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RESUMO 

 
Ana Paula Lobo. Participação das meninas nas aulas de Educação Física. Ano 2015. 
Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação 
Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 
Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 
As questões de gênero estão presentes em diversas instâncias sociais, inclusive no 
contexto escolar, sendo a aula de Educação Física um contexto de elaboração de 
identidades de gênero, onde por meio de práticas corporais constroem-se feminilidades e 
masculinidades. As reproduções estereotipadas de gênero, por vezes separam meninos e 
meninas nas aulas e em muitas situações interfere na participação das meninas nas aulas.  
Esse trabalho consta do relato de uma pesquisa-ação realizada na escola estadual Ciep 439 
Luiz Gonzaga Junior Gonzaguinha, na cidade de São Gonçalo-RJ, especificamente na 
turma 703 do ensino fundamental, cujo objetivo foi explorar novas estratégias pedagógicas 
para atrair a participação das meninas nas aulas de Educação Física. Os dados foram 
coletados a partir da aplicação de questionário semi estruturado e observação das aulas. Os 
resultados indicaram que a exploração de novas estratégias pedagógicas interferiu 
positivamente na participação das meninas da turma 703 nas aulas de educação física. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 As questões de gênero estão presentes em diversas instâncias sociais, inclusive no 

contexto escolar, sendo a aula de Educação Física um contexto de elaboração de 

identidades de gênero, onde por meio de práticas corporais constroem-se feminilidades e 

masculinidades. Esse trabalho consta de uma pesquisa-ação realizada na escola estadual 

Ciep 439 Luiz Gonzaga Junior Gonzaguinha, na cidade de São Gonçalo-RJ, 

especificamente na turma 703 do ensino fundamental cujo objetivo foi explorar novas 

estratégias pedagógicas para atrair a participação das meninas nas aulas de Educação 

Física.  

 A motivação para investigar em até que ponto existe superação do modelo tradicional 

de educar o corpo em movimento, tem gerado pesquisas na tentativa de compreender as 

formas de permanência e/ou superação do paradigma biológico, que por anos separou os 

corpos de meninos e meninas nas aulas, a partir dos aspectos próprios da natureza de cada 

sexo (DUARTE, C.P.; MOURÃO, L. 2007).  

 Observa-se que para os alunos construírem um perfil de sucesso na Educação Física 

Escolar necessitam executar precisamente a técnica dos movimentos, repetindo exercícios, 

realizando disputas e competições. Darido (2004) relata que algumas aulas continuam a 

valorizar apenas os alunos que apresentam maior nível de habilidade, o que acaba 

afastando os que mais necessitam de estímulos para a atividade física. Duarte & Mourão 

(2007, p. 38), citam que: “(...) talvez esta seja uma das razões para que muitas meninas 

acreditem que seu corpo, considerado mais frágil e menos apto que o dos meninos, não 

esteja preparado para a prática desta disciplina, sobretudo se o conteúdo for esporte”. 

 Zilberstain (2013) destaca que o esporte como conteúdo predominante das aulas 

interfere ou não no envolvimento das meninas nas aulas e muitas vezes a cultura de 

masculinizar determinados esportes e afeminar outros também cria barreiras para a inserção 

de ambos os gêneros neles. Oliveira & Votre (2006) mostra que às diferenças de habilidades 

entre meninos e meninas, propiciam o surgimento de conflitos de gênero, pois é 

inconscientemente o que as crianças incorporam, através do cotidiano escolar. 

 O significado que as alunas dão as aulas também influi na participação. Estética, 

socialização, momento de melhoria da aptidão motora, uma aula onde possam sair suadas, 

desarrumadas são alguns dos fatores que podem intervir nessa participação (CRUZ e 

JUNIOR, 2010).  

 De acordo com Currículo Mínimo de Educação Física da Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro (2013, p. 3): 
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A Educação Física escolar é um campo de conhecimento 
que lida com a cultura corporal como forma de linguagem 
e expressão, tendo como orientação teórico-prática 
reconhecer e compreender os jogos, os esportes, as 
ginásticas, as lutas, as danças e as atividades rítmicas e 
expressivas como manifestações das dinâmicas de 
contextos socioculturais. 

  

 O Currículo Mínimo de Educação Física ainda destaca que os princípios da matriz 

curricular da Educação Física estão fundamentados no desenvolvimento de competências e 

habilidades. O entendimento desses conceitos busca ultrapassar suas lógicas tecnicistas 

originais, ainda presentes na educação, garantindo assim a formação de um aluno capaz de 

refletir criticamente e religar os aprendizados da escola com as práticas cotidianas.  

 Esse currículo é a referência de trabalho para os professores das escolas do Estado 

do Rio de Janeiro. Baseado em um conteúdo estabelecido pelo mesmo foi realizada essa 

pesquisa-ação que buscou responder a seguinte questão: Qual o nível de participação das 

meninas nas aulas de educação física e quais fatores favorecem ou limitam? E a partir daí 

foram exploradas novas estratégias pedagógicas para atraí-las. 

 
 
2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Explorar novas estratégias pedagógicas para atrair a participação das meninas da turma 703 

nas aulas de Educação Física. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

- Identificar o nível de participação das meninas nas aulas de Educação Física. 

- Identificar quais aspectos favorecem ou desfavorecem a participação das meninas nas 

aulas. 

- Aplicar na turma 703 as estratégias pedagógicas elaboradas. 

- Avaliar os resultados. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

 Na minha vivência, como aluna, filha de professor de Educação Física, desde muito 

cedo envolvida com o cenário de movimento corporal, cresci praticando esportes e sempre 

tive muito prazer em fazer atividades físicas, assim como participar das aulas de Educação 
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Física.  

 Porém toda essa alegria e satisfação se transformaram em decepção quando 

chegava para ministrar as aulas e me deparava com uma grande abstenção das meninas 

para prática das aulas. Era comum que me pedissem para fazer relatórios, trabalhos 

teóricos, observações a participarem efetivamente das aulas.  

 Todo esse cenário se repetia ao longo das aulas, o que me gerava mais incômodo, 

desconforto e sensação de impotência. Diante desse quadro surgiu o interesse em 

pesquisar as alunas da rede estadual da turma 703 do Ciep 439 Luiz Gonzaga Júnior 

Gonzaguinha, situado na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, identificando 

através da pesquisa o nível de participação delas nas aulas bem como o que favorece ou 

desfavorece essa participação e a partir daí explorar novas estratégias pedagógicas para 

atraí-las. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 A Pesquisa 

 

 Por pesquisa segundo Gil (2007), entende-se o procedimento racional e sistemático 

objetivando proporcionar respostas aos questionamentos que são propostos. Ela 

desenvolve-se por meio de fases, desde a formulação do problema até a apresentação e 

discussão dos resultados.  

 Os procedimentos selecionados para essa pesquisa seguiram a abordagem 

qualitativa, que de acordo com Minayo (2001), trabalha com o universo de motivos, 

aspirações, significados, crenças, atitudes e valores. Assim, corresponde a um 

aprofundamento das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos a operacionalização de variáveis. 

 Como metodologia utilizou-se a pesquisa-ação que Thiollent (1986, p.14) define 

como:  

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma 
ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 
qual os pesquisadores e os participantes representativos 
da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. 

 

 Na área educacional a pesquisa-ação constitui uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que utilizem suas pesquisas 

para melhorar o seu ensino e, conseqüentemente, o aprendizado de seus alunos (TRIPP, 

2005). 
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 A principal vocação da pesquisa-ação citado por Thiollent & Silva (2007) é: “... 

principalmente investigativa, dentro de um processo de interação entre pesquisadores e 

população interessada, para gerar possíveis soluções aos problemas detectados.” 

 A pesquisa iniciou-se no 3º bimestre do ano de 2015 e os sujeitos investigados foram 

meninas da turma 703 que correspondiam a 16 alunas no universo total de 29 alunos. 

Foram realizadas quatro aulas com o conteúdo Basquete, que se inseria no tema Esporte 

proposto pelo Currículo Mínimo de Educação Física da Secretaria de Educação do Estado 

do Rio de Janeiro (2013) para ser aplicado no 3º Bimestre para as turmas do 7º ano do 

Ensino Fundamental. 

  Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário semi-estruturado 

que para Gil (1999) é uma técnica de investigação onde os indivíduos podem expressar - se 

através de perguntas abertas e fechadas, possibilitando conhecer suas crenças, opiniões, 

valores, expectativas, situações vivenciadas dentre outros. Utilizou-se a análise de discurso, 

para interpretação dos dados, que constitui um espaço de construção de olhares diversos 

sobre a realidade (BARDIN, 2004). 

 Foram aplicados dois questionários, que tinham como critério o anonimato. O 

primeiro questionário (Apêndice 1) foi aplicado dia 10/09 dentro da sala de aula e o segundo 

questionário (Apêndice 2) foi aplicado no dia 26/11 após a realização das finais dos jogos  

interclasses.  

 Todas as aulas seguiram um modelo baseado em um plano de aula (Apêndice 3) 

aprendido na oficina “Características Psico-pedagógicas de um plano de aula inclusivo” do 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. Tal oficina foi realizada no dia 

20/06/2015 no Colégio Pedro II - campus Humaitá, ministrada pela professora de Educação 

Física Claudia Maria de Luca. Para Pillet (2001, p.73) o plano de aula: 

 

É a sequência de tudo o que vai ser desenvolvido em um 
dia letivo. (...) É a sistematização de todas as atividades 
que se desenvolvem no período de tempo em que o 
professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-
aprendizagem. 
 

 Na prática pedagógica do professor o plano de aula atua como um norteador e 

organizador do seu trabalho, dando a dimensão da importância de sua aula e os objetivos a 

que ela se destina, assim como o tipo de cidadão que pretende formar (CASTRO, P.A.P.P.; 

TUCUNDUVA,C.C.; ARNS,E.M., 2008). 

 As aulas da turma 703 aconteciam as quintas-feiras no horário de 13h as 14:40h. A 

primeira aula dia 10/09, realizou-se dentro da sala de aula, de cunho teórico. No início da 

aula foi aplicado o primeiro questionário e logo após deu-se inicio ao conteúdo. Essa 

primeira aula teórica teve como objetivo a exposição sobre o histórico do Basquete, 
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surgimento da modalidade, explicação sobre as dimensões da quadra, número de jogadores 

participantes, tempo de duração, algumas regras do jogo e identificação do posicionamento 

dos jogadores e suas funções dentro do jogo. O quadro e uma caneta pilot foram utilizados 

como recursos para as explicações. 

 Após explicações ministradas pela professora iniciou-se junto com os alunos o 

planejamento e a organização para as próximas aulas que aconteceriam na quadra. A 

mesma propôs que a turma fosse dividida em quatro grupos. Essa divisão aconteceu com 

alunos identificando dentro da sala quatro lideres que ficariam responsáveis pelo seu grupo. 

Cada aluno – líder se dirigiu à frente da sala para que iniciasse a escolha. Eles se 

organizaram para ver quem iniciava e baseado nas características dos jogadores de 

basquete toda a turma foi identificando quem tinha tais características e iniciou-se a escolha. 

 Como critério para a divisão dos grupos a professora destacou a importância de 

grupos equilibrados, mistos, justificando que equipes muito fortes contra equipes muito 

fracas tornam a aula desmotivada e chata, entretanto buscou valorizar as diferenças de 

meninas e meninos, e a partir daí como cita Costa & Silva (2002) favorecendo a construção 

de um ambiente escolar solidário, pessoalmente enriquecedor e socialmente integrador, 

independente do gênero e seus elementos constituintes. 

  A segunda aula aconteceu dia 17/09 na quadra poliesportiva localizada no 3º andar 

do Ciep 439. No primeiro momento a professora orientou que os alunos se organizassem 

nos grupos propostos na aula anterior e se sentassem no chão de frente para a quadra, 

reforçou a partir daí as delimitações da quadra de basquete e iniciou a explicação dos 

exercícios que seriam realizados no decorrer da aula. Os exercícios incluíam fundamentos 

básicos do basquete como drible, passe e arremesso. Um grupo foi escolhido para auxiliar 

na demonstração dos exercícios.  

 Foram realizados dois exercícios para cada fundamento. Após a demonstração, cada 

grupo de posse de uma bola se espalhou pela quadra e deu início a prática. A professora 

permaneceu observando e orientando os grupos durante a realização.  Durante a aula os 

grupos foram trocando os posicionamentos dentro da quadra com intuito de que todos 

tivessem a oportunidade de vivenciar os exercícios de arremesso na tabela de basquete. 

 Quinze minutos antes do término da aula os grupos foram chamados para o centro 

da quadra. Nesse momento foi aberto um espaço para que os alunos falassem sobre a aula 

e tirassem dúvidas. Houve diversos questionamentos sobre a ausência do jogo na aula. 

Após conversa com os alunos a professora destacou que na próxima aula os exercícios 

aconteceriam novamente e o jogo seria incluído. 

 No dia 24/09 estava planejado que aconteceria a terceira aula, entretanto não foi 

possível, pois os alunos foram dispensados das aulas devido a uma operação policial nas 

proximidades da escola. O Ciep 439 localiza-se em uma área de risco num complexo de 
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favelas na cidade de São Gonçalo e algumas vezes, devido a operações policiais a escola 

dispensa alunos e funcionários, com objetivo de preservar a segurança dos mesmos. 

 A terceira aula aconteceu dia 01/10 na quadra do Ciep 439, os grupos divididos na 

primeira aula permaneceram e mantendo a mesma dinâmica na disposição e rodízio pela 

quadra, foram executados os mesmos exercícios da aula anterior. Trinta minutos antes de 

terminar a aula, a professora os reuniu no centro da quadra, pediu que os líderes de cada 

grupo se reunissem para decidir quem iria jogar contra quem nessa aula. Tomada essas 

decisões a professora orientou que seriam realizados dois tipos de jogo. Nessa aula um jogo 

que todos os alunos do grupo participariam ao mesmo tempo e na aula seguinte seria 

realizado o jogo de basquete respeitando as regra de cinco jogadores em quadra. 

1º jogo: Jogo de passes na meia quadra com a participação de todos do grupo. As quatro 

equipes realizaram simultaneamente o jogo, cada dois em uma meia quadra. As regras 

estabelecidas foram que o drible não seria permitido, as delimitações da quadra de basquete 

até a metade deveriam ser respeitadas. O grupo que realizasse 20 passes consecutivos 

marcaria um ponto e o grupo que totalizasse cinco pontos alcançaria a vitória. 

 Nessa aula somente um aluno faltou, assim os grupos ficaram em igualdade, sete 

em cada equipe. 

 A última aula aconteceu dia 08/10 na quadra do Ciep 439 e foi uma aula só de jogos, 

com todos os grupos jogando entre si. Antes de iniciarem os jogos a professora reuniu os 

alunos no centro da quadra para juntos relembrarem algumas regras importantes que foram 

aprendidas na primeira aula teórica. Orientou sobre o número de jogadores em quadra e 

como ocorrem as substituições durante a partida. Coube a cada grupo definir quem iniciaria 

a partida e em que momento as substituições ocorreriam. Cada jogo teve a duração de 15 

minutos. A professora apitou os jogos e durante a partida orientou sobre algumas regras. 

 Nas aulas subseqüentes aconteceram os jogos do torneio interclasses do 7º ano. 

Participaram dos jogos as três turmas de 7º ano da escola. Mediante a votação nas turmas 

foram escolhidas as modalidades do torneio. As orientações para escolha das modalidades 

foram: modalidade separada por sexo e uma modalidade mista. Com maioria dos votos os 

meninos e as meninas escolheram o Futsal e para jogarem juntos escolheram o Queimado. 

 Os jogos do torneio aconteceram no horário das aulas e os alunos que não quiseram 

jogar auxiliaram na organização dos jogos. 

 Os últimos jogos do torneio foram no dia 26/11 e nesse dia após a realização do seu 

último jogo as meninas da turma 703 responderam ao segundo questionário (Apêndice2). 

  

 
 
5 EMBASAMENTO TEÓRICO 
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 As mulheres historicamente têm exercido papéis secundários em relação aos 

homens em diversos setores da sociedade. As diferentes formas de educar homens e 

mulheres conferiram competências e habilidades específicas para cada gênero e 

culturalmente construiu-se a dita superioridade masculina (CRUZ, M.M.S;PALMEIRA, F. 

C.C. 2009). 

 Scott (1995) apud Sousa & Altmann (1999, p.53), conceitua gênero como: 

 
(...) um elemento constitutivo das relações fundadas sobre 
as diferenças percebidas entre os sexos, que fornece um 
meio de decodificar o significado e de compreender as 
complexas conexões entre várias formas de interação 
humana. 
 

 A partir do século XVIII muitas lutas foram travadas em busca de direitos à condição 

feminina, que após reflexões compreenderam que as diferenças de gênero não são 

produtos das diferenças biológicas, mas conseqüências das estruturas sociais e culturais 

que enaltecem o masculino e desvalorizam o feminino. Entretanto, mesmo após muitas 

conquistas a muito que se buscar. 

 A família e escola são importantes instituições responsáveis pela construção e/ou 

reprodução de estereótipos de gênero. Sendo o as aulas de educação física um ambiente 

que essas reproduções estão em grande evidência. Culturalmente, segundo Cruz & 

Palmeira (2009) a pseudo-superioridade masculina, está mais explicita devido aos meninos 

apresentarem maior desenvoltura no desenvolvimento de atividades físicas.  

 Jesus & Devide (2006, p.125) destacam que:  

A escola e as aulas de EF mistas são um locus de vivências 
atravessadas por questões de gênero, nos quais nota-se a 
existência de práticas sociais de exclusão e auto exclusão 
entre alunas e alunos, constituindo-se num espaço ideal 
para o conflito e debates que levem à reflexão sobre as 

questões de gênero e atitudes co-educativas. 
 

 Essas reproduções estereotipadas de gênero, por vezes separam meninos e 

meninas nas aulas e em muitas situações interfere na participação das meninas nas aulas. 

Para compreender esse processo, uma reflexão sobre a história da Educação Física se faz 

necessária. 

 Goellner (2005) relata que no Brasil até meados do século XIX as mulheres eram 

confinadas aos espaços domésticos, criadas para serem mães, esposas e a sociedade 

conservadora não permitia grande participação em alguns ambientes sociais, dentre eles o 

esportivo. 

 Influenciadas pelas inovações, tendências e lutas femininas vindas da Europa as 

mulheres que tinham mais acesso a informação, pertencentes às classes mais ricas da 

sociedade, começaram a almejar novas perspectivas como: o cuidado com a aparência, 
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com a saúde e com maior presença na vida social das cidades. Os esportes como tênis e 

hipismo eram praticados, o tênis representava a elegância das elites européias, e a mulher 

podia praticá-lo sem perder a feminilidade e o encanto (SCHPUN 1997 apud GOELLNER, 

S.V. 2005). 

 Não só as tendências européias influenciaram a sociedade da época, mas também 

os modelos de organização social passaram gradativamente a ser o modo de vida urbano, 

industrial e comercial e com isso surgiram problemas. No Rio de Janeiro o êxodo rural, leva 

a um acúmulo de pessoas vindas do campo, que passam a se concentrarem em espaços 

pequenos, mau higienizados e a falta da atividade física natural, que a vida urbana trazia, 

causavam perda da saúde e da condição física (GONDRA, J.G. 2004). 

 Foi neste contexto que a medicina veio a assumir um papel importante na sociedade 

e percebeu a escola como um espaço ideal para que uma chamada “pedagogia de base 

médica” fosse implantada. Goellner (2005) destaca que: 

 
(...) neste período, as atividades físicas e esportivas 
praticamente inexistiam nas instituições de ensino. Elas 
passaram a se popularizar a partir da intervenção dos 
médicos higienistas que, sabedores da importância da 
educação do corpo, se encarregaram de divulgá-la ao 
conjunto da população, visto que exercia grande influência 
na intimidade das famílias onde, em nome da educação 
física, moral, sexual e social, ditava normas de 
comportamento, orientando a conduta de mulheres e 
homens sobre o asseio, os banhos, as vestimentas, os 
hábitos alimentares e a realização de atividades físicas. 
 

 Albuquerque (2009) destaca que juntamente com esse movimento higienista veio 

atrelada a eugenia. Os médicos defendiam os preceitos ginásticos da Educação Física, 

como maneiras de prevenção da saúde e melhoramento da raça brasileira. Para as 

mulheres os objetivos de fortalecimento do seu corpo deveriam ser conquistados através da 

prática de esportes, passando sua educação a fazer parte de um projeto nacional que 

buscava o embranquecimento e fortalecimento da raça (GOELLNER, S.V. 2005). 

 Lima & Dinis (2007, p.245) relatam que: 

A Educação Física veio atender a demanda de organização 
dos corpos, de purificação das populações e melhoria da 
mão de obra. Em uma sociedade que passa a valorizar o 
ser humano de uma nova forma produtiva, a educação do 
corpo faz-se fundamental para as aspirações capitalistas, 
uma vez que a força de trabalho torna-se a base da 
economia. 
 

 A presença da Educação Física na escola e na sociedade foi justificada a partir da 

ciência e da sua capacidade de ajudar na melhoria da saúde individual e coletiva. Sendo 

assim, sempre almejou desenvolver meios para separar, medir, quantificar, avaliar e julgar 

os corpos (LIMA, F.M.; DINIS, N. F. 2007). 
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 No intuito de romper com esses paradigmas e julgamentos dos corpos que ainda 

hoje influenciam as aulas de Educação Física e por vezes interferem na participação é que 

se têm buscado alternativas. Dentre as alternativas a co-educação se apresenta com aulas 

centradas em modelos alternativos, baseados no planejamento de estratégias que 

neutralizem práticas discriminatórias (COSTA, M. R. F.; SILVA, R.G. 2002). 

 De acordo com Jesus & Devide (2006, p.129):  

 
Na ótica co-educativa, as atividades planejadas pelo (a) 
professor (a), devem ser trabalhadas através do diálogo 
prévio com os discentes, levando-os a compreenderem que 
os movimentos corporais não possuem sexo e que o fato de 
executá-los não fará com que se tornem homens 
efeminados e nem mulheres masculinizadas. 
  

 
6 RESULTADOS 

 

Questionário 1  

 Serão apresentados a seguir os dados do questionário 1, aplicado na primeira aula, 

no ambiente da sala de aula. A turma 703 era composta por 29 alunos, sendo 13 meninos e 

16 meninas.  A idade das meninas variava entre 12 e 16 anos conforme demonstrado no 

gráfico 1. 

 

 Gráfico 1 : Idade das meninas da Tuma 703 

 
 Fonte: Elaboração própria 
 

 Mediante resposta aberta a Educação Física foi citada por 12 alunas como disciplina 

favorita, seguidas por outras disciplinas. Matemática, Geografia, História e Geometria foram 

citadas apenas uma vez cada. As alunas podiam escrever mais de uma disciplina (Ver 

gráfico 2). 

 

 

 Gráfico 2: Disciplinas Favoritas 
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 Fonte: Elaboração própria 
 

 A disciplina citada como a que as alunas menos gostam foi a Matemática, seguida 

por Geometria e Geografia. 

 

 Gráfico 3: Disciplinas que as alunas menos gostam 

 
 Fonte: Elaboração própria 

 

 Esses resultados mostram que a Educação Física aparece como disciplina favorita 

das alunas, entretanto o fato de gostar da disciplina, nessa turma, não influenciou a 

participação delas nas aulas no decorrer do ano letivo, como observou a professora. Tendo 

a baixa participação motivado o desenvolvimento dessa pesquisa-ação. 

 No estudo de Darido (2004) realizado com alunos da 5ª, 7ª séries e 1º ano Ensino 

Médio a Educação Física também é a disciplina preferida dos alunos e segundo a autora 

pode desempenhar um papel importante na identificação necessária de uma escola 

prazerosa e atraente para os alunos. 

 O fato de o questionário ter sido aplicado na aula de Educação Física pode ter 

motivado o fato da mesma não ter sido citada como disciplina que as alunas menos gostam, 

mesmo tendo seguido o critério de anonimato. 

 Ao serem questionadas sobre para que serve a Educação Física, “aprender 

esportes” , “praticar esportes”, “ conhecer esportes”, “melhorar a coordenação motora”, 

“aprender atividades físicas”, “ evitar sedentarismo”, “ malhar o corpo”, “educar crianças”, 

“manter a integridade física” e “não sei” foram as respostas apresentadas (Ver gráfico 4). 

Tais respostas corroboram com estudo de Betti & Liz (2003), cuja pesquisa obteve 

resultados semelhantes que: “(...) evidenciam dois núcleos de valorização: o "esportivo" e o 
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"corporal" (ligado ao condicionamento físico e saúde), que superam amplamente os valores 

ligados à sociabilização (disciplinar, desinibir e fazer amizades).” 

 

 Gráfico 4- Para que serve a Educação Física 

 
  Fonte: Elaboração própria 
 

 Indagadas sobre a participação nas aulas a maioria das alunas responderam que 

não participam (ver gráfico 5). A “nota” foi o termo mais citado no que se refere aos fatores 

que favorecem a participação nas aulas, seguidos por “adorar a aula”, “gostar do professor”, 

“tipo de esporte” e “gostar de aprender” (ver gráfico 6). 

 

 Gráfico 5 – Participação nas aulas 

 
 Fonte: Elaboração própria 

 

 Gráfico 6 – O que favorece a participação 

 
  Fonte: Elaboração própria 
 

 O fato da “nota” ter sido mencionada maior número de vezes nas respostas 

pressupõe-se que elas não se importam com o aprendizado e com os benefícios da 

disciplina, somente com a avaliação que será realizada pela professora. Há também uma 
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contradição se a Educação Física é a disciplina favorita, como a maioria das alunas não 

participa das aulas e por que avaliação por meio de uma nota é o fato que mais favorece a 

participação?  

 Analisando esses resultados foi possível a seguinte reflexão: será que no decorre do 

ano letivo foi transmitido a essas alunas de maneira clara a importância da disciplina e quais 

eram os critérios de avaliação? Conforme destaca Darido (2004) ressignificar o conteúdo 

das aulas, desperta o interesse para participarem, bem como explicar melhor quais os 

critérios de avaliação.  

 Algumas respostas destacam que a empatia com o professor favorece a participação 

nas aulas, corroborando com os estudos de Darido (2004); Perfeito et al (2008); Betti & Liz 

(2003) que relatam a contribuição significativa da atuação do professor para o 

contentamento dos alunos quando participam das aulas de Educação Física. 

 Ao responderem que o tipo de esporte que vai ser ensinado favorece a participação 

nas aulas observa-se que algumas alunas vinculam a Educação Física com a prática 

esportiva. Bento & Ribeiro (2008) em sua pesquisa sobre as aulas de Educação Física na 

concepção dos alunos de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental na cidade de Indianápolis-

MG verificaram que o tipo de esporte também interferia na prática e que os alunos resistiam 

às mudanças quando outro conteúdo lhes era apresentado.  

 No que se refere à pergunta aberta sobre o que desfavorece a participação a 

resposta “os garotos não deixam participar” foi a que apareceu mais vezes, seguidas por 

“preguiça” e “nada” (ver gráfico 7). O fato de os garotos não deixarem as meninas 

participarem conforme achado nas respostas dessa turma é também um dado apresentado 

pelas autoras Sousa & Altmann (1999) observando que não se pode afirmar que a exclusão 

das meninas é apenas por questões de gênero, pois o critério não é necessariamente o fato 

de serem mulheres, mas por serem vistas como mais fracas e menos habilidosas que seus 

colegas.  

 Jesus & Devide (2006, p.127), falam sobre dominação espacial exercida pelos 

meninos nas aulas de Educação Física, podendo essa ser um motivo para não deixarem as 

meninas participarem ao afirmarem que:  

(...) os meninos tendem a dominar o espaço físico da 
quadra e que historicamente meninas aprendem não 
apenas a proteger os seus corpos, mas também a 
ocuparem um “espaço corporal” pessoal muito limitado, 
desenvolvendo uma “timidez corporal”. A atitude dos alunos 
reproduz as relações de gênero atravessadas pela categoria 
do poder sobre o domínio espacial. 
 

 Mesmo sendo um estudo com todos os sexos a “preguiça” também apareceu como 

fator que desfavorece a participação nos estudos de Bento & Ribeiro (2008), confirmando 

como também aconteceu nesse estudo com meninas não ser a resposta da maioria.  
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  Gráfico 7 – O que desfavorece a participação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Aplicação do Plano de aula 

 

 A primeira aula foi teórica, o primeiro momento foi de muita euforia, questionamentos 

se iríamos para a quadra, os meninos pedindo “por favor, professora dá futebol hoje”. Essa 

turma caracterizava por serem muito agitados, durante os conselhos de classe do 1º e 2º 

bimestre eram constantes as queixas dos professores em relação à indisciplina e agitação. 

Essa era a 3ª vez no ano que realizaríamos a aula na sala. 

 Durante mais ou menos 10 minutos esperei que se acalmassem, perguntei as 

meninas se poderiam responder a um questionário, não houve recusa. Entreguei-o a elas, 

enquanto respondiam verifiquei os alunos que estavam presentes. Logo após foi explicado 

sobre a proposta de aula que iríamos adotar a partir daquele momento.  

 Durante a explicação teórica sobre o conteúdo Basquete, foi observado interesse de 

poucos alunos fazendo perguntas, quando questionados, por exemplo, se já tinham 

assistido a um jogo, ou conheciam algum jogador, um garoto respondeu que às vezes 

assistia aos jogos da NBA (National Basketball American), a maior liga de basquete, que 

acontece nos Estados Unidos. Isso mostra como destaca Perfeito et al (2008) a importância 

da Educação Física na escola não ignorar a mídia e as práticas corporais que ela retrata. 

 No decorrer da aula, era nítida a inquietação de alguns alunos explicitada por 

discursos como: “nunca vi isso, aula de educação física é pra ser na quadra”, “que saco 

professora, a gente já fica o tempo todo na sala, o dia que tem pra sair daqui você não sobe 

para a quadra”.  

 Após as explicações sobre o conteúdo os grupos foram divididos, algumas 

orientações para aula prática seguinte foram passadas. Alguns alunos fizeram a seguinte 

pergunta: “vai valer quantos pontos essas aulas”. Nesse momento houve a necessidade de 

melhorar as explicações sobre os critérios de avaliação. Foi destacado que seria valorizada 

na aula a relação de respeito com os colegas, o companheirismo e disposição do aluno em 

ajudar o colega com dificuldades, o interesse em participar da aula, ressaltado a importância 
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de estarem usando uma roupa adequada para atividade física.  

 De acordo com Bratifische (2003) informar o aluno o que será avaliado irá ajudar na 

conscientização dos aspectos nos quais deverão ocorrer as mudanças no seu processo de 

aprendizagem.    

 As aulas seguintes aconteceram na quadra. Os alunos realizaram as aulas em 

grupos mistos que foram pré-estabelecidos na aula teórica. Guimarães et al (2001, p.) 

destaca que: 

É de suma importância, portanto, que os meninos e 
meninas façam as aulas juntos e, assim, através dos 
movimentos e contatos, descubram a sua sexualidade e 
estabeleçam relações afetivas. Esta convivência pode 
oferecer desenvolvimento do respeito e compreensão pelo 
sexo oposto e, fundamentalmente, vivenciando estas 
experiências em um ambiente de solidariedade. 
 

 No decorrer das aulas surgiram vários questionamentos, principalmente na hora da 

realização do jogo. Freqüentemente ouviu-se, “professora, deixa jogar separado, só as 

meninas, depois só os meninos.”, “jogar todo mundo junto é muito ruim.” 

 Com o intuito de responder a esses questionamentos a aula foi interrompida, como a 

professora estava apitando os jogos isso foi mais fácil. Como resposta para os alunos foram 

propostas algumas reflexões: “Por que as aulas de Educação Física têm que ser separada 

entre meninos e meninas, se em todas as outras aulas vocês estão juntos?” “Vamos tentar 

jogar todos juntos e experimentar o jogo de basquete?” 

 Guimarães et al (2001); Jesus & Devide (2006) relatam que situações de diálogo com 

intervenção pedagógica do docente são importantes para a desconstrução de alguns 

estereótipos e a minimização da separação dos sexos nas aulas e objetivam um maior 

conhecimento mútuo, visando o bem estar de todos. 

  Ainda Guimarães et al (2001) destacam que: 

“Na escola, cabe ao professor o papel de intervir tanto em 
situações em que as crianças não quiserem participar 
quanto nas situações em que participam, no sentido de 
integrá-las ao grupo, discutindo, se necessário, a postura 
deste último. Desta forma, aqueles alunos que ficam 
expostos à avaliação e comentários dos colegas podem se 

sentir mais fortalecido e acolhido.” 
 

 A participação das mulheres nos esportes sempre foi alvo de controvérsias. 

Historicamente foi negada essa participação sob diversas alegações, desde sua fragilidade 

física, passando pela sua condição materna. (GOELLNER, S.V. 2007).  A atividade esportiva 

nas aulas de Educação Física conforme cita Vieira (2008), desencadeia a incorporação de 

papéis sociais de masculinidade e virilidade, sendo sua prática vista socialmente como um 

espaço no qual se desenvolve a independência, a força física, agressividade e a capacidade 

de disputa, características estas que a sociedade culturalmente atribui aos homens. 
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 O determinismo biológico perspectiva teórica que Gold (1999) apud Goellner (2007) 

define como: “normas comportamentais compartilhadas bem como as diferenças sociais e 

econômicas existentes entre os grupos humanos – principalmente de raça, classe e sexo – 

derivam de distinções herdadas e inatas”, ainda hoje leva a crença de que as características 

são inerentes ao sexo biológico e que determinam, em grande parte, os traços de caráter, o 

comportamento, as funções sociais, os espaços de pertencimento e as possibilidades de 

movimentação para eles e para elas (GOELLNER, S.V. 2007).    

 Ao serem planejadas essas aulas a professora buscou atividades que abordassem a 

co-educação uma prática na qual segundo Jesus & Devide (2006) os alunos e alunas 

tendem a estarem juntos participando das atividades propostas na aula, quando podem ser 

problematizadas as questões de gênero inerentes às atividades, desconstruindo a tendência 

binária que exarceba a oposição dos sexos e impossibilita a percepção das pluralidades e 

das diversidades. 

 Observou-se no decorrer das atividades um engajamento das meninas na aula, o 

que anteriormente não acontecia. Pensar e planejar a aula explorando novas estratégias de 

uma maneira co-educativa favoreceu a participação das alunas.  

 Após a realização das aulas iniciou o torneio interclasses, as modalidades foram 

escolhidas em votação com todas as 3 turmas 7º ano. Jogou-se Queimado (jogo misto) e 

futsal masculino e feminino. Velozo & Daolio (2009), destacam que: “(...) os alunos têm sido 

agentes importantes na escolha dos conteúdos das aulas. Aquilo que eles pensam sobre a 

aula de Educação Física tem grande repercussão no desenvolvimento das aulas.” 

 

Questionário 2 

 

 Aplicado após o encerramento do torneio, as alunas quando perguntadas sobre 

como foi a participação nas aulas, todas participaram e responderam em sua maioria que 

foram ativas(ver gráfico 8). Tal resultado sugere que a exploração de novas estratégias 

pedagógicas interferiu positivamente na participação das alunas da turma 703 nas aulas. 

 

 Gráfico 8- Como foi a participação nas aulas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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 Questionadas em pergunta aberta sobre o que favoreceu ou desfavoreceu a 

participação nas aulas o “interesse” em fazer a aula apareceu em 4 respostas. “Nada” foi o 

termo citado em 8 respostas. Algumas responderam somente o que desfavoreceu 

destacando “colegas mal educados” e “alunos que gostam de mandar” como fator (ver 

gráficos 9 e 10).   

 

  Gráfico 9 – O que favoreceu a participação 
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 Fonte: Elaboração própria 

 

  Gráfico 10- O que desfavoreceu a participação 
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 Fonte: Elaboração própria 

 
 O jogo apareceu na maioria das respostas como o que elas mais gostaram na aula 

(ver gráfico 11). De acordo com o Coletivo de Autores (1992), O jogo satisfaz necessidades 

do ser humano em especial à de ação e prazer, como conteúdo nas aulas de Educação 

Física deve possibilitar um maior repertório de movimentos corporais e estimular o cognitivo, 

proporcionando as crianças situações de tomada de decisões rápidas e resoluções de 

problemas criadas durante as atividades. 
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 Gráfico 11- O que mais gostou nas aulas 
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  Fonte: Elaboração própria 
 

 Como resposta para o que não gostou nas aulas o termo “nada” foi o mais utilizado 

(ver gráfico 12). 

 

 Gráfico 12 – O que não gostou nas aulas 
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 Fonte: Elaboração própria 
 

 Perguntadas sobre como se sentiram após as aulas a palavra “cansada” e “bem” 

foram as mais citadas. O termo “bem” foi encontrado também nos estudos de Darido (2004), 

onde alunos 86,7% da 7ª série responderam que se sentiam bem após realizarem as aulas 

de educação física.  

  
 Gráfico 13 – Como se sentiu após as aulas 
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  Fonte: Elaboração própria 
 

 A experiência de jogar contra as outras turmas no torneio interclasse mostrou-se 

positiva para a maioria das alunas (ver gráfico 14), confirmando a afirmação do Coletivo de 
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Autores (1992): “(...) o jogo deve ser usado na Educação Física como estratégia para se 

estimular um aprendizado significativo e pertinente ao cotidiano dos alunos. 

 

 Gráfico 14 – Experiência de jogar com outra turma  
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 Fonte: Elaboração própria 

 A maioria das alunas relatou realizar atividade física fora da escola, sendo o 

queimado a atividade mais praticada. Isso sugere provavelmente essa atividade ter sido 

escolhida para o torneio. Essa escola localizada em uma região carente da cidade de São 

Gonçalo, com escassez de locais públicos para a realização de atividade física, como as 

praças. Assim os alunos têm a cultura do brincar na rua e o queimado se insere nessa 

prática (ver gráfico 15). 

 
  Gráfico 15 - Realização de Atividade Física fora da escola 
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  Fonte: Elaboração própria 

 
 
7 CONCLUSÃO PARCIAL 
 
 

 Esta pesquisa buscou responder qual o nível de participação das meninas da turma 

703 nas aulas de educação física e quais fatores favoreciam ou limitavam essa prática. E a 
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partir daí foram exploradas novas estratégias pedagógicas para atraí-las. A minha 

inquietação e angústia enquanto professora que observava uma turma de meninas 

sentadas, não querendo fazer aula, pedindo para fazer relatórios foi o que norteou o 

desenvolvimento dessa pesquisa- ação. 

 Ao participar da oficina “Características Psico-pedagógicas de um plano de aula 

inclusivo” do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II percebi que adotar um 

modelo que possibilitasse a inclusão de toda a turma poderia ser uma nova estratégia a ser 

adotada para atrair as meninas. E resolvi explorá-la.  

 Os referenciais teóricos auxiliaram a compreender como a Educação Física escolar 

foi e ainda é influenciada pelos estereótipos de gênero construídos culturalmente, os 

mesmos por vezes separam meninos e meninas nas aulas e em muitas situações interfere 

na participação das meninas nas aulas. 

 A Educação Física foi citada como a disciplina favorita da maioria das meninas da 

turma 703, mesmo não participando das aulas. E a nota foi citada como o que mais 

favorecia a participação delas nas aulas. Esses achados me levaram a questionar como 

tenho desenvolvido meu trabalho como professora. Elas responderam gostar tanto da 

matéria, por que não faziam a aula? Só fazem pela nota? Analisar esses resultados 

questioná-los possibilita futuramente uma mudança no modo como me relaciono com as 

turmas, pois o que percebi na turma 703 foi a necessidade de deixar claro para os alunos 

como será o processo avaliativo e principalmente reforçar sempre a importância dessa 

disciplina.   

  As mulheres travaram lutas importantes em busca de direitos também no que se 

refere a sua inserção nos esportes, pois sua participação foi negada sob diversas 

alegações, desde sua fragilidade física, passando pela sua condição materna. Tendo sido o 

conteúdo o basquete, escolhido a como tema dessa pesquisa-ação baseado no que é 

proposto pelo Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para o 3º bimestre observou-se 

um engajamento e envolvimento das meninas da turma 703 nas aulas. 

 O contexto escolar constitui um importante espaço de reprodução e/ou construção 

dos estereótipos de gênero, assim também tem um papel fundamental nessa 

desconstrução. A maioria das meninas da turma 703 respondeu “os garotos não deixam 

participar” como fator que desfavorecia a participação delas nas aulas. A partir dessa 

pesquisa-ação verificou-se que uma aula planejada explorando novas estratégias co-

educativas, interferiu positivamente na participação das meninas da turma 703. O que 

reforça a idéia do papel educacional das aulas de educação física, que deve oferecer 

oportunidades de aprendizagem significativa, possibilidade de realizar um trabalho 

compartilhado e atuar na formação de cidadãos conscientes capazes de respeitar o outro 

independente do gênero.  
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 Os diálogos e momentos de reflexão que surgiram no decorrer dessas aulas foram 

também positivos, pois julgo importante o fato de não aceitarem passivamente aquilo que 

lhes é proposto. 

 Destaco a importância de não negar as meninas as possibilidades de participarem 

das aulas de educação física, mesmo quando arrumam inúmeras desculpas para não fazê-

la, foi valido todo incentivo, estratégias, planejamentos, pois como encontrado nessa 

pesquisa a maioria das meninas da turma 703 relatou sentir-se bem após as aulas. 

 Aos educadores físicos cabe um olhar atento para com os alunos incentivando-os a 

adquirir um posicionamento crítico sobre a construção social das desigualdades de gênero 

nas práticas corporais e a respeitar o outro independente de tudo.  
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APÊNDICES 

 
 

Apêndice 1 
 

QUESTIONÁRIO 1 

 

1-  Qual a sua idade? 

 

2- Quais as suas disciplinas favoritas? 

 

3- Quais as disciplinas você menos gosta? 

 

4- Na sua opinião, para que serve a Educação Física? 

 

 

 

 

5- Você participa das aulas de Educação Física? 

(  )sim       (  )não      (  ) às vezes  

6- O que favorece a sua participação nas aulas? 

 

 

 

 

7- O que desfavorece sua participação? 
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Apêndice 2 

 

QUESTIONÁRIO 2 (Após a execução da proposta metodológica e torneio interclasse) 

 

1-  Como foi a sua participação nas aulas de Educação Física ? 

(  ) ativa    (  ) pouco ativa      (  ) não participei de nenhuma aula. 

2- O que favoreceu ou desfavoreceu sua participação nas aulas? 

 

 

3- O que mais gostou nas aulas? 

 

 

4- O que não gostou?   

 

 

5- Como se sentiu após ter participado das aulas? 

 

 

6- Como foi a experiência de jogar contra outra turma? 

 

 

7- Se você não participou, como se sentiu observando?  

 

 

9- Se não participou, em algum momento sentiu vontade de participar? 

(   ) sim      (  ) não 

10- Fora da escola pratica algum tipo de atividade física? 

(  ) não           (  ) sim. Qual?_______________________________________ 
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Apêndice 3 
 

I. Plano de Aula 
 
II. Dados de Identificação: 

Escola: 
Professor (a):  
Disciplina: 
Série/Nível:  
Turma:  
 
III. Tema: 
 
IV. Objetivos: 
Objetivo Geral:  
Objetivos específicos: 
Conceitual:  
Procedimental:. 
Atitudinal:.  
 
V. Estratégias Metodológicas: 
 
VI. Estratégias didáticas de intervenção pedagógica:  
 
VII. Materiais Utilizados: 
  
VIII. Avaliação: 
  
 
IX. Bibliografia: 

 

 

  


