e série) em branco. 
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ANEXO 10: Entrevista com o professor I (Transcrição de áudio) 

 

Primeiro ponto formação 

Professor: Então ééhh, tenho duas graduações né uma especialização e um mestrado tudo 

realizado na UFES, ééhh, eu entrei lá em 2008 formei em 2012 em Licenciatura, 2014 em 

bacharelado, depois fiz uma especialização em Educação Física Escolar e mestrado terminando 

em 2016, ééhh, atualmente eu sou professor da rede de Vitória, tenho a função de Professor de 

Educação Básica no Ensino Fundamental I, também tenho o cargo de Coordenador de Formação, 

na rede, né em 2017 e também paralelo a isso eu trabalho como Treinador Esportivo num clube 

de Vitória Iniciação Esportiva, Basquete. 

 

Segundo ponto relações de gênero na educação física, turma do 4º ano 

Entrevistadora: Professor a gente agora vai começar a fazer umas perguntas ééhh, sobre gênero 

né, como é que acontece essa relação aqui na é, com a turma que você trabalha. Então primeiro a 

gente queria saber se você vê alguma dificuldade em "tá" trabalhando com aulas mistas? Se sim 

quais dificuldades? 

Professor: Olha ééhh, eu não vejo dificuldades, né, eu tento assim no início do ano um 

planejamento prevendo algumas dificuldades que eu possam ter, organizar as aulas, ééhh os 

conteúdos de modo que eu consiga ééhh, incorporar né, todo a diversidade que acontece nas 

turmas que eu dou aula ééhh, desde o gênero né, até também na questão da inclusão de pessoas 

com necessidades especiais né, com deficiência com algum tipo de laudo né que chega em nossas 

mãos e assim há um planejamento prévio pra que essas coisas não aconteçam mais exacerbada, 

né, lógico que quando há, né, até a pergunta né se quais? Quando há, é mais vindo já da vivência 

das crianças os meninos querendo certas atividades, as meninas querendo outras e isso piora 

quando há um acordo entre eles, as meninas concordam que precisa ter uma atividade pra elas e 

os meninos concordam aí que eu tenho que intervir e mediar essa interrupção, quando os meninos 

querem excluir as meninas e as meninas não concordam é mais fácil, quando as duas partes 

acham que deve segregar é mais difícil lidar com isso né, mas assim até o momento tem um, a 

gente tem lidado bem com isso né, não tem muita dificuldade. 

Entrevistadora: Assim a gente vê, que às vezes ééhh, as meninas pouco participam da aula né, 

ééhh, você propõe algumas atividades que busque colocar elas pra participar mais? 
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Professor: É são atividades assim no geral de cooperação né, atividades competitivas elas se 

sentem um pouco acuadas porque os meninos eles tendem a aflorar mais a questão competitiva 

né, ééhh dado que a turma ela está no quarto ano então eles estão juntos desde o primeiro, então 

eles sabem qual é a criança mais lenta do que a outra, qual é a criança que não vai entender a 

atividade, qual é que eles já sabem quando eu explico aqueles que já podem atrapalhar a equipe a 

ganhar, então assim não só as meninas, tem meninos dentro do grupo que são excluídos por conta 

de certas ações né, dentro das atividades então eu procuro assim, dá pelo menos no início do ano 

algumas atividades mais gerais, no âmbito mais da cooperação, né pra eles, pra tentarem esquecer 

um pouco, lógico que quando passo os esportes automaticamente já vem algumas atividades mais 

competitivas , né, mais aí é o diálogo com as meninas procurar incluir, os meninos entenderem e 

assim algumas atividades também alguns meninos que se excluem, né, por exemplo, no vôlei tem 

meninos que não gostaram esse ano quando eu dei vôlei e as meninas quando continuavam as 

atividades não queriam eles no time não porque eles não sabiam, porque eles vamos dizer 

"babavam" a atividade , né, então havia essa exclusão contrária também, mas não por ser ruim! 

Entrevistadora: Seria mais por uma questão do gosto... 

Professor: Do gosto, é do gosto. 

Entrevistadora: Aí entra a questão de se há algum conflito entre meninos e meninas né, questão 

de discussão dentro das aulas, se acontece qual, qual o meio que você usa pra poder intervir 

nesses momentos? 

Professor: Olha quando acontece uma discussão que extrapola é a orientação é levar pra 

coordenação, né, dentro da aula de educação física nós realizamos uma primeira intervenção né 

com a, com o caso ocorrido né dentro da discussão depois quando extrapola eu vejo que tá 

perdendo muito tempo da aula aí a coordenação segue, aí tem os encaminhamentos pra família, 

tem todos esses casos né, então assim nessa faixa etária a exclusão tanto de gênero também como 

de raça é com... todas as questões bem delicadas que podem atingir família então numa aula, uma 

aula só o professor talvez não consiga apaziguar isso né, algo que pode vir da rua, da família, 

uma cultura que a criança traz tanto do meio de comunicação também, que precisa ser mais, mais 

firme né e no caso a coordenação ajuda bastante também. 

Entrevistadora: Você acha que tem um pouco de difi... é falta um pouco de formação pro 

professor na hora de lidar com essas questões? 
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Professor: É eu acho assim não só formação, mas os professores que chegam e conversam, eu 

acho que eles tentam ajudar algo que deveria vir de casa, né, eu acredito que boa parte dos 

problemas que acontecem aqui você de crianças, por exemplo, que chegam muito bem 

informadas sobre o que é respeito, o que é a solidariedade, o que é um amiguinho que tem certa 

limitação e ajuda e você... e eu percebo que a gente não realiza um trabalho pra isso, olha esse 

aluno ele tá agindo de um forma muito bacana, né, ele vê que o menino que tem autismo quer a 

bola ele vai leva, entrega a bola pra ele, pode brincar e o time reclama com esse menino, “porque 

você entregou a bola pra ele?” A gente não fez nada pra ele fazer isso, assim como tem um outro 

que nesse momento chuta a bola pra longe e rir da cara do menino que tem autismo que ta 

gritando, então assim é o professor? Como que esse menino traz? Qual é a realidade dessas 

crianças? Então assim a escola vai trabalhar o conteúdo, né, e na medida do possível , na medida 

do possível não porque assim é algo que precisa ser dado na escola, mas deve trabalhar com isso 

mais não com a pretensão de que o menino via mudar o comportamento ou, ou é algo a longo 

prazo, o menino chega aqui e fica quatro horas com a gente e vinte horas em casa, tem certas 

coisas que a gente coloca muito na escola né, aí no caso o professor assim ele tem a formação 

dele mais chega ao ponto que pode ter doutorado nesse tema que ele vai lidar de frente com 

coisas novas né. 

Entrevistadora: É um trabalho muito difícil, pra só a escola né tá, tem que ser aquela parceria de 

escola e família né. 

Professor: É, né, com certeza. 

Entrevistadora: Professor você já havia comentado com a gente né que você sempre fez... pegou 

a sua turma do quarto ano desde o início e a gente percebe que é a turma, a relação entre meninos 

e meninas não é aquela coisa de separação, a gente vê que eles trabalham bem juntos né, pode 

contar um pouquinho como é? 

Professor: É, desde o primeiro ano no caso, no primeiro ano que eu cheguei nessa escola eles 

eram no primeiro ano né, ééhh, eles já chegaram do CMEI com algumas características já de 

união no grupo sabe?! De conhecer meninos e meninas, a família unida também nas reuniões de 

pais. Eu percebendo isso eu quis só assim, continuar, não tirar isso deles, mas nas aulas de 

educação física continuar passando atividades que não exclua, que não divida, há aulas que eu 

coloco as estações ali você vê alguns meninos indo pra queimada e por incrível que pareça essa 

turma as meninas querem jogar futebol com os meninos, e os meninos não tem lá suas 
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habilidades tremendas no futebol, nessa turma, então eles conseguem jogar sem ter problemas né, 

então assim desde o primeiro ano desde atividades cooperativas, competitivas eles já fazem muito 

bem o que fiz é mais deixar... fazer essa leitura diagnóstica da turma e, não mudar essa 

perspectiva entendeu?! Se eu mudasse talvez eles iam não sentir mais, né, “a gente era unido 

agora as meninas um implica com o outro...”, seu eu tivesse colocado lenha na fogueira né, no 

caso pra competição, pra segregar os meninos e meninas, mas até o momento é uma turma que eu 

acredito que vai continuar dessa forma, quem chega entende o como funciona né. 

Entrevistadora: Algumas escolas optam pela separação de gênero o que você acha a respeito 

disso? 

Professor: Olha, eu sou contra essa separação, né, eu acho que assim a gente tá numa sociedade 

em que hoje a gente vê todos os ambitos da sociedade as pessoas convivendo juntas, né, então se 

você tá numa escola onde o objetivo né, não só os conteúdos a serem ensinados pras crianças, 

mas tem a convivência, você chegar numa escola e ter essa divisão é meio que contraditório né, 

chegar numa escola e ter ééhh, principalmente em uma escola que aceita os dois, agora se é uma 

escola só de meninos o que eu vou falar? A escola é só de meninos! A escola é só de meninas 

como que tinha antigamente né, as escolas que eram só aceitavam os meninos, aí tudo bem o que 

eu vou falar é só de meninos, agora a escola é de meninos e meninas e dentro da escola opto por 

ser separado qual é o argumento né, então assim eu acho que não é por aí, não é por aí, uma 

escola que eu acho que faz isso é usa o argumento assim, “olha vai ter uma atenção mais especial. 

Tem atividades muito bruscas...”, e os pais não entendem, isso daí eu acho que eu falo a palavra 

covardia porque o filho vai crescer não vai consegui conviver, achar que tudo uma é coisa de 

menino outro é coisa de menina e eu não posso joga. Eu conheço escolas que há essa separação e 

na hora de fazer escolinhas de esporte depois do horário junta porque paga mensalidade, vai saber 

né? Porque a menina quer fazer futsal na aula de educação física é separado, aí paga o futsal da 

escola e faz o futsal junto com os meninos, aí você vê assim e os pais não pegam no pé pra saber 

porque sabe? 

Entrevistadora: Entra aquela história de esportes de meninas e esporte de meninos e acaba 

acontecendo que... 

Professor: E na mídia a criança que faz o vôlei na escola e não pode fazer o rugby que acha que 

é violento, chega na, no globo esporte em casa pra almoçar e a televisão coloca o time feminino 
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brasileiro de rugby, entendeu? Olha só a criança que está sendo formada, “como assim a escola 

não deixa eu jogar?”, tem time né! 

Entrevistadora: E a gente tinha feito o questionário com a sua turma e apareceu muito isso 

quando a gente perguntou né se seria, o que eles iam achar se houvesse essa separação e muitos 

deles falaram que ia achar chato né, porque já tem esse convívio né com a turma jogando junto, 

então eles falaram que ia ser chato, as meninas iam sentir falta dos meninos e os meninos iam 

sentir falta das meninas. 

Professor: É. Por isso é bacana a identidade da educação física é um ponto é esse, é eles 

entenderem que a escola é saber conviver junto e apreciar a atividade, vivenciar e deixar essa 

parte assim de um ter que ser melhor que outro, quem ganhar..., que se chegar nisso é quase 

sempre vai falar olha eu vou querer o mais rápido no meu time, eu vou querer quem reclama 

mais, que vai reclamar menos, entendeu? Então é inevitável né isso daí. 

 

(Agradecimentos finais). 
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ANEXO 11: Entrevista com a professora II (Transcrição de áudio) 

 

Primeiro ponto formação 

Professora: Eu me formei em 2001, na Ufes. Né, Licenciatura plena. Eehh atuei em 3 redes, né, 

municipais: Vila Velha, Vitoria e Serra. Estou atualmente em Vitoria e Serra, com regência de 

classe né. Trabalhei pouco tempo no estado com os meninos maiores, Ensino Médio, mas foi 

muito pouco a experiência. Também trabalhei na área de academia como personal né, e de uns 15 

anos pra cá eu me dediquei a parte mesmo de escol... escolar. 

Éééhh, bom, vale muito a experiência né, acho que faculdade ela com certeza ela traz muita coisa 

pra gente, mas, a experiência, o dia a dia mesmo, a rotina de escola é que dá assim, mais suporte 

pra gente poder trabalhar. 

Ah sim, eu sou graduada em Psicomotricidade pela faculdade Candido Mendes. 

 

Segundo ponto relações de gênero na educação física, turma do 5º ano 

Entrevistador: A primeira pergunta seria se você vê dificuldades em trabalhar as aulas mistas, 

meninos e meninas juntos? Éééhh, se sim, quais são essas dificuldades? 

Professora: Assim, eu nunca nunca... me senti dessa forma não em trabalhar com turmas mistas. 

Éééhh, eu lembro na minha época de escola tinha muita coisa da separação, meninas e meninos, 

mas separava mesmo né. Isso foi na década de final de 70,80 né, que era época militar ainda, eu 

acho que tinha muito isso. Agora, depois que eu fiz a faculdade, me formei, a gente sempre 

trabalhou com turmas mistas mesmo porque isso eu acho que é regimento de LDB né, então 

assim, não sei se hoje algumas escolas trabalham dessa forma, mas a gente aqui no município 

não, tanto daqui de Vitória, quanto Serra onde eu atuo. 

Éééhh, eu não tenho problema não, pelo contrário, eu acho que essa diversidade ela ajudo no 

aprendizado do aluno, né. Essa coisa que a menina pode fazer, que o menino pode fazer, hoje em 

dia não existe mais isso né, tudo a menina pode fazer, e tudo o menino pode fazer, né, aqueles 

esportes que eram considerados machistas, “aahh futebol, futsal, só homem joga”, hoje a gente vê 

nossa sociedade né, tá completamente diferente, no meio dos esportes né, e vice versa também 

“aahh queimada, pular corda é só coisa de menina” né. Então isso vem se quebrando porque a 

gente trabalha a capacidade física né, e não a questão do gênero em si. 
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Entrevistador: Professora, ééhh, algumas turmas tem a dificuldade de trabalhar meninos e 

meninas. Essa participação das meninas acaba sendo menor, por diversos motivos. Éééhh, você 

propõe atividades que visem trabalhar essa participação igualitária nas turmas? 

Professora: Sim. Éééhh, assim, eu acho que isso começa já no CMEI, né, no CMEI você começa 

a trabalhar, porque você não trabalha com gêneros, você trabalha com pessoas, né, então quando 

a criança vem já fazendo..fazendo pratica de atividade desde pequena, nem elas tem esse 

entendimento de gênero não. O que acontece, como aconteceu esse ano, na citada né, turma 5º 

ano B, eu tenho 1 aluno especificamen... 2 vamos dizer, 2 especificamente que no começo do 

ano, eu senti esse negócio assim “aahh mais ela é menina”, “aahh mais né, a mulher...”né, e 

imediatamente eu parei a aula porque eu me senti assim também um pouco provocada, nesse 

sentido né, de defender o meu gênero, e aí parei, conversei com a criança né, e o grupo como um 

todo, e eu percebi que pela questão assim, social da criança, de família, é uma coisa que já vem 

da família, pais separados, né, e aí parece que a mãe, ééhh, não quis assumir o filho, construiu 

uma outra família, então ele não tem uma identidade com a figura materna, tem a avó que cuida 

né, mas assim aquela coisa, a gente foi percebendo aos poucos, também mandei chamar né, o 

responsável pra conversar e a gente vai percebendo isso. Então cabe a nós, ééhh sabendo disso, 

desenvolver atividades em que todos claro participem, mas especificamente que, se aproxime a 

ele também pra se quebrar essa barreira dele. Claro que não é, não sei se isso modificou né, a 

gente tá acompanhando pro ano que vem, mas assim, mudou completamente, foi o mesmo 

discurso dele perto de mim essa questão, né, de “aahh menino e menina”, tanto que hoje já no 

final do ano, por exemplo, se a gente...eu divido né, eles dividem, tem dia que eles escolhem. Aí 

eles “ah tia, deixa menina contra menino” né, aquela coisa, situação assim, aí tá deixo. E esse 

menino especificamente, ele sempre fica no time das meninas, porque ele acha que o time dos 

meninos, segundo ele assim “eles são muito fominhas”, não passa a bola, e no time das meninas, 

elas têm essa coisa mais de compartilhar o momento, no caso do jogo da queimada que é nessa 

ques... nesse jogo especifico que eu falo. 

Então assim, ééhh, eu não trabalho assim, eu vejo assim, a menina quando ela está fora né, 

“vamo” colocar o exemplo da menina que você citou, ela está fora daquela atividade. “Se eu 

proporciono uma outra né, atividade, ou eu faço alguma atividade... não, eu não trabalho a 

atividade em si, eu trabalho a pessoa, o aluno, a aluna,né. A atividade ela é uma só, então eu 

chego nessas crianças, no caso, o 5º ano, nesses alunos, nessas crianças, pra saber o porquê ela 
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está fora do contexto, daquela atividade, porque toda atividade ela tem um objetivo. Então meu 

objetivo naquela atividade hoje é trabalhar velocidade, então assim, não é porque é menina ou 

menino, porque ela está né, então com certeza ela vai me falar assim “não, eu vou porque eu não 

corro muito” ou porque ééhh... “os meninos ficam implicando”, então assim, a gente trabalha em 

cima né, eu trabalho em cima da capacidade dela do correr, e não porque el é menina ou é 

menino, ou porque o menino fala isso, ou o menino fala aquilo. Eu pelo menos trabalho assim. 

Entrevistador: Professora, a próxima pergunta já está um pouco respondida. Seria a sua atitude 

quando eles discutem em aula sobre as atividades, eehh, vocês têm alguma orientação da escola, 

sobre como agir também, ou vocês têm autonomia pra lidar com esses conflitos? 

Professora: não, a gente não tem uma sistematização do, por exemplo do pedagógico, que é o 

setor que gerencia os conteúdos ministrados, a forma que está sendo dada, a gente não tem. Mas a 

gente tem um sistema que vem da SEME que é nossa Secretaria de Educação, em que a gente tem 

conteúdos a serem assim, sugeridos durante os trimestres, né. Agora a forma que você vai dar 

aquele conteúdo, aí isso é, eu acho que é de profissional pra profissional, da experiência de cada 

um. De repente, se fosse um professor homem numa mesma situação que a minha, agiria 

diferente, não sei né, isso vai muito da concepção de vida de cada um também. 

Entrevistador: Éééhh, mais uma pergunta aqui. Algumas escolas como já foi dito aqui, optam 

por... ou alguns professores de algumas escolas, optam por fazer a separação dos gêneros nas 

aulas. Atividades para os meninos de um lado e atividades para as meninas do outro lado. O que 

você acha disso? Se tem pontos positivos, pontos negativos? Quais? 

Professora: olha assim, eu assim, eu nunca trabalhei em escola assim, o que eu posso fazer, falar 

da minha experiência. Né. Normalmente, né, a gente vai aplicando os conteúdos vai 

desenvolvendo a sequência didática. Mas sempre tem aquele dia né, “ah tia deixa a gente 

escolher” né, a gente acaba que né, flexiona um pouco, dá uma flexibilidade até porque, eu acho 

bem importante essa aula, que é a dita “aula livre”. Que é onde eu posso não estar mediando as 

situações, mas eu posso estar observando eles mesmos mediando as situações, né. Então assim, 

normalmente o que acontece nessas aulas? Eles se separam por gênero realmente, que é esse 

momento que é, tem a separação, não é que eu imponha ou a escola imponha isso não né. Mas eu 

acho que isso mesmo é por questão de sociabilidade entre eles, por exemplo, na sala de aula que 

você vai, normalmente ele tem um mapa de sala, então o profissional, o professor regente, o que 

ele vai fazer? Ele vai colocar, distribuir pela sala da forma que ele quiser, os que necessitam mais 
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num canto, os que necessitam menos, menina ou menino, isso... né, a gente não tem essa 

percepção porque a gente não fica muito em sala de aula. Mas nessa situação da Educação Física, 

é muito engraçado porque o que acontece isso. Mas por exemplo, né, sempre quando tem isso, os 

meninos optam a grande maioria pelo futebol, mas eu tenho duas ou três que fazem o futebol com 

os meninos, assim como eu tenho dois ou três meninos que não gostam de futebol, e que fazem 

atividade com as meninas, né. Então eu acho que é nesse momento, mas assim, eu não percebo 

pelo gênero não, eu percebo pela... como é que eles estão alí, ééhh, se mediando, mediando a si, 

mediando aos outros né. 

Assim, agora quanto as escolas que fazem isso, eu não sei eu pra mim assim, não tem muito essa 

diferença não, quando pensa assim “uma coisa meio que militar né, parece coisa militar” esse 

negócio, mas eu não...assim, eu acho que tem um lado bom né, e tem um lado ruim. Eu acho que 

o lado ruim é a questão da... assim, da não socialização, né, porque na escola você trabalha com 

turmas, você não trabalha individualmente. Éééhh, agora o lado bom, é assim, é você observar, 

ééhh sentir que os meninos assim, tem a necessidade de estar só com os meninos, né, assim como 

as meninas tem necessidade também de estar só com as meninas, mas não quer dizer que eles não 

consigam trabalhar em conjunto. 

Eu acho que é isso, eu acho que tem os pontos favoráveis e os desfavoráveis, mas eu acho que os 

favoráveis, eles são... alias, os desfavoráveis são menores, né. Eu pelo menos assim, eu acho que 

eu não gostaria como experiência assim, chegasse em uma escola, “não, você fica só com o grupo 

das meninas” ou “não, você só fica com o grupo dos meninos”, eu acho que eu... que me 

faltaria... eu estaria sempre pela metade em questão de aprendizado. Como assim? Né, só 

trabalhar só com menina, e o desafio de estar trabalhando também com os meninos? 

 

(Agradecimentos finais) 
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ANEXO 12: Anotações (Diários de campo) 

 

4° ANO 03/10 

* Conteúdo a ser trabalho esse ano: Handebol e Dança. 

* Nesse dia aconteceu um jogo misto (meninos e meninas juntos) a bola passava pelas meninas 

sem problema algum, mas ainda assim os habilidosos se sobressaiam durante a atividade. 

* Acredito que por essa turma conter mais meninas do que meninos a participação delas se torna 

maior. 

* Turma tranquila em relação a mistura de meninos e meninas. 

* Professor Matheus menciona que foi feito um trabalho continuo com eles, pois ele acompanha a 

turma desde o primeiro ano do ensino fundamental, então sempre buscou interagir meninos e 

meninas, percebe-se que não há problema para essa turma em relação a jogos mistos. 

06/10 

* Roda inicial bem misturada, meninos e meninas juntos assim como grupos de meninos junto e 

de meninas juntas, mas foi perceptível uma mistura de meninos e meninas lado a lado. 

* Em momentos de dispersão acontecia muito de os meninos brincar com as meninas, se abraçar, 

conversar, rir de algo juntos. Então esse envolvimento acontecia em vários momentos da aula. 

* Atividade foi a queimada e os grupos foram mistos, meninos e meninas participavam, mas 

ainda assim os meninos se sobressaiam. Os meninos queriam arremessar a bola toda hora e 

faziam de tudo para pegar a bola e realizar isso, esquecendo-se das meninas nesse momento, mas 

quando as meninas pegavam a bola eles as incentivavam e quando elas pediam para jogar eles 

cediam, eram poucas as vezes, mas acontecia. Mas ainda assim os meninos participavam mais 

que as meninas. 

* Em determinado momento foi da atividade foi colocado a regra da bola ter que passar pelas 

meninas, sendo feito uma vez arremessa os meninos e outra as meninas e assim sucessivamente, 

desse modo as meninas participavam um pouco mais, mas também só aquelas que se 

prontificavam a participar, outras ficavam ao fundo só correndo da bola quando era lançada para 

queimá-las. 

* Outro fato ocorrido foi colocar dentro da brincadeira o coringa no qual deveria ser protegido 

pelos demais colegas, várias meninas foram protegidas pelos meninos e pelas próprias meninas e 

vice-versa. 
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* Um fato interessante nesse dia foi a postura do professor ao entregar um bilhete para os pais a 

respeito da semana da criança que ia acontecer na escola. Esses bilhetes estavam na cor amarelo, 

azul e rosa. Ele fez uma fila de meninos e meninas e resolveu entregar os bilhetes de cor rosa 

para os meninos e azul para as meninas, para que pudéssemos ver como seria a reação deles. A 

partir daí começou a se evidenciar a separação de gênero, a primeira menina que recebeu o 

bilhete azul fez cara de que não gostou e pediu muito pelo bilhete rosa, mas as que vieram depois 

não questionaram muito, mas foi perceptível a expressão adotada por querer o bilhete rosa. Já os 

meninos questionaram muito e pediam pelo azul, saindo também com a expressão de não ter 

gostado da cor recebida, muitos usaram palavras de isso é injusto, eu queria azul, me dá azul 

professor, eu quero o azul e teve um menino que pediu a cor rosa o que nos surpreendeu (esse 

menino não aparentava ter características "ditas" de homossexual, pelo contrário tinha 

características "ditas" de heterossexual, com isso o professor nos fala que esse aluno pratica 

dança fora da escola, ginástica e dessa forma tem um contato com o "universo" feminino, não 

fazendo para ele diferença alguma esse tipo de coisa) as cores que sobravam amarelas, os 

meninos que receberam até saíram contente e gritando de receberam essa cor, meninos que 

receberam azuis também saíram gritando felizes que tinha recebido a cor que queria, assim como 

as meninas ao receberem a cor rosa. 

* É interessante quando invertemos as coisas com a qual o mundo determina ser de menina e 

menino como isso mexe com eles e tiram eles da sua zona de conforto, porque eles estão 

acostumados e já foram ensinados que azul é de menino e rosa de menina. 

10/10 

* Nesse dia aconteceu a semana da criança, então os dois professores de educação física se 

juntaram e prepuseram um rodízio de atividades pelos espaços da escola. As atividades eram 

dança (no auditório), futebol (quadra) e queimada (pátio). Sendo um dia livre os alunos 

escolheram o que queriam fazer então os meninos ficaram com o futebol e as meninas com a 

dança, e algumas crianças na queimada. A única atividade mista foi a da queimada, mas ocorreu 

tranquilamente, a participação era igual, mas se sobressaia quem buscava se impor mais e ir atrás 

da bola. Nesse grupo de alunos que se formou não vimos problemas em relação ao gênero, a 

atividade fluiu bem. 

* A questão a que chamamos a atenção é em relação às escolhas de atividades, ficou visível que 

as meninas queriam dança e os meninos futebol, mas os professores1 presentes não falaram que 
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as meninas podiam jogar futebol com os meninos e que os meninos podiam dançar com as 

meninas. 

* Acreditamos que por se tratar de uma construção social as práticas determinadas de cada 

gênero, fica meio que óbvio as escolhas de cada gênero, não houve questionamentos e tão pouco 

intervenção quanto as atividades propostas para o dia. Nenhuma menina pediu para jogar futebol 

e nenhum menino pediu para dançar, porque para eles já sabe o que é de cada um. 

20/10 

* No horário antes do recreio as turmas realizaram a prova do PAEBES então as aulas de 

educação física foram realocadas para depois do recreio. 

* Algo que chamou a atenção enquanto estavam dentro da quadra para o início da aula foi um 

menino que estava usando uma tiara de princesa que pertencia a uma colega. Ele andou pela 

quadra toda, falou com colegas e estagiários e não sofreu nenhuma repressão, todos o trataram 

normalmente. Depois de um tempo ele devolveu a tiara para a colega. 

* A atividade realizada no dia consistia na divisão de duas equipes que estavam uma com o colete 

amarelo e a outra com o colete azul, cada equipe possuíam cones em uma área demarcada em que 

cada uma devia proteger o seu e também derrubar o da equipe adversária. 

* Percebemos que na equipe amarela as meninas ficavam responsáveis por proteger o cone e só 

os meninos trocavam passes e tentavam derrubar o cone adversário, ou seja, as meninas ficaram a 

aula toda paradas em torno do cone. Na equipe azul havia uma mistura de meninas e meninos que 

trocavam passes, mas responsável por proteger o cone ainda eram só as meninas, em número 

menor, mas ainda assim eram ela, duas meninas ficaram responsável por isso. 

* Em um momento da aula ainda com a mesma atividade os meninos começaram a ajudar as 

meninas a protegerem os cones, mas ainda assim as meninas que estavam trocando passes 

voltavam para ajudar a proteger os cones. Nessa atividade também percebemos que poucos eram 

as meninas tocando na bola, as que mais tocam eram as que buscavam se impor para participar, 

as outras que ficavam acanhadas pouco participavam, se limitando a função de proteger o cone. 

* No segundo momento da aula foram divididas duas equipes dentro do time amarelo e duas do 

time azul, cada equipe tinha uma função, defender e a outra atacar. Metade da quadra estava uma 

equipe amarela defendendo os cones e uma azul tentando atacar e na outra parte da quadra uma 

azul defendendo e uma amarela atacando, a ideia era que quem estava defendendo arremessasse a 

bola para a sua equipe que estava atacando, mas sem sair do seu espaço. Nesse momento a 
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organização de onde estaria cada um partiu dos próprios alunos, havendo aí uma mistura entre 

meninas e meninos. Dessa forma as meninas começaram a participar mais. 

 

 

5º B 06/10 

* Roda inicial para chamada centro da "quadra" percebe-se a separação de meninos e meninas, 

sendo que de um lado estão às meninas e do outro os meninos. 

* Momento de dispersão durante a aula forma-se grupos de meninos e de meninas sendo que cada 

grupo ocupa um lado do espaço. 

* Nesse momento os meninos começam a cantar "para de chorar..." e chama um menino de 

chorão (não se sabe o porquê, pois o menino não estava chorando). 

* Nessa aula a atividade foi um pique começou com 3 pegadores sendo eles todos meninos, 

começando a brincadeira os meninos se direcionavam as meninas com a intenção de pega-las e 

depois iriam pegar os meninos. 

* A qualquer paralisação da aula os meninos se juntam e começam a cantar musiquinhas (com 

intuito de zoar alguém). 

* Ao mudar os pegadores, sendo essas agora meninas ao final os meninos comemoram que não 

foram pegos. 

* Em seguida é feito o primeiro trio misto (dois meninos e uma menina) nesse momento não 

houve comemoração. 

* É perceptível que no próprio pique se formam grupos e acontece a separação entre meninos e 

meninas, sendo que o pique é individual.  

* Forma-se então um grupo só de meninas e em um determinado momento da brincadeira os 

meninos gritam " ih tá fácil demais". E no final da atividade comemoração de novo por não 

serem pegos. 

* A cada momento que se faziam grupos só de meninas ao final os meninos comemoravam que 

não foram pegos por elas. 

* Vários momentos os meninos gritam bando de "GBP" (não se sabe o significado e o porquê de 

gritarem). 

10/10 
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* Nesse dia aconteceu a semana da criança, então os dois professores de educação física se 

juntaram e prepuseram um rodízio de atividades pelos espaços da escola. As atividades eram 

dança (no auditório), futebol (quadra) e queimada (pátio). No 5° ano ocorreu um pouquinho 

diferente, pois se encontravam duas turmas juntas, então a divisão foi um pouco diferente. 

Conhecendo a turma do 5° B optamos por acompanhar alguns alunos que a nosso ver 

tumultuavam as aulas quando essas eram mistas, tais alunos sempre afrontavam as meninas então 

para nós seria muito bom acompanhá-los na dança para ver como reagiriam. 

* No auditório percebemos que quando se tratava do funk os meninos tomavam a frente do 

espaço, se soltando, mas de uma maneira bastante livre, apenas se movimentando conforme o 

som, mas a partir do momento que perceberam no telão que era algo coreografado e por meninas 

eles se acanharam e se sentaram. As meninas por sua vez tomaram a frente e foram imitando os 

passos no telão. 

* Depois de um tempo percebemos que a maioria dos meninos estavam sentados e apenas um 

menino em pé dançando (mas a sua maneira) e a maioria das meninas dançando, as meninas que 

não estavam dançando eram as que estavam tímidas e que não conseguiam acompanhar os passos 

coreografados (mas seu número era menor). Ao citar o único menino dançando ficamos 

surpresos, pois achamos que ele teria bastante resistência, mas vimos que ele se divertia bastante 

e dançava conforme queria, em nenhum momento ele foi "zoado" pelos colegas e nem se 

importava por estar só ele de menino dançando. 

* Os meninos só levantam para dançar se fosse em grupo, em grupo todos dançam, mas a partir 

do momento que um senta todos sentam também, aconteceu isso em vários momentos. 

* Percebendo que ninguém os olhava os meninos resolveram sair discretamente do auditório, mas 

foram surpreendidos pela professora que os trouxeram de volta. Dessa forma todos sentados 

novamente. 

20/10 

* No horário antes do recreio as turmas realizaram a prova do PAEBES então as aulas de 

educação física foram realocadas para depois do recreio. 

* Dessa forma o 5° ano se junta novamente e jogam queimada juntos. 

* Como sempre a participação das meninas é inferior à dos meninos, onde elas ocupam o espaço 

só estando presente, não se impõem e nem buscam reivindicar com os meninos a sua 

participação. 
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* Percebe-se que as meninas se sentem coibidas a participarem e os meninos a afrontam o que as 

fazem temer, dessa forma elas não participam e ficam com medo de se impor. 

* O conflito maior acontece na área dos queimados, isso acontecendo com os dois times. Por ser 

um espaço reduzido a participação de todos diminui porque a bola pouco chega aquele lado, 

então quando chegava era uma briga com os integrantes da mesma equipe para poder arremessar 

a bola, os menos habilidosos e as meninas eram os que mais sofriam porque quando pegavam a 

bola os meninos tiravam de suas mãos, tornando aquilo uma confusão. 

* Dessa forma chegou a um ponto em que na hora de realizarem o arremesso uns atrapalhavam os 

outros, para poder pegar a bola e arremessá-la. 

* As meninas que mais participavam eram as que buscavam se impor durante as atividades, em 

que elas disputavam a bola com os meninos, brigavam com eles para deixarem elas jogarem, 

corriam atrás da bola quando essa saia do seu espaço. 

* Percebemos que a todo o momento quando as meninas pegavam a bola ou quando eram 

"queimadas" e iam arremessar a bola os meninos ficam dizendo o que era para elas fazerem, onde 

tacarem e como tacarem, elas não tinham autonomia para realizarem o arremesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


