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Resumo 

O artigo busca compreender as representações sociais de meninos e meninas sobre a 

separação das aulas de Educação Física por gênero. Trata-se de uma pesquisa 

descritivo-interpretativa, ancorada na Teoria das Representações Sociais, que realizou 

entrevistas semiestruturadas com 27 meninos e meninas de uma escola pública 

municipal de Ensino Fundamental de Vitória/ES. Os dados produzidos indicam que, 

apesar da separação por gênero, a maioria dos entrevistados é favorável às aulas 

conjuntas entre os gêneros feminino e masculino. Os entrevistados também sugerem 

alternativas para superar o problema da separação. Os dados ainda apontam para a 

necessidade de mediação pedagógica por parte do/a professor/a para que meninos e 

meninas possam conviver harmonicamente nas aulas. 

Palavras-chave: Gênero. Representações Sociais. Educação Física.  

THE SEPARATION OF PHYSICAL EDUCATION BY GENDER: SOCIAL 

REPRESENTATIONS OF BOYS AND GIRLS 

Abstract 

The articleseekstounderstandthe social representationsof boys and girls 

abouttheseparationofphysicaleducation classes bygender. Thisis a descriptive-

interpretativeresearch, basedontheTheoryof Social Representations, 

whichconductedsemi-structured interviews with 27 boys and girls from a municipal 

publicschoolof Vitória / ES. The data producedindicatethat, despitegenderseparation, 

themajorityofrespondentsfavored joint classes betweenthefemaleandthe male gender. 

Intervieweesalsosuggestalternativestoovercometheproblemofseparation. The data still 

point totheneed for pedagogicalmediationbytheteachersothat boys and girls 

canliveharmoniously in class. 

Keywords: Gender. Social Representations. PhysicalEducation. 
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1. Introdução 

Em minha trajetória como aluna da Educação Básica e, recentemente, cursando as 

disciplinas de Estágio Supervisionado no curso de licenciatura em Educação Física do 

Cefd/Ufes, pude observar separações por gênero nas aulas desse componente curricular, 

ou seja, meninos e meninas praticando atividades distintas. Essas separações ocorreram 

até na Educação Infantil e se repetiram nos Ensinos Fundamental e Médio, contribuindo 

para reforçar e naturalizar as diferenças entre meninos e meninas. Para Abreu (1990, p. 

13-14):“[...] tanto as meninas quanto os meninos acabam preferindo essa divisão, pois já 

estão impregnados de valores discriminatórios advindos de condicionantes sociais”. 

Desde muito cedo a sociedade deixa subentendido para as crianças que as meninas 

devem brincar de bonecas, de casinha, “mamãe e filinha”, enquanto os meninos jogam 

bola, pulam muro, sobem em árvores e brincam de carrinho. No que tange a prática de 

atividades físicas e esportivas nas aulas de Educação Física, essa diferença entre os 

gêneros masculino e feminino também é reforçada cotidianamente por meio de práticas 

que fazem a distinção entre o que é permitido e recomendável aos homens e as 

mulheres. Para os meninos, são destinadas atividades que exigem força, vigor e 

habilidades motoras grossas, como o futebol e as lutas, por exemplo. Já para as meninas 

são destinadas atividades delicadas, que enfatizam a graça e o ritmo, como a dança, por 

exemplo. Esse tratamento diferenciado influencia, no decorrer da vida, no desempenho 

físico e esportivo, acarretando a consolidação de habilidades diferenciadas entre 

meninos e meninas. Segundo Daolio (1995, p. 83) “[...] esses hábitos corporais 

masculinos e femininos vão, ao longo do tempo e dependendo da sociedade, tornando 

um sexo mais hábil que o outro em termos motores”. 

Sem negar as diferenças biológicas existentes entre homens e mulheres, 

compreendemos que o descompasso no desempenho de atividades físicas e esportivas 

entre os gêneros é decorrente de condicionantes socioculturais, que, desde muito cedo, 

vão demarcando nos corpos de meninos e meninas os seus limites e possibilidades de 

desenvolvimento. Entendemos que a Educação Física, dada à especificidade 

epistemológica do seu objeto, é uma disciplina privilegiada para questionar e tentar 

superar esses estereótipos que inibem meninos e meninas de uma convivência mais 

harmônica e de um pleno desenvolvimento. 



3 
 

 
 

Para tentar superar esses estereótipos, que muitas vezes estão cristalizados nas práticas e 

representações dos sujeitos, é preciso compreender o que eles pensam sobre o assunto, 

qual seja, a separação de meninos e meninas nas aulas de Educação Física escolar. 

Nesse sentido, formulamos a seguinte questão norteadora deste estudo: o que pensam 

meninos e meninas acerca da separação das aulas de Educação Física por gênero? O 

nosso objetivo écompreender as representações sociais de meninos e meninas sobre a 

separação das aulas de Educação Física por gênero. 

 

2. A separação das aulas de Educação Física por gênero: diálogos com 

a literatura 

Não é de hoje que as mulheres vêm exercendo um papel secundário ao do homem, não 

só nos esportes e nas atividades físicas, mas em diversos setores da sociedade. Isso se dá 

pelas diferentes formas que se educam homens e mulheres, fazendo com que os mesmos 

adquiram habilidades específicas para cada gênero.  

Mesmo antes de nascer, basta observar as diferenças na primeira roupinha que os bebês 

ganham, a forma de se carregar meninos e meninas, e as maneiras como os pais os 

vestem. Os meninos são estimulados a brincar na rua, porque, segundo as mães, se 

ficarem em casa irão atrapalhá-las. Enquanto as meninas permanecem em casa, ajudam 

nas tarefas domésticas, que lhe serão úteis quando se tornarem esposas e mães. Para 

Romero (apud DARIDOet al, 2005, p. 107), quando crianças:  

Os meninos são incentivados a praticar brincadeiras mais agressivas e mais 

livres; jogar bola na rua, soltar pipa, andar de bicicleta, rolar no chão em 

brigas intermináveis, escalar muros e realizar várias outras atividades que 

envolvem riscos e desafios. As meninas, ao contrário, são desencorajadas de 

praticar tais brincadeiras e atividades. 

Essas brincadeiras infantis, que são destinadas separadamente para cada sexo, acabam 

por conduzir as meninas a uma passividade quase que constante (ABREU, 1990, p. 14). 

Whitaker (1989, p. 33) destaca que os brinquedos e jogos que exploram mais a 

liberdade, a aventura são destinado aos meninos, enquanto as meninas ficam restritas a 

passar “[...] o tempo comportadamente arrumando panelinhas num mundo já restrito, 

estático – o mundo da cozinha – e que ainda lhes apresenta miniaturizado”. 

Esses hábitos corporais, que são distintos entre meninos e meninas, acabam por tornar 

um sexo mais hábil que o outro com o decorrer do tempo. A maior desenvoltura dos 
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meninos, consequente de sua maior vivência com determinadas modalidades esportivas 

reforçam a pseudossuperioridade masculina. 

Na tentativa de igualar acesso e métodos educacionais para homens e mulheres, foram 

criadas as escolas mistas em 1920. Contudo, a relação estabelecida de superioridade dos 

homens frente às mulheres continua até os dias atuais, já que muitos professores fazem 

uso de práticas que deixam transparecer os estereótipos e os preconceitos de gênero. 

Esses professores, inconscientemente, exigem coisas diferentes de meninos e de 

meninas. Desse modo, as diferentes maneiras de tratar meninos e meninas no âmbito 

escolar fazem com que estes assumam determinadas posturas frente à 

sociedade.(CRUZ; PALMEIRA, 2009, p. 116). 

As aulas de Educação Física, em muitos casos, contribuem para manutenção desse 

estereótipo, pois tem reforçado a superioridade masculina, pelo fato de os meninos 

apresentarem uma melhor desenvoltura no desenvolvimento de atividades físicas e 

esportivas. Essa diferença no repertório motor se dá pela vivência maior que os meninos 

têm em determinadas atividades, como o futebol, por exemplo. Culturalmente os 

meninos desde cedo tem um grande incentivo da parte dos pais e da sociedade para a 

prática desse esporte, e o fato de praticá-lo há mais tempo, desenvolve-se uma melhor 

habilidade. 

Com a tentativa de intervir em tal realidade, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs, 1998) da Educação Física, no que tange as questões de gênero, considera de 

fundamental importância a realização de aulas mistas, uma vez que estes podem 

favorecer a meninos e meninas a aprenderem a ser mais tolerantes, respeitando as 

diferenças existentes. Em relação à construção escolar das diferenças entre gêneros, 

Louro (2004, p. 57), argumenta:  

[...] desde seus inícios a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. Ela 

se incumbiu de separar os sujeitos – tornando aqueles que nela entravam 

distinto dos outros, os que a ela não tinham acesso. Ela dividiu também 

internamente, os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de 

classificação, ordenamento, hierarquização. A escola que nos foi legada pela 

sociedade ocidental moderna começou por separar adultos de crianças, 

católicos de protestantes. Ela também se fez diferentes para os ricos e para os 

pobres e ela imediatamente separou os meninos das meninas. 

Louro ressalta que, em alguns componentes curriculares, a constituição da identidade de 

gênero parece, muitas vezes, ser feita por meio de discursos implícitos, já: 

[...] nas aulas de educação física esse processo é, geralmente, mais explícito e 

evidente. Ainda que várias escolas e professores/as venham trabalhando em 

regime de coeducação, a educação física parece ser a área onde as 
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resistências ao trabalho integrado persistem, ou melhor, onde as resistências 

provavelmente se renovam, a partir de outras argumentações ou de novas 

teorizações (LOURO, 2004, p. 72).  

Em muitos casos a escola mantém a simbologia da mulher como um ser dotado de 

fragilidade e emoções e do homem como um ser de força e razão, por meio das normas, 

dos objetos, do espaço físico e das técnicas do corpo e dos conteúdos de ensino, sejam 

eles a ginástica, os jogos e, sobretudo, os esportes (LOURO, p. 57). 

Aos homens sempre foi permitido participar de qualquer modalidade esportiva, pela 

natureza masculina que enfatiza a força e a virilidade. Enquanto as mulheres são vistas 

como sensíveis, graciosas e para elas, são destinadas modalidades mais “suaves”, que 

tem pouco ou nenhum contato corporal com outros corpos como, por exemplo, a 

ginástica rítmica e o voleibol. Esse comportamento existe desde que o esporte moderno 

foi introduzido como conteúdo da Educação Física escolar no Brasil. O homem que 

praticasse esses esportes considerados femininos correria o risco de ser visto pela 

sociedade como afeminado. O “football”, 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. 

58). 

Diversos autores apontam o esporte como uma atividade predominantemente masculina 

e de fundamental importância na construção da identidade do homem (CONNEL, 1992; 

CONNEL et al., 1995). Badinter (1993) afirma que os esportes que envolvem a 

competição, a agressão e a violência são considerados como a melhor iniciação à 

virilidade, pois é nesse espaço que o adolescente ganha o “status de macho”, mostrando 

publicamente seu desprezo pela dor, o controle do corpo, a força e a vontade de ganhar 

e esmagar os outros. “Em suma, mostra que não é um bebê, uma moça ou um 

homossexual, mas um homem de verdade” (BADINTER, 1993, p. 94). 

Essa representação acaba por afastar as mulheres dos esportes, tanto fora quanto dentro 

da escola. Percebemos que a quantidade de homens nas quadras e/ou pátios praticando 

algum esporte é mais significativa que a quantidade de mulheres. As consequências 

dessa distinção são danosas, especialmente para as mulheres. De acordo com Saraiva 

(1999, p. 27): 

No campo biofisiológico, a performance motora feminina fica prejudicada 

pelas menores oportunidades de vivências corporais, em relação as 

oportunidades de jogos esportivos oferecidas aos meninos. No campo 

psicológico, a aceitação por parte das meninas da ideia de superioridade 

física do homem, que transferida aos outros aspectos de vida, leva à 
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acomodação, uma vez que os meninos são desde cedo estimulados para a 

independência. E no campo social, pode-se facilmente deduzir em 

decorrência dos fatos anteriores, as consequências para o papel social de 

ambos os sexos. 

Na maioria das vezes, as meninas percebem que os meninos são mais habilidosos em 

praticamente todas as atividades realizadas, isso porque como foi dito anteriormente, os 

meninos tendem a se arriscar mais, ousar mais nas atividades. Mais isso não significa 

que todas as meninas são inábeis e nem que todos os meninos são hábeis. 

Segundo Abreu (1990, p. 54) a inclusão e a exclusão estão mais relacionadas à 

habilidade e não ao sexo “[...] o fator preponderante da incompatibilidade dos sexos em 

aulas mistas é o desnível das habilidades”. A autora constatou que há um bloqueio por 

parte dos meninos em aceitar praticar atividades junto com as meninas, assim que as 

meninas demonstram habilidades são aceitas pelos meninos. Da mesma forma, quando 

os meninos são menos hábeis, são tão excluídos quanto às meninas e às vezes recebem 

menos passes em um jogo do que as mesmas. Porém, existe uma tolerância maior dos 

meninos aos erros desses, do que aos erros das meninas. 

O professor Carlos CatalanoCalleja, em artigo datado de 1970 (p. 123), afirma que “[...] 

perder de menina é um tanto vexatório e pode ocasionar uma problemática que iria 

afetar a personalidade em formação do menino”. Afinal, em uma cultura onde impera os 

modelos masculinos, os homens devem sempre ganhar das mulheres. 

 

3.Pressupostos teóricos e metodológicos 

A pesquisa descritivo-interpretativa, ancorada na Teoria das Representações Sociais 

(MOSCOVICI, 2003), foi a perspectiva teórico-metodológica empregada neste estudo. 

Assim como Mello (2007, p. 19), compreendemos: 

[...] representações sociais – centradas nas ações concretas e linguageiras – 

como formas de agir e pensar geradas nas atividades de comunicações dos 

membros de determinados grupos sociais. Essas representações 

correspondem a um conjunto de saberes práticos, do senso comum, que tem 

sua gênese nos processos de comunicação de uma comunidade discursiva. 

Com base nesses pressupostos, buscamos compreender as representações sociais de 

meninos e meninas sobre a separação das aulas de Educação Física por gênero. Para 

isso, foram realizadas 27 entrevistas semiestruturadas com meninos e meninas das 

séries finais do Ensino Fundamental.A escola escolhida para desenvolvimento da 

pesquisa foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ceciliano Abel de 
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Almeida, localizada no Bairro Itararé, na cidade de Vitória/ES. Essa escolha se deu 

devido à inserção da pesquisadora na escola por, aproximadamente, quatro meses 

durante a disciplina de Estágio Supervisionado II, já apresentando proximidade com os 

alunos, o professor de EF e com a realidade daquele contexto. 

Durante a inserção na escola, percebemos que meninos e meninas só jogavam juntos 

quando imposto pelo professor. Se tivessem a oportunidade de escolher, eles 

imediatamente se separavam. As meninas costumavam ir para o pátio externo jogar 

vôlei, queimada, enquanto os meninos ocupavam a quadra, jogando futsal. Havia um 

grupo pequeno de meninas (duas ou três) que gostavam do futsal e se sentiam a vontade 

em jogar com os meninos. Elas eram bem aceitas no meio dos meninos. 

Entrevistamos estudantes de três turmas, dos seguintes anos: 7º ano A (faixa etária de 

12 a 14 anos). Turma com 31 alunos, 22 meninas e 9 meninos;  8º ano A (faixa etária de 

13 a 15 anos). Turma com 32 alunos, 13 meninas e 19 meninos; e 9º ano A (faixa etária 

de 14 a 15 anos). Turma com 27 alunos, 17 meninas e 10 meninos.  A Tabela 1, 

apresentada a seguir, demonstra o número de meninos e meninas entrevistados em cada 

turma:  

TABELA 1: Distribuição das entrevistas 

 Meninas Meninos Total por Ano 

7º ano 5 5 10 

8º ano 4 4 8 

9º ano 5 4 9 

Total por Gênero 14 13 27 

 

Foi importante realizar a pesquisa com turmas que já conhecíamos, pois pudemos 

perceber como eram estabelecidas as relações sociais entre os alunos e com o professor 

de Educação Física. Segundo Vianna et al (2010, p. 163)“é interessante à realização de 

pesquisas que procurem entender as relações dos atores sociais de perto e de dentro, o 

que significa buscar o problema da pesquisa de forma mais aberta, ampliando as 

possibilidades de respostas”. 

Na produção dos dados, realizamos entrevistas semiestruturadas, “[...] também 

chamadas de assistemáticas, antropológicas e livres – quando o entrevistador tem 

liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada” 

(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 281). O roteiro da entrevista foi montado 

previamente, composto de 5 perguntas direcionadas aos alunos. As perguntas tiveram 

como objetivo identificar as representações sociais de meninos e meninas sobre a 
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separação das atividades por gênero nas aulas de Educação Física. O conhecimento 

prévio do grupo de alunos permitiu que tivéssemos mais liberdade e confiança para 

adaptar as perguntas, possibilitando flexibilidade para contemplar as especificidades que 

surgiram no fluxo da entrevista.  

No processo de interpretação dos dados, utilizamos a Análise de Conteúdo. Bardin 

(2004, p. 37) define essa análise como: 

[...] um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens [...]. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produções e de recepção das 

mensagens, inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não) 

que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

4. Análise e interpretação dos dados 

As entrevistas foram realizadas em dois dias, durante as aulas de Educação Física. 

Fizemos as seguintes perguntas para meninas e meninos: Você gosta de fazer aula de EF 

com os meninos/meninas? Por quê? Em sua opinião, meninos e meninas devem fazer 

aulas juntos? Por quê? Meninos e meninas podem aprender as mesmas coisas nas aulas 

de EF? Em sua opinião, existe esporte de menino e esporte de menina? Quais? Por quê? 

Se você fosse professor de EF, como seria a participação de meninos e meninas em suas 

aulas? A partir dessas questões iniciais, outras perguntas surgiram no curso da 

entrevista. 

Como recurso auxiliar para a análise dos dados, utilizamos o softwareIramuteq, que 

permitiu identificar o núcleo central das representações sociais (ABRIC, 2000) de todas 

as respostas produzidas pelos alunos. Desse instrumento, nos apropriamos do processo 

de análise denominado nuvem de palavras, que “[...] agrupa as palavras e as organiza 

graficamente em função da sua frequência” (CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 6). A 

Imagem 1, apresentada a seguir, demonstra as palavras que constituem o núcleo central 

de todas as repostas produzidas: 

Imagem 1 - Nuvem de Palavras 
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A Imagem 1 demonstra quais foram às palavras que mais apareceram nas entrevistas. 

Os termos que estão em evidência foram usados mais vezes e, à medida que as palavras 

foram diminuindo de tamanho e de centralidade, significa que diminuíram em 

recorrência nas falas dos entrevistados. A centralidade do termo “jogar” evidencia que 

ele foi o mais recorrente nas entrevistas, e como pode ser observado na imagem, está 

relacionado a vários fatores, tais como: jogar para aprender, querer jogar, não jogar 

junto, dentre outras representações. Independentemente das conotações positivas ou 

negativas relacionadas ao jogar, a sua maior recorrência evidencia a natureza 

epistemológica da Educação Física, em que as diferenças ou possibilidades de inclusão 

de meninos ou meninas nas aulas ocorrem na e pela ação corporal. É no corpo em 

movimento que essas diferenças são evidenciadas e também as possibilidades de 

inclusão são apresentadas. 

As falas demonstram diferentes relações que o termo jogar estabelece com outros 

termos, que também foram recorrentes. Algumas falas trazem conotações negativas 

associadas ao termo jogar, que reforçam relações estabelecidas pela agressividade e 

força exagerada dos meninos em práticas conjuntas, como se evidencia na fala de uma 

entrevistada: 

Gosto sim, porém têm algumas atividades, como queimada e futebol, que os 

meninos exageram na força do chute ou arremesso, o que nos deixa com 

medo de jogar com eles (Carol, 9º ano). 

Essa representação sobre o uso exagerado por parte dos meninos é uma reclamação 

recorrente no discurso das meninas e já foi identificada em diversos estudos (ABREU, 

1990; DAOLIO, 1995; LOURO, 2004; CRUZ; PALMEIRA, 2009). Embora 

acreditemos que essa virilidade/agressividade não seja uma característica meramente 
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biológica, mas também construída na aprendizagem cultural dos homens, é necessário 

haver respeito às diferenças para que meninos e meninas possam conviver 

harmonicamente. É uma aprendizagem social que precisa ser empreendida, para que 

meninos e meninas encontrem formas de interação e possibilidades de desenvolvimento 

mútuo. 

Pelo discurso dos entrevistados, o futebol é o esporte que causa maior divergência e 

conflitos entre meninas e meninos. As meninas criticam a força exagerada dos meninos, 

que reclamam da falta de interesse das meninas para jogar, como evidencia a seguinte 

fala:  

Algumas vezes as meninas não se esforçam no jogo, os meninos não jogam a 

bola pra elas porque têm medo de perder. Elas falam que a gente se acha 

melhor, mas é porque damos o nosso melhor em um jogo, elas deveriam 

tentar acompanhar nosso ritmo e não ficar parada na quadra igual estátua 

(Gabriel, 9º ano). 

Percebe-se que o problema está na diferença de habilidades para praticar o futebol. A 

explicação para a diferença não é inerente ao sexo (dimensão biológica), mas às práticas 

culturais, que historicamente,alijaram as meninas da oportunidade de praticarem o 

futebol. Para Sousa e Altmann (1999, p. 56) a exclusão das meninas não pode ser 

explicada apenas pelo gênero: 

Não se pode concluir que as meninas são excluídas de jogos apenas por 

questões de gênero, pois o critério de exclusão não é exatamente o fato de 

elas serem mulheres, mas por serem consideradas mais fracas e menos 

habilidosas que seus colegas ou mesmo que outras colegas. 

Embora, gradativamente, as meninas estejam começando a praticar esse esporte, ainda 

há um longo percurso até que elas adquiram as mesmas condições dos meninos. Nesse 

contexto, a Educação Física tem um papel fundamental no desenvolvimento das 

meninas, tanto do ponto de vista motor, quanto no atitudinal. A mediação dessa 

disciplina pode contribuir para superação de representações que veem como inviável a 

convivência de meninos e meninas nas aulas de Educação Física. 

Algumas meninas, especialmente aquelas que desenvolveram habilidades para a prática 

do futebol, consideram viável o convívio harmônico entre meninos e meninas nas aulas, 

como se observa na seguinte fala: “Eles até que são legais comigo. Eu gosto muito de 

futebol, e acho que até jogo bem, aí eles deixam eu jogar com eles de boa.” (Carolina, 

9º ano).Abreu (1990, p. 13) constatou que: 

Num primeiro momento há um bloqueio por parte dos meninos em aceitar 

praticar atividades junto com as meninas. Assim que estas meninas 
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demonstram habilidade em executar determinada tarefa, este incômodo 

desaparece. 

O Quadro 1, apresentado a seguir, sistematiza a opinião dos alunos sobre a questão 

“meninas e meninos devem fazer aulas juntos?”: 

Quadro 1 

 

Vinte entrevistados (74,08%) afirmam que meninos e meninas devem fazer as aulas de 

Educação Física juntos. Seis entrevistados (22,22%) não apresentaram uma resposta 

afirmativa, sim ou não, e disseram talvez; apenas uma entrevistada (3,7%) disse que 

prefere aulas separadas. Embora respostas anteriores indiquem conflitos entre meninos e 

meninas, os números do Quadro 1 oferecem indícios de que há uma predisposição para 

superá-los, pois a maioria dos entrevistados acham que meninos e meninas não devem 

ser separados. 

Os entrevistados que são favoráveis às aulas conjuntas alegam que as meninas precisam 

de oportunidades para aprender a jogar, como se verifica na seguinte fala: “Devemos 

jogar juntos, pois os dois tem que saber jogar as mesmas coisas, mesmo que a gente 

tenha mais habilidade, elas têm que aprender também” (Lucas, 7º ano). Em consonância 

com essa fala, Abreu (1990, p. 14) indica que o baixo nível de habilidades motoras para 

a prática esportiva das meninas é decorrente de construções culturais: 

[...] que por sua vez é oriunda de fatores culturais, tais como tipos de 

brincadeiras infantis, divisão de tarefas entre irmãos e irmãs, desinteresse 

provocado pela família em incentivar uma vida mais ativa às meninas, 

reforço da mídia ou outras esferas de influência na educação formal e 

informal. 

Além de defenderem a participação coletiva de meninos e meninas nas aulas de 

Educação Física, muitos entrevistados indicam os caminhos para que essa convivência 

seja viabilizada, como indicam as seguintes falas: 

Eu tentaria fazer com que houvesse mais respeito entre ambos, meninos 

ajudando as meninas a jogar, ao invés de criticar o tempo todo. Mas ao 

mesmo tempo tentaria fazer com que as meninas se esforçassem mais para 

aprender (Caroline, 9º ano). 

7º ano 8º ano 9º ano 

 SIM NÃO TALVEZ SIM NÃO TALVEZ SIM NÃO TALVEZ 

FEM. 2 1 2 2 0 2 5 0 0 

MASC. 4 0 1 4 0 0 3 0 1 

TOTAL 6 1 3 6 0 2 8 0 1 
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Eu tentaria fazer com que as meninas se interessassem mais, perguntaria pra 

elas o que elas sentem falta pra jogar com os meninos. Tentaria incluir elas 

para que elas começassem a ajudar o time e não só atrapalhar (Enzo, 9º ano). 

Eu tentaria fazer com que as meninas aprendessem mais aquilo que elas têm 

dificuldade. Pra aula ficar mais legal (Vinicius, 9º ano). 

Aproximar mais eles, fazer time misto pros meninos ajudarem as meninas a 

participar, aprender. E fazer coisas pras meninas se interessarem mais 

também, porque você tá vendo aí, só tem uma menina jogando no meio dos 

meninos, o resto tá tudo sentada (Leandro, 8º ano). 

Eu ia perguntar o que os alunos queriam aprender, e ia passar pros dois 

juntos. Porque os meninos tem que aprender a jogar junto com as meninas ao 

invés de só atrapalhar (Letícia, 8º ano). 

Ia reunir todo mundo, para colaborarem com a educação física, fazer com que 

todos gostassem dos esportes e participassem das aulas. Reuniria a turma, e 

perguntaria quem quer jogar o que e ir intercalando os esportes nas aulas. Um 

dia todo mundo joga o que os meninos querem, no outro dia o que as meninas 

querem (Mariana, 7º ano). 

Primeiro eu ia perguntar o que cada um gosta. Se os meninos gostam de 

futebol eles iam ensinar o futebol pras meninas. E o que as meninas gostam 

elas iam ensinar pros meninos. Primeiro ia separar os grupos para ver o que 

cada um sabe, e depois juntar para um ensinar pro outro (Pedro, 7º ano). 

Colocava mais esportes, e dava palestras, para os alunos entenderem como 

que deve ser essa convivência com meninos e meninas, e no que isso vai 

ajudar no futuro deles (Guilherme, 8º ano). 

Eu acho que deveriam todos participar independente de serem meninos ou 

meninas, e deveria ter mais compreensão dos meninos para que as meninas 

pudessem jogar junto com eles (Júlia, 9º ano). 

As falas dos entrevistados acima relatadas são extremamente ricas em sugestões para 

superar as divergências entre meninas e meninos nas aulas de Educação Física. Um 

primeiro aspecto que gostaríamos de destacar é a necessidade de ouvir os alunos sobre o 

assunto. Como se constata nas falas apresentadas, eles têm muito a contribuir, por isso 

não podem ser ignorados em qualquer decisão ou encaminhamento sobre o tema.  

Outro aspecto bastante relevante identificado nas falas, é que o ponto da discórdia – 

diferentes níveis de habilidades para a prática esportiva – pode, se houver mediação do 

professor, se tornar uma alternativa para superar o problema. Nesse sentido, alguns 

entrevistados sugerem que os mais habilidosos, geralmente os meninos, ensinem os 

menos habilidosos, geralmente as meninas. Mas isso não é regra, dependendo da 

manifestação da cultura corporal que se está trabalhando, as meninas também podem 

ensinar os meninos. Há consenso entre os entrevistados de que é preciso “atacar” as 

demandas das meninas, ou seja, propor abordagens que contemplem às suas limitações. 

Nessa perspectiva, em uma aula sobre futebol,por exemplo, podem haver vários 

subgrupos, cada um trabalhando especificamente o que precisa, de acordo com o seu 

nível de desenvolvimento. 
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Com base nas entrevistas, enfatizamos a necessidade de se trabalhar a dimensão 

atitudinal dos conteúdos, ou seja, abordar valores como respeito às diferenças, 

tolerância e autocontrole. A abordagem sobre o assunto não pode se restringir apenas a 

dimensão prática. Como sugere um dos entrevistados, é preciso fazer palestras, 

promover discussões, para que o problema seja superado.   

Um fato nos chamou atenção: apesar do elevado número de falas conciliatórias, as 

práticas corporais no contexto pesquisado ainda separam meninos de meninas nas aulas 

de Educação Física. Essa constatação reforça a necessidade da mediação pedagógica por 

parte do professor, pois, se não houver um esforço deliberado nesse sentido, a tendência 

é que práticas culturais cristalizadas se reproduzam.  

Quando questionados se meninas e meninos podem aprender as mesmas coisas nas 

aulas de Educação Física, os 27 entrevistados foram unânimes em dizer que sim. 

Contudo, eles apontam os empecilhos para que isso aconteça, como revelam as falas de 

um menino e de uma menina: 

Podemos sim aprender as mesmas coisas. Porque a mesma coisa que serve 

para os meninos também serve para as meninas. Elas só têm que querer 

aprender. Não tem diferença (Leandro, 8º ano). 

Nós temos duas pernas e dois braços iguais a eles. Ninguém é melhor que 

ninguém, só falta reconhecerem isso (Júlia, 9º ano). 

Importante perceber pelas falas apresentadas, que os entrevistados atribuem ao outro 

(menina ou menino) a culpa pela separação. Compreendemos que se não houver um 

processo de autoreflexão, no sentido de cada um pensar no que tem feito para inibir a 

união e no que poderiam fazer para promover essa união, o problema dificilmente será 

superado. 

Quando indagados se existe esporte de menino e esporte de menina, os entrevistados 

produziram as respostas sistematizadas no Quadro 2, demonstrado a seguir: 

Quadro 2 

7º ano 8º ano 9º ano 

 SIM NÃO TALVEZ SIM NÃO TALVEZ SIM NÃO TALVEZ 

FEM. 0 4 1 0 4 0 0 5 0 

MASC. 0 4 1 0 3 1 0 4 0 

TOTAL 0 8 2 0 7 1 0 9 0 

 

Nessa questão, 24 alunos (89%) dizem que não existe esporte de menino e de menina e 

3 (11%)  disseram que talvez. Nenhum entrevistado falou que existe esporte tipicamente 
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feminino ou masculino. Os que responderam “talvez”, apresentaram as seguintes 

justificativas: 

Eu acho que skate não é pra menina. Eu acho que elas vão se “esborrachar” 

no chão. Eu acho que elas têm que ter paciência se quiserem aprender alguma 

coisa, porque as meninas sempre demoram mais pra aprender as coisas 

(Pedro, 7º ano). 

 

Acho que futebol, luta, é mais pra homem. Mas se menina quiser fazer ela 

pode (Emily, 7º ano). 

Acho que menina não pode fazer futebol americano, porque é muito violento. 

Mas as outras coisas quem quiser pode fazer (Leandro, 8º ano). 

Sobre a participação de mulheres ou homens em determinadas modalidades esportivas, 

Jaeger (2006, p. 201) destaca: 

Sugeria-se às mulheres práticas corporais que requeriam flexibilidade, 

agilidade, leveza e suavidade nos seus gestos; requisitos necessários para 

manter a sua feminilidade e fortalecer o seu corpo para a maternidade. Por 

outro lado, indicava-se aos homens as práticas corporais que solicitavam 

força, velocidade, resistência e potencialização muscular; aspectos desejados 

para destacar a sua masculinidade referendada na agressividade e na coragem 

demonstradas na prática esportiva. [...] Em diferentes momentos, mais 

mulheres do que homens, ousaram romper fronteiras e foram e ainda hoje 

são, questionadas(os) no que diz respeito a sua identidade, em especial à sua 

sexualidade. 

 

5. Considerações Finais 

Superar a divisão das aulas de Educação Física por gênero é uma necessidade 

emergencial para o desenvolvimento de meninas e meninos. Muito mais que resolver 

questões localizadas, circunscritas no âmbito das aulas de Educação Física, o problema 

é complexo e envolve questões socioculturais que estão arraigadas nas práticas e no 

imaginário coletivo. Contudo, a Educação Física, componente curricular que lida com a 

cultura corporal de movimento, precisa “escovar a contrapelo” (BENJAMIN, 1985), ou 

seja, questionar esses estereótipos culturais que prejudicam homens e mulheres de se 

relacionarem de maneira harmônica e respeitosa. Para isso, muito mais importante do 

que impor estratégias externamente orientadas, é preciso ouvir os sujeitos presentes nos 

diferentes contextos sociais, respeitando as suas opiniões e sugestões para enfrentar o 

problema. No caso específico deste estudo, que não tem a pretensão de generalização, as 

principais recomendações de meninas e meninos foram: utilizar a ajuda dos mais 

habilidosos para ensinar os menos habilidosos, considerando que a separação não ocorre 

somente pela questão de gênero, mas também pela diferença de habilidades esportivas; 

contemplar, na mesma aula, as necessidades específicas de meninas e meninos, ou seja, 
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formar subgrupos para que os alunos sejam atendidos em suas necessidades singulares. 

A ideia é que, ao adotar essa estratégia, possa haver o nivelamento das habilidades de 

meninas e meninos; promover palestras e discussões sobre o tema, ampliando a 

abordagem da Educação Física para além das atividades práticas. Todavia, considerar as 

representações dos alunos não exime a responsabilidade de mediação pedagógica do 

professor, que precisa intervir deliberada e intencionalmente na superação da criticada 

divisão. Por fim, sugerimos a realização de novos estudos que levem em consideração 

as representações de diferentes sujeitos, como professores, equipe pedagógica e pais.     
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