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Educação Física Escolar: A Superação dos Estereótipos de Gênero na 

Prática de Esportes 

1. APRESENTAÇÃO 

A Educação Física é uma disciplina que trabalha com o corpo, e por isso 

muitas vezes, ela se torna alvo de conflitos dentro da escola. Alguns alunos e 

alunas se apropriam do tempo e do espaço da Educação Física para demonstrar 

suas angústias, experiências e até mesmo reproduzir o que a sociedade 

considera como verdade absoluta. 

Observando o comportamento de meninos e meninas durante as aulas de 

Educação Física, percebi que muitas das desavenças que ocorrem entre eles 

derivam de estereótipos que veem sendo reproduzidos através dos tempos. Tais 

estereótipos surgem da desigualdade e discriminação entre os gêneros, 

prejudicando qualitativamente as relações sociais entre os discentes. 

Considerando que os comportamentos de uma sociedade sexista também 

são reproduzidos na escola e que a proposta de coeducação nem sempre é bem 

aceita nas aulas de Educação Física, é que surge este Caderno Pedagógico 

proposto ao Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE. 

A partir da identificação das relações de gênero presentes nas aulas de 

Educação Física e também em nossa sociedade e de que forma elas se 

apresentam especificamente no trabalho com o conteúdo Esporte Coletivo, 

pretende-se através de uma proposta coeducativa promover atividades que 

aproximem meninos e meninas, nas modalidades de Futebol/Futsal, favorecendo 

desta forma o convívio com mais respeito às diferenças de gêneros entre os 

discentes. 

Este material é composto de Quatro Unidades Didáticas: 

 Primeira Unidade: Apresentação da Proposta ao Público Alvo. 

Realização de um questionário prévio sobre o conhecimento e 

julgamento das ações teórico-práticas sobre As Relações de 

Gênero na Sociedade e nas aulas de Educação Física com o 

conteúdo Esportes Coletivos: futebol e futsal.   



 
 
 

 Segunda Unidade: Aprofundamento sobre o tema: as Relações de 

Gênero na sociedade e nas aulas de Educação Física. 

 Terceira Unidade: Esportes Coletivos Futebol/Futsal, uma proposta 

para meninos e meninas. 

 Quarta Unidade: Realização de questionário posterior, visando 

verificar o novo conhecimento e julgamento sobre as questões de 

Gênero na Sociedade e nas aulas de Educação Física com o 

conteúdo Esportes Coletivos: futebol/futsal. 

Para a realização desta proposta de trabalho, sugere-se:  

2. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

As Unidades estão divididas em sugestões de aulas teórico-práticas, que 

podem ser desenvolvidas através de variadas estratégias de ação tais como: 

estudo de textos, observação e análise de vídeos, interpretação de letra de 

música, pesquisas, momentos de reflexão e de discussões: promovendo roda de 

diálogos e reflexões ao longo da aplicação do projeto, confecção de painéis, 

realização de jogos competitivos e cooperativos sobre uma política de 

coeducação, etc. 

O trabalho propõe um aprendizado colaborativo, onde meninos e meninas 

são desafiados a se desvencilharem de uma visão preconceituosa e construírem 

juntos uma Educação Física mais humana, onde, entre outras coisas, se prime 

pelo respeito às diferenças. Afinal, como afirma Verbena (2001), os conflitos da 

Educação Física só serão amenizados quando a atuação docente priorizar o 

rompimento da ideologia sexista que reina na sociedade. 

3. RECURSOS MATERIAIS E DIDÁTICOS 

   Para a implementação desta proposta serão utilizados os recursos: sala de 

aula, TV multimídia, DVD, pen drive, internet, câmera fotográfica e filmadora, 

computador, aparelho multimídia, slides, filmes, vídeos, músicas, textos, quadra, 

pátio do colégio, campo de grama, painéis, cartolinas, figuras, imagens, giz, 

quadro negro, bolas de borracha, bolas de futebol e de futsal e outros. 

 



 
 
 

Para um melhor entendimento sobre as ações a serem tratadas neste 

Caderno Pedagógico, apresento a seguir alguns elementos teóricos que  serviram 

de apoio para a realização deste Projeto. 

4.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

4.1 Conflitos nas aulas de Educação Física Escolar  

  É comum dentro da Disciplina de Educação Física, em aulas com o 

conteúdo Esporte, dividir meninas para um lado e meninos para o outro.  Talvez, 

num primeiro momento, pareça que isso seja apenas uma forma de organização, 

mas esta distribuição de alunos e alunas pode ser considerada uma forma de 

discriminação. Para Abreu (1990), tanto na prática tecnicista quanto na prática 

humanista do profissional de Educação Física, existem discriminações. Isso 

acontece muitas vezes de forma disfarçada, como a simples separação das 

turmas em grupos feminino e masculino. Segundo ela: 

Convém observar que quando falo em discriminação não é só em 
relação às meninas; mas também de uma atitude discriminatória a 
ambos os sexos,  uma  vez  que  se  espera  do  menino  atitudes  pré 
estabelecidas.  [...] Tanto meninos quanto as meninas irão preferir esta 
divisão, pois já estão impregnados  de  valores  discriminatórios 
advindos de condicionantes sociais (ABREU, 1990, p. 13-14). 

Para muitos professores (as) a principal justificativa para separar os 

meninos das meninas durante as aulas de Educação Física seria o propósito do 

rendimento. “A razão principal  desta  constatação  é  que  há uniformidade de 

interesses, habilidades e valências físicas [na separação entre meninos e 

meninas]”  (Louzada,  2006,  p.  54-55).  Portanto promover a divisão de uma 

turma em grupos de meninos e meninas apenas visando uma suposta 

equivalência motora pode ser uma justificativa pouco coerente, pois esta suposta 

homogeneidade física, desconsidera elementos importantes como idade, força e 

habilidade.    

 No trabalho realizado com turmas mistas, apesar de que várias  escolas  e  

professores/as  venham trabalhando em regime de coeducação, a Educação 

Física parece ser  a área onde as  resistências  ao  trabalho  integrado  persistem,  

ou  melhor,  onde  as  resistências provavelmente  se  renovam,  a  partir  de  

outras  argumentações  ou  de  novas teorizações. Pereira aponta para o domínio 



 
 
 

dos espaços esportivos pelos meninos e também para as agressões verbais dos 

meninos contra as meninas, dificultando o trabalho misto. 

  Devido a uma ideologia machista que impera no mundo esportivo 

masculinizado torna-se difícil  implementar  ações  com  turmas  mistas  nas  

aulas  de Educação Física, principalmente quando o conteúdo é o esporte:  “Os 

meninos não querem jogar com as meninas nem com os menos habilidosos ( 

Pereira, 2004 ). Romero  sugere  que  o  (a)  professor  (a)  de  Educação  Física 

deve preocupar-se  em  amenizar  as  questões  conflituosas  acerca  de  

comportamentos sexuais  culturalmente  estereotipados.  

Pelo fato de os meninos serem mais  desenvolvidos  nos  aspectos  físico-

motor, durante as aulas de Educação Física eles  passam  a  ter  mais 

oportunidades  e  geralmente  recebem  mais  atenção por parte  dos  

professores.  Por isso, quando as aulas se referem a conteúdos  esportivos, 

muitas vezes  elas tendem  a  favorecer  os  meninos.  “Quando  a  aula  é  jogo, 

geralmente os meninos vão para o futebol, e as meninas, para o queimado”( 

Romero, 1992 ) . 

Com sua pesquisa de dissertação de mestrado, Altmann (1998)  observou 

que em uma escola de turmas mistas, os meninos iam para o futebol, e as 

meninas,  para  o  voleibol.  Quando meninas  jogavam  futebol,  alguns  meninos  

na arquibancada chamavam-nas de “Maria-homem”. A autora  também  verificou 

que a professora  alterava as regras para aumentar a  participação feminina no 

jogo.  Essa alteração  quebrava  a  dinâmica  do  jogo,  e  a  responsabilidade   

era  imputada  às meninas, pois a professora havia mudado as regras por causa 

delas. 

Muitas vezes a simples separação dos meninos das meninas durante as 

aulas de Educação Física sobre tudo no trabalho com o conteúdo esporte 

coletivo, ao invés de acabar, pode acentuar ainda mais os conflitos entre os 

gêneros, gerando um clima de competição e até mesmo de insatisfação entre os 

alunos (as). Segundo DORNELLES (2006), essa separação pode  ser  um  ‘ponto’  

de  conflito entre os gêneros, o corpo e tantos outros saberes que constituem a 

Educação Física Escolar. 



 
 
 

Mas afinal, o que fazer para acabar ou ao menos amenizar com as 

situações de conflito provenientes de questões de gênero, que surgem durante as 

aulas de Educação Física, sejam elas mistas ou separadas? Verbena (2001)  

sugere    ser  necessária  a  atuação  docente  no  sentido  de:  romper  com  a 

ideologia  sexista  que  reina  na  sociedade ,  desenvolvendo  o  respeito  entre  

meninos  e meninas e  combatendo a  discriminação e os preconceitos, 

principalmente em relação às meninas. 

E isso será possível se a ação pedagógica da Educação Física considerar 

que os conflitos de gênero devem ser superados, pois segundo Louro (1997)  é 

necessário  desconstruir essa dominação sexual e propor uma relação onde 

homens e mulheres sejam tratados igualmente,  sendo  respeitados  as  suas  

diferenças,  porém  essas  diferenças  não podem  ser  tratadas  como  fator  

determinante  para  a  subordinação  de  um  sexo  ao outro. 

 

4.2 As Relações de Gênero nas aulas de Educação 

A presença das mulheres no esporte é conquista de um longo processo 

histórico, e é algo ainda mais complexo quando se pensa no futebol. Se sua 

prática é hoje mais aceita, talvez seja vítima de outro tipo de preconceito, do que 

aquele comumente relacionado à sua suposta menor habilidade técnica. Refiro-

me aqui à discussão sobre sua feminilidade, por vezes posta em prova nas 

atividades esportivas, pois para muitos homens e até mesmo para algumas 

mulheres, qualidades como ser macho, forte, vigoroso são naturalmente 

explicitadas e confirmadas pelo esporte. 

Rial (1998) mostra como o rúgbi e o judô são práticas que aceleram, do 

ponto de vista de gênero, a confirmação de características tidas como 

eminentemente masculinas, como a resistência à dor e o reconhecimento da 

virilidade pelos pares homens e pelas mulheres. Mas afinal, existe o Esporte ideal 

para o homem e para a mulher? Para Faria Junior (apud CUNHA JUNIOR, 1996a, 

p. 1), “a distinção entre os termos masculino e feminino  é fundamental para a 

Educação  Física  já que muitas divisões e diferenças entre homens e mulheres, 



 
 
 

meninos e meninas são comumente consideradas como resultado do dimorfismo 

sexual ”. 

Ainda sobre a distinção entre gêneros, Faria Junior apud Cunha Junior, 

acrescenta: 

A conscientização de que muitas diferenças observadas devem-se a 

uma construção social de gênero e não a diferenças  de  natureza 

biológica,  permitirá  uma  compreensão  mais  criticamente  adequada 

das  desigualdades  no  desporto  e  na  Educação  Física,  levando  o 

debate para a questão das estruturas de poder na sociedade. Se os 

corpos assumem a organização social, a política,  as normas religiosas e 

culturais, também é por seu intermédio que se expressam as estruturas 

sociais. (FARIA JUNIOR apud CUNHA JUNIOR, 1996a, p. 2). 

Deste modo, há uma estreita e contínua imbricação entre o social e o 

biológico, um jeito de ser masculino e um jeito de ser feminino, com atitudes e 

movimentos corporais socialmente entendidos como naturais de cada sexo 

(CONNEL, 1990 apud SOUSA; ALTMANN, 1999, p.54). 

Segundo Sousa e Altmann (1999, p.57), a sociedade buscou manter a 

simbologia da mulher como um ser dotado de fragilidade e emoções, e do homem 

como  força  e  razão,  por  meio  das  normas,  dos  objetos,  do  espaço  físico  e  

das técnicas  do  corpo  e  dos  conteúdos  de  ensino,  fossem  eles  a  ginástica,  

os  jogos e/ou, sobretudo os esportes. Para Verbena (2001), existe uma distinção 

entre o que se espera de meninos e de meninas.  Delas espera-se coordenação 

motora fina, reforçando as características de harmonia e delicadeza. Deles, o 

incentivo à prática de atividades físicas que desenvolvam a coordenação ampla, 

num ambiente em que e não é permitido chorar, numa forma de treinamento para 

a vida no trabalho. 

Sobre a problemática  específica  da  categoria  gênero, Cunha  Junior  

(1996),    revelou  que os(as)  alunos(as)  expressam  conceitos/opiniões  

estereotipados  e  preconceituosos, tais  como:  "Menino  não  chora!";  "Futebol  

é  coisa  para  homem!";  "O  esporte  de menina  é  o  queimado!";  "Primeiro  as 

damas,  depois  os  cavalheiros."; "Mulher  não pode  brigar!". Além disso, são 

comuns atitudes discriminatórias, como  a  frequente recusa dos meninos em 



 
 
 

realizar atividades físicas coletivas com as meninas e vice versa: "Eu não fico em 

grupo com meninas."; "Não acredito que vou ficar no grupo delas!". 

Em relação  às  características  comportamentais,  as  meninas  eram  

vistas como grupo frágil, submisso e desprovido de qualidade nas habilidades 

motoras, e os meninos como fortes, hábeis, resistentes e valentes.  Sousa e 

Altmann (1999) colocam que como a ideia de gênero está fundada nas diferenças 

biológicas entre os sexos, ela aponta para o caráter implicitamente relacional do 

feminino e do masculino. Deste modo,  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:  

somos  classificados(as)  de  acordo  com  nossa idade, raça, etnia, 

classe social, altura e peso corporal, habilidades motoras,  dentre  muitas  

outras.  Isso  ocorre  nos  diversos  espaços sociais,  incluindo  a  escola  

e  as  aulas  de  Educação  Física,  sejam ministradas  para  turmas  do  

mesmo  sexo  ou  não.  (SOUSA; ALTMANN, 1999, p.55). 

Elaine Romero (1995) acredita  ser  necessária  uma  diminuição  das 

desigualdades  entre  os  sexos,  sendo  importante  uma  reflexão  sobre  a  

Educação Física como um meio de desenvolvimento integral do aluno. Para   

Daolio  (1994)  o  problema  é  que  os  professores  de  Educação Física  sentem  

dificuldade  em  propor  uma  prática  que  propicie  as  mesmas oportunidades a 

todos os alunos, meninas e meninos, e que respeite as diferenças e interesses de 

cada um. Essa dificuldade é devida a concepção biológica tanto sobre o  corpo  

quanto  sobre  a  própria  área  que  atuam  de  forma  implícita  na  sua  ação 

profissional, por se tratar de representações sociais que dão suporte e orientam 

sua prática, muitas vezes até inconscientes. 

Abreu (1990) constata que a partir do momento em que as meninas 

começam a demonstrar boas habilidades na execução de uma determinada 

tarefa, a  rejeição  por  parte  dos  meninos  em  realizar  as  atividades  

conjuntamente , começa a diminuir, tornando o traço sexual quase que 

irrelevante. Porém,  observa que  o  grupo  de  meninas  que  consegue  este  



 
 
 

destaque  é  pequeno,  já  que condicionantes socioculturais fazem com que elas 

não possuam a mesma história de experiências motoras que os meninos. 

Cunha Junior (1996) aponta para tentativa de colaborar com a construção 

de uma pedagogia e de uma escola que não produza e/ou reproduza as 

desigualdades baseadas  no  critério  sexual,  enfim,  na  construção  de  uma  

pedagogia/escola  não sexista.  Como primeiro passo para a realização de tal 

objetivo devemos, enquanto educadores (as), problematizar nossas práticas 

diárias, nossa  linguagem,  nossas estratégias escolares e nossos referenciais 

teóricos. E para  que não se reproduza as desigualdades, precisamos conhecer 

de que maneira elas se configuram em nossa sociedade. 

Com o aumento dos estudos sobre sexo e sexualidade, “gênero” tornou-se 

uma palavra particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a prática 

sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens (Scott, 1995, p. 

75).  Na definição de Scott (1995), gênero é um  elemento  constitutivo  das  

relações  sociais  fundadas  sobre  as  diferenças percebidas entre os sexos e  

também   um modo  primordial de dar significado às relações de poder e para ela, 

essas duas proposições  estão intrinsecamente relacionadas. 

Corsino e Auad também contribuem a respeito do gênero ser produzido 

socialmente e a partir das relações de poder. 

                                      Antes mesmo de seu nascimento, os corpos de crianças são 

produzidos através dos discursos que se fazem sobre eles, e a categoria 

gênero se insere nesse movimento, que não é fixo e imutável. Assim, um 

corpo masculino ou um corpo feminino, e tal polaridade é também uma 

construção, são resultantes de um complexo sistema de relações de 

poder, das quais emergem meninas, meninos, homens e mulheres. 

(CORSINO; AUAD, 2012, p.91) 

Portanto não podemos considerar apenas os dados biológicos, como os 

únicos determinantes da condição imposta aos meninos e as meninas em relação 

ao seu  desempenho na prática esportiva, pois já que "os corpos de alunas e 

alunos são constituídos e apresentam profundas marcas estabelecidas e 

produzidas pelas relações de gênero vigentes em nossa sociedade" ( CORSINO; 

AUAD, 2012 ), muitos gestos, formas de agir , gostos e habilidades, são 



 
 
 

adquiridos através dos discursos estabelecidos por tais relações e desta maneira , 

impressões e estereótipos de preconceito contra meninos e meninas devem ser 

repensados. 

 

4.3 Esporte Escolar 

O esporte é tradicionalmente uma atividade considerada positiva na 

educação de crianças e jovens e sua presença nos estabelecimentos formais de 

ensino, assim como em projetos que procuram a inclusão social, é bastante  

conhecida e  pouco questionada.  Solidariedade, disciplina e aprendizado com as 

derrotas são valores sempre lembrados para destacar a importância das práticas 

esportivas na formação de crianças e jovens. Um dos espaços privilegiados de 

realização do esporte são as aulas  de Educação Física. 

Parte dos programas e currículos escolares formais, as aulas dessa 

disciplina encontram no esporte, via de regra, sua realização mais frequente, 

mesmo que sejam elas, muitas vezes, uma caricatura do esporte formal, dadas as 

condições materiais precárias de muitas escolas. Outro modelo da presença do 

esporte nos ambientes escolares é o Esporte Escolar, oferecido a crianças e 

jovens por meio de aprendizagem e treinamento sistemáticos de uma ou mais 

modalidades esportivas, inclusive com a pretensão de desempenho em 

competições. 

Trata-se de projeto em correspondência e/ou concorrência com a 

Educação Física Escolar, conforme as dimensões que a disciplina encontra na 

escola e de acordo com a carga simbólica que o esporte carrega – 

frequentemente ele é, na cultura escolar, considerado mais organizado e atraente, 

destinado aos “melhores” e “mais talentosos” alunos (Bassani; Torri; Vaz, 2003). 

Considerado elemento educador e civilizador do corpo nos ambientes 

educacionais, o esporte tem na escola importância destacada porque se 

apresenta, como poucos outros fenômenos, como definidor de sucesso, de 

superação, de beleza e, segundo alguns, como Welsch (2001), até mesmo como 

expressão de arte. Contudo a exacerbação e a ênfase na competição, na técnica, 



 
 
 

no desempenho máximo e nas comparações absolutas e objetivas fazem do 

Esporte na escola uma prática potencialmente excludente (PARANÁ, 2008.p 63), 

pois desta maneira só os melhores é que conseguem vivenciá-lo plenamente 

apropriando-se de seus benefícios. 

Portanto, um dos grandes desafios da Educação Física  é superar tal 

concepção de que o Esporte Escolar não é para todos. Através do 

redimensionamento do trato com o conteúdo esporte na escola espera-se 

oferecer aos estudantes múltiplas experiências e o desenvolvimento de uma 

atitude crítica sobre o mesmo. Segundo As Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica/Educação Física, o ensino do esporte deve proporcionar ao aluno: 

                                      Uma leitura de sua complexidade social, histórica e política. Busca-se um 

entendimento crítico das manifestações esportivas, as quais devem ser 

tratadas de forma ampla, isto é, desde sua condição técnica, tática, seus 

elementos básicos, até da competição esportiva, a expressão social e 

histórica e seu significado cultural como fenômeno de massa. (PARANÁ, 

2008, p.64). 

Assim sendo, o esporte nas aulas de Educação Física deve contemplar o 

aprendizado de técnicas, táticas e regras básicas das modalidades esportivas, 

mas não deve se limitar a isso. O plano de trabalho docente do professor de 

Educação Física deve apresentar também estratégias que possibilitem a análise 

crítica das inúmeras modalidades esportivas e  também do fenômeno esportivo, 

que é bastante presente em nossa sociedade. 

As aulas de Educação Física, devem desta maneira, privilegiar o esporte 

da escola e não somente o esporte na escola, pressupondo-se que as aulas de 

Educação Física sejam espaços de produção de outra cultura esportiva, de 

ressignificação daquilo que Bracht (2005) denominou de "esporte moderno", isto 

é, a expressão hegemônica atual do esporte competitivo de alto rendimento, 

espetacularizado e profissionalizado. 

 

7.3.1 O Esporte na Escola para meninos e meninas  

O esporte começou a se profissionalizar no final da década de 1930 e, não 

por acaso passou a ser um dos principais conteúdos trabalhados na Educação 



 
 
 

Física. Com o intuito  de  promover  políticas  nacionalistas,  houve  um  incentivo  

às  práticas desportivas  como  a  criação  de  grandes  centros  esportivos,  a  

importação  de especialistas  que  dominavam  as  técnicas  de  algumas  

modalidades  esportivas (PARANA, 2008). 

A introdução do  esporte  moderno  como  conteúdo  da  Educação  Física 

escolar no Brasil e com o predomínio da prática pelos homens, a mulher manteve-

se “perdedora”  porque  era  um  corpo  frágil  diante  do  homem.  Todavia, era  

por natureza” a vencedora nas danças e nas artes  (SOUSA; ALTMANN, 1998). 

Práticas esportivas privilegiam discussões e reflexões sobre as categorias 

corpo, gênero e sexualidade, pois sua história sempre esteve vinculada a 

determinismos biológicos e de gênero, estabelecendo práticas corporais 

peculiares a homens ou a mulheres, a partir de suas características físicas, 

afetivas e cognitivas, como também baseadas em expectativas  de  

comportamento. 

Isto acaba por reafirmar os papéis  de  gênero,  pois,  como  nos  esclarece  

Silva  (2008)  (apud ARAUJO; CALSA, 2011), “estes papéis representam os 

comportamentos aprendidos numa determinada  sociedade, que fazem com que 

os seus membros percepcionem certas  atividades  como  pertencentes  a  

homens  ou  a  mulheres,  valorizando-os  de forma diferente”. 

As questões acerca de gêneros que ocorrem nas aulas de Educação Física 

Escolar,  ainda  hoje  preocupam  os  professores,  visto  que  embora  nas  outras 

disciplinas os alunos formem um grupo homogêneo, nas aulas de Educação 

Física, mesmo com o passar do tempo, as meninas ainda são vistas pelos 

meninos, muitas vezes,  com  falta  de  habilidade  motora,  lentidão  ou  

descoordenação  ao  realizar exercícios físicos (FORTUNA, 2008). 

Os professores  buscam  minimizar  esses  conflitos  utilizando-se  das  

mais variadas atividades e dentre essas atividades estão os desportos, onde 

infelizmente, na maioria das vezes, ao invés de minimizar esse conflito, acabam 

por exacerbá -lo, explorando  e  evidenciando  as  qualidades  físicas,  fazendo  

com  que  os  menos habilidosos e algumas meninas, sintam-se excluídos 

(FORTUNA, 2008). 



 
 
 

A exacerbação e a ênfase  na  competição,  na  técnica,  no  desempenho 

máximo  e  nas  comparações  absolutas  e  objetivas  faz  do  esporte  na  escola  

uma prática potencialmente excludente, pois, desta maneira, só os fortes, hábeis 

e ágeis conseguem  viver  o  lúdico  e  sentir  prazer  na  vivência  e  no  

aprendizado  desse conteúdo (PARANA, 2008). 

Na contra mão desta ideologia, muitos profissionais entendendo a 

influência e a magnitude do esporte no sistema escolar, promove não mais o 

esporte NA escola, mas o  esporte  DA  escola  (COLETIVO  DE  AUTORES,  

1992). Considerando, portanto,  os  determinantes  histórico-sociais  responsáveis  

pela  constituição  do esporte  ao  longo  dos  anos  e  possibilitando  a  recriação  

dessa  prática  corporal  (PARANA, 2009). 

Para  o  Coletivo  de  Autores  (1992),  quando  se  apresenta  o  programa  

de esporte  na  escola,  a  exigência  é  de  “desmistificá-lo”  através  da  oferta  

de conhecimentos  que  permitam  aos  alunos  e  alunas  criticá -lo  dentro  de  

um determinado  contexto  sócio-econômico-político-cultural.  Esse  conhecimento  

deve promover também,  a compreensão de que a prática esportiva deve ter o 

significado de valores e normas que assegurem o direito a pratica do esporte. 

Nesse sentido, o (a) professor (a) de Educação Física ao se apropriar de 

uma abordagem histórico crítica,  possibilita a reflexão e a didatização do esporte. 

O seu ensino  deve  propiciar  ao  (a)  aluno  (a)  uma  leitura  de  sua  

complexidade  social, histórica  e  política,  contextualizando  assim,  a  

competitividade,  o  individualismo,  o esporte  profissional,  as  lesões,  os  

anabolizantes  e  os  preconceitos  acerca  das construções sócio históricas 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992; PARANÁ, 2008). 

Outro ponto que se deve levar em consideração, são as formas de 

expressão corporal  dos  (das)  alunos  (as)  que  refletem  os  condicionantes  

impostos  pelas relações  de poder com as classes dominantes no âmbito de sua 

vida particular, de seu  trabalho  e  de  seu  lazer  e  que  estas  questões  possam  

contribuir  para  uma reflexão  no  agir com criticidade diante de sua realidade 

(COLETIVO DE AUTORES,  1992). 



 
 
 

Sissi Pereira (2004),  ainda  sugere  que,  como  a  motivação  é  um  fator 

importante  no  processo  ensino-aprendizagem,  os  professores  podem  

aproveitar  a tendência  de  meninos  e  meninas  de  fazerem  atividades  

separadas  por  sexo  para desenvolverem  suas aulas, ora mistas, ora 

separadas.  Para  a autora, a separação entre meninos e meninas se origina na 

sociedade e é perpetuada pela escola. Mas será que separar meninos e meninas 

na prática esportiva escolar é o melhor a fazer? 

Afinal qual é a melhor forma de trabalho na Educação Física, turmas mistas 

ou separadas por sexo? Helena Altmann (1998), admite que o ensino de 

Educação Física para turmas mistas  apresenta  vantagens  e  desvantagens.  

Após  estudos,  ela  concluiu  que  as formas  de  organização  dos  alunos  por  

sexo  na   Educação  Física  podem  variar  de acordo com as circunstâncias e  

atividades realizadas. Admite ainda a possibilidade de variar as formas de 

distribuição dos alunos por sexo. Afirma  também,  serem bem aceitas  tanto  as  

turmas  mistas  quanto as divididas homogeneamente. 

Sobre as aulas mistas, as autoras, Paula Gomes (2000),  Maria do Carmo 

Saraiva (2005) na área da Educação Física  e  Daniela  Auad  (2004),  na  

Educação,  trazem  uma  importante contribuição. Apesar de serem  consideradas 

sinônimos, aulas  mistas  e  aulas  em  regime  de  coeducação apresentam 

significados bem distintos, pois de  acordo com  as concepções levantadas por 

essas autoras, as aulas mistas envolveriam  apenas  questões  de organização e 

distribuição de  meninos  e  meninas  de forma conjunta no espaço escolar, isto é, 

apenas a mistura de meninos e meninas. 

Porém o ideal  de  coeducação  visa  problematizar  as  relações  de  

gênero promovendo uma compreensão  da  construção  cultural  das  diferentes  

posições  de  poder  ocupadas  pelo feminino  em  relação  ao  masculino  e  vice-

versa  na  nossa  sociedade,  tentando reverter ou minimizar algum tipo de 

hierarquia entre esses pólos. Considerando essa diferenciação de termos 

percebe-se   que a escola mista é essencial para o trabalho em regime de 

coeducação, afinal é necessário  o  agrupamento  de  meninos  e  meninas;  

entretanto,  nem todo trabalho misto segue um viés coeducativo. 



 
 
 

As aulas coeducativas , segundo SARAIVA (2005), devem seguir princípios 

tais como: O favorecimento da prática conjunta entre meninos e meninas; O 

mesmo tratamento aos alunos e alunas; As mesmas exigências em relação a 

meninos e meninas nas atividades realizadas pelo professor; As discussões de 

problemas ocorridos durante a aula podem contribuir para aulas coeducativas.  

De  acordo  com  o  apresentado  cabe  ao(à)  professor(a)  equalizar  com  

a proposta da  coeducação,  as relações de poder entre meninos e meninas em 

aulas mistas de Educação Física. Também oportunizar atividades com grau de 

dificuldades que atenda as diferenças de habilidades entre estudantes, juntos ou 

separados por sexo, em favor do processo ensino aprendizagem.  Ao professor 

(a) também cabe a função  de  promover  a  reflexão  acerca  dos  conflitos  entre  

os  sexos  que  ocorrem durante suas aulas  para motivar uma mudança de 

comportamento dentro da escola e na  vida cotidiana dos(as) seus (suas) 

alunos(as). 

 

7.3.2 O Futebol e o Futsal na Escola  

Sabe-se que o futebol e o futsal são esportes muito praticados em nosso 

País. De execução motora simples e regras fáceis, crianças, jovens e adultos 

praticam estes esportes em momentos de lazer ou de maneira profissional. Por 

serem esportes tão apreciados pelo povo brasileiro é comum a cada dia 

aparecerem mais jovens querendo ser um jogador profissional, sendo cada vez 

mais precoce o início desses no esporte de rendimento através de clubes e 

escolinhas. Segundo João Vitor de Assis, 

                                      O futebol profissional é sem dúvida um mercado muito atrativo. Ser 

ídolo, jogar na Europa e vestir a camisa de sua seleção, é sonho de 

qualquer garoto que pratica esse esporte. Segundo Valentin e Coelho1, 

seja pela competição racionalizada ou impregnada pelo sentimento 

lúdico, utilizado pelo Estado ou até atuando na coesão social, o futebol é 

um esporte que desempenha um papel central na nossa cultura. (ASSIS, 

p.185,  2013). 

As aulas de Educação Física oportunizam a pratica de diversos esportes 

coletivos, e o futebol é um deles. Mas  muitos professores apenas reproduzem o 



 
 
 

que é apresentado pela mídia, tornando sua aula, uma espécie de “escolinha” em 

que, promover o alcance dos objetivos do esporte de alto desempenho e 

resultados é o principal objetivo. Isso muitas vezes torna-se um processo 

excludente, onde meninas são excluídas por não terem oportunidade perante os 

meninos, os garotos menos habilidosos são deixados de lado, atitudes essas 

inadequadas e inapropriadas para ambiente escolar. 

O futebol  ensinado de forma competitiva, considerando apenas o 

rendimento,  está muito longe dos objetivos da disciplina de Educação Física e da 

expectativa da maioria dos alunos. Nesse sentido, o ensino do futebol na escola, 

assim como o de qualquer outro esporte, deve ser guiado por um sistema 

estrutural que promova ao aluno o aprendizado do que lhe é oferecido.  Não 

apenas a prática por si só, sem uma relação com a teoria, mas requer uma 

pedagogia que seja sistematizada com os seus métodos, objetivos, e formas de 

ensino objetivando que o esporte seja bem trabalhado em seu processo 

educacional. 

Segundo João Batista Freire (2003), o futebol ensinado na escola regular 

ou na escola específica, deve contribuir para que a pessoa que o aprenda usufrua 

dele na sua vida cotidiana. Dessa forma, no ambiente escolar, a pedagogia do 

esporte se volta não para a formação de atletas de desempenho, mas para que o 

futebol seja vivenciado e trabalhado de forma que todos possam ter acesso às 

habilidades e gestos motores de acordo com o seu desenvolvimento biológico, 

psicológico e social dentre outros conhecimentos, por exemplo, os conteúdos 

atitudinais e conceituais. 

Nas escolas um dos esportes mais desenvolvidos é o futsal, sendo 

praticado como alternativa do futebol. Ele representa grande parte da prática 

esportiva nas escolas do Brasil. Este esporte não deixa de ser uma forma 

adaptada do futebol, já que suas regras e a execução dos fundamentos são muito 

similares. O futebol assim como o futsal na escola deve ter uma formação básica, 

desenvolvendo as habilidades físico-mentais: consciência corporal, coordenação, 

flexibilidade, ritmo, agilidade, equilíbrio, percepção espaço-temporal em uma 

atmosfera de descontração, dinamismo e ludicidade. (SILVA, 2008). 



 
 
 

Para Scaglia, (1999) o ensinar no futebol, não é uma simples transmissão 

de conhecimento ou imitações de gestos, onde o aluno seja apenas um receptor 

passivo, acrítico, inocente e indefeso de seus fundamentos técnicos. Ensinar 

futebol é uma prática pedagógica, desenvolvida dentro de um processo de 

ensino-aprendizagem, que leve em conta o sujeito aluno, criando possibilidades 

para construir esse conhecimento, inserindo e fazendo interagir o que o aluno já 

sabe, com o novo, ampliando-se assim, sua bagagem cultural e motora. 

Assim como João Batista Freire, acredito que qualquer pessoa pode 

aprender a jogar futebol, para tanto é necessário o desenvolvimento de  algumas 

habilidades motoras. As  habilidades são capacidades próprias do organismo para 

dar base às ações humanas, como a resistência, a velocidade de movimentação, 

a agilidade e a flexibilidade. Essas habilidades são inespecíficas para o futebol, 

porque correspondem às habilidades gerais para a prática de qualquer esporte. 

Já a combinação dessas habilidades gerais com habilidades específicas do 

futebol como: Finalização, Passe, Controle de Bola, Condução, Desarme, 

Lançamento, Cruzamento, Cabeceio e no caso dos goleiros, Defesa e Saltos é 

que vai  resultar  no sucesso do aprendizado do esporte mais amado do Brasil. 

 

Após aprofundamento teórico, teremos a seguir o desenvolvimento da 

Proposta, seguindo encaminhamento previsto para as quatro Unidades Didáticas. 

PRIMEIRA UNIDADE 

Apresentação da Proposta Didático-Pedagógica e Questionário Prévio. 

Nesta unidade vamos apresentar a Proposta Didático-Pedagógica: 

Educação Física Escolar: A superação dos Estereótipos de Gênero na Prática de 

Esportes, ao público alvo e também verificar o conhecimento acumulado pelos 

alunos e alunas sobre as questões de preconceito de gênero na sociedade e nas 

aulas de Educação Física, especificamente com as modalidades esportivas de 

Futebol e Futsal. 

OBJETIVO GERAL: 



 
 
 

Apresentar a Proposta Didático-Pedagógica aos alunos e alunas e verificar 

o conhecimento acumulado sobre as questões de preconceito de gênero na 

sociedade e nas aulas de Educação Física. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

-Socializar a proposta didático-pedagógica: Educação Física Escolar: A 

Superação dos Estereótipos de Gênero na Prática de Esportes; 

- Verificar o conhecimento e julgamento prévio dos alunos e alunas do 

nono ano sobre as relações de gênero na sociedade e nas aulas de Educação 

física com o conteúdo Esportes Coletivos: futebol/futsal. 

Atividades teóricas: 

1 - Apresentação e conversa sobre a produção didático-pedagógica 

 

                                                   

 

Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/0B93SuOnUDUVYN1R0MmFQSlZxelk/view?usp=s

haring 

2 – Aplicação do Questionário Prévio: 

QUESTIONÁRIO PRÉVIO:  

Roteiro de questões sobre conhecimento e julgamento de ações teórico-

práticas sobre relações de gênero e sobre os esportes coletivos: 

futebol/futsal, dos alunos nas aulas de Educação Física Escolar.

a)Questões gerais:  

1- Observando nossa sociedade, você acha que existem atividades que são 

exclusivamente masculinas ou femininas? Comente sua resposta. 

R: 

https://drive.google.com/file/d/0B93SuOnUDUVYN1R0MmFQSlZxelk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B93SuOnUDUVYN1R0MmFQSlZxelk/view?usp=sharing


 
 
 

2- As tarefas domésticas como: lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, são 

tarefas para o homem ou para a mulher? Por quê? 

R: 

3- Que interpretação você daria para esta frase conhecida popularmente: “Mulher 

no volante, perigo constante”? 

R: 

4- E para esta: “Homem que é homem não chora”?  

R: 

5- Será que existem preconceitos de gênero em nossa sociedade atual? Explique. 

R: 

b) Questões específicas sobre a Educação Física – Futebol/Futsal: 

6- Em sua opinião, qualquer menino e qualquer menina pode praticar qualquer 

esporte? Por quê? 

R: 

7- Será que um menino que não gosta e não sabe jogar futebol  é diferente? Por 

quê?  

R: 

8- Será que uma menina que gosta, e joga futebol muito bem nas aulas de 

Educação Física, é diferente? Por quê?  

R: 

9- Em sua opinião, as aulas de Educação Física devem ser mistas (meninos junto 

com meninas) ou separadas? Justifique. 

R: 

10- As atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Física, devem ser as 

mesmas para meninos e meninas? Por quê? R: 



 
 
 

SEGUNDA UNIDADE: 

RELAÇÕES DE GÊNERO NA SOCIEDADE E NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Nesta Unidade vamos aprofundar o conhecimento sobre as relações de 

gênero na sociedade e nas aulas de Educação Física. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Identificar como se configuram as Relações de Gênero em nossa 

sociedade e também nas aulas de Educação Física. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar o conhecimento acumulado dos alunos do nono ano do ensino 

fundamental sobre questões de gênero na sociedade e no esporte; 

- Investigar como se configura a discriminação das meninas na prática dos 

Esportes Coletivos: Futebol/ Futsal. 

 

Atividades Teóricas: 

Tema 1: Coisa de menino ou coisa de menina? 

Objetivo: 

- Identificar as construções sociais para coisas de menino e coisas de 

menina na visão dos alunos do nono ano do ensino fundamental. 

 Conteúdo: Vídeo: Coisas de menino e de menina. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OIhJ5Xba2WY 

 

Atividades: 

1) Após assistir o vídeo: coisa de menino, coisa de menina, discuta sobre o que 

você entendeu do vídeo, com um colega; 

https://www.youtube.com/watch?v=OIhJ5Xba2WY


 
 
 

 2) Debate sobre o vídeo: Propor alguns minutos para que os alunos exponham o 

que entenderam do vídeo. Elencar os pontos positivos e negativos e justificar a 

classificação destes pontos. 

3) Completar o quadro com coisas de menino e coisas de menina nos seguintes 

tópicos:  

 
 

Meninos Meninas 

Brincadeiras 
 

  

Brinquedos 
 

  

Esportes 
 

  

Tarefas domésticas 
 

  

Profissão 
 

  

Programa de TV 
 

  

Livro 
 

  

Revista 
 

  

Cor 
 

  

Roupa 
 

  

 

 

                             

                     

                                             Saiba mais: 

                                             Vídeo: Brinquedos de menina 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2iw3TYktecQ 

Tema 2: 

Homem e Mulher...Somos todos iguais? 

Objetivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2iw3TYktecQ


 
 
 

- Promover discussões sobre a discriminação das mulheres em nossa 

sociedade. 

Conteúdo: Interpretação de charges sobre preconceito de gênero 

Charge 1: 

Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&mi

n=360&orderby=titleA&show=10

 

 

Responda as seguintes questões: 

a) O quê você identifica na charge acima? 

b) Você concorda com o pensamento do rapaz a respeito da pergunta que a moça 

tinha feito?  Por quê? 

c) Você acha que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens? 

Justifique. 

 

Charge 2:  

Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&mi

n=360&orderby=titleA&show=10 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&min=360&orderby=titleA&show=10
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&min=360&orderby=titleA&show=10
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&min=360&orderby=titleA&show=10
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&min=360&orderby=titleA&show=10


 
 
 

 

d) O que você achou da atitude do rapaz? 

e) Em sua opinião, quem dirige melhor, homens ou mulheres? 

f) Você concorda com a frase popular: “Mulher no volante, perigo constante”? 

Justifique. 

 

2-Atividade para casa: Pesquisa. 

Pesquise em revistas, jornais ou sites de busca da web: 

Quem  se envolve mais em acidentes de trânsito? Homens ou mulheres? 

 

3-Montar um painel com as pesquisas realizadas pelos alunos. 

4-Promover uma roda de discussão sobre o resultado da pesquisa, levantando os 

pontos positivos e os pontos negativos. 

 

                                                Saiba mais: 

                                                Vídeo: estereótipos-preconceito-discriminação 

 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yYLaXcV-Srg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYLaXcV-Srg


 
 
 

Tema 3: 

Qual é a característica certa para o menino e para a menina? 

Objetivo: 

- Questionar as construções sociais para o comportamento ideal dos meninos e  

das meninas . 

 

Conteúdo: Texto: Coisa de menino. Coisa de menina. Será? 

 

Meninos são bagunceiros, gostam das aulas de Matemática e se dão 

melhor nos esportes. Meninas são organizadas, se destacam em Língua 

Portuguesa e Arte e têm mais disciplina. Quantas vezes você já não ouviu, disse 

ou pensou uma dessas frases? Várias, certo? Mas será que é isso mesmo? 

Esses conceitos, tão comuns em nosso cotidiano, expressam, na verdade,  

estereótipos  sobre  masculinidade  e feminilidade.  São heranças culturais 

transmitidas pela sociedade (família, amigos, professores).  O que não quer  dizer  

que  seja  a  verdade  absoluta.  Ao  contrário.  A natureza  não  determina  que  

as  moças  devem  lavar  a  louça  e  os  rapazes,  o  carro. Nem  que  elas  têm  o  

direito  de  chorar  em  público  e  eles  não.  E na  escola?  Só as garotinhas 

podem manter os  cadernos  arrumados,  com  a  letra  impecável ? Ideias assim 

não passam de estereótipos. Tratá-las como verdades imutáveis,  pode ser um 

erro  com  uma  consequência  nefasta:  a  difusão  de  preconceitos.  Ao  

Coisa de Menino. Coisa de Menina. Será? 

Luciana Zenti (novaescola@atleitor.com.br) 



 
 
 

reproduzir modelos, nós podemos, sem querer, estar podando habilidades, 

tolhendo talentos 

Atividades: 

1-Após a leitura e discussão do texto: Coisa de Menino, coisa de menina, será? 

Complete o quadro abaixo: 

Características Masculinas Características Femininas 

  

  

  

  

  

  

  

2-Pesquise em revistas, folders, etc. imagens de homens e mulheres em 

ambientes de trabalho, de lazer e doméstico. 

3-Montar um painel com as imagens encontradas pelos alunos.  

4-Realizar uma roda de discussão sobre as atividades realizadas pelos homens e 

pelas mulheres. 

5-Após a realização da pesquisa de imagens e discussão, completar o quadro: 

PROFISSÕES 

 MASCULINAS  FEMININAS 

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 
 

6-Criar um gráfico sobre as profissões mais elencadas para cada gênero e depois 

promover uma discussão sobre os dados coletados. 

 

                                                       

                                              Saiba mais:  

                                              Vídeo: A diferença incomoda 

  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=86kap0PzkA0 

 

Tema: 4 

Mulher...Sexo frágil? Homem...é sempre forte? 

Objetivo:  

-Promover  uma  discussão  sobre  construção  social  para  gênero  masculino  e 

feminino e condição biológica de ser macho ou fêmea. 

Conteúdo: Letra da música: Mulher (sexo frágil)  

Mulher – Erasmo Carlos 

Disponível em : http://letras.mus.br/erasmo-carlos/67612 

 

Mulher (sexo frágil) 

 

Dizem que a mulher é o sexo frágil 

Mas que mentira absurda! 

Eu que faço parte da rotina de uma delas 

Sei que a força está com elas 

 

Vejam como é forte  a que eu conheço 

https://www.youtube.com/watch?v=86kap0PzkA0
http://letras.mus.br/erasmo-carlos/67612


 
 
 

Sua sapiência não tem preço 

Satisfaz meu ego, se fingindo submissa 

Mas no fundo me enfeitiça 

 

Quando eu chego em casa à noitinha 

Quero uma mulher só minha 

Mas pra quem deu luz não tem mais jeito 

Porque um filho quer seu peito 

 

O outro já reclama a sua mão 

E o outro quer o amor que ela tiver 

Quatro homens dependentes  e carentes 

Da força da mulher 

 

Mulher! Mulher! 

Do barro de que você foi gerada 

Me veio inspiração 

Pra decantar você nessa canção 

 

Mulher! Mulher! 

Na escola em que você foi ensinada 

Jamais irei um 10 

Sou forte, mas não chego ao seus pés 

 

Atividades: 



 
 
 

1-Na letra da música: Mulher (Erasmo Carlos), temos uma “contradição” sobre a 

construção social para o gênero feminino. Você pode elencar quais são as 

características da mulher que aparecem na letra da música que são responsáveis 

por essa contradição. 

2-Você acha que a mulher que realiza atividades que são comuns à maioria dos 

homens, é  diferente? Justifique. 

3-E homem que realiza atividades que, de acordo com  as construções sociais, 

são ditas como femininas, é diferente? Por quê? 

4-Pesquisa e montagem de painel com imagens de homens e mulheres 

realizando atividades que, segundo a construção social, são predominantemente 

do sexo oposto. 

 

                                             Saiba mais: 

                                             Vídeo: Homem que é homem 

Disponível em: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8527 

 

TEMA 5: 

Menina também joga futebol! 

Objetivo: Identificar como os estereótipos de preconceito afetam a participação 

das meninas na prática do futebol/futsal. 

Conteúdo: Vídeo: deixa que eu chuto. 

Disponível em: 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1

1296 

Atividades: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8527
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11296
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11296


 
 
 

1-Após assistir o vídeo: Deixa que eu chuto, responda as seguintes questões: 

a)É fácil ser uma jogadora de futebol/futsal no Brasil?  

b)Quais são os estereótipos de preconceito atribuídos às meninas que jogam 

futebol/futsal? 

c)Você concorda que menina não sabe jogar futebol/futsal? Justifique. 

 

2-Atividade: Como seria... 

Continue o enunciado: 

Eu, como homem, jogaria... 

 

(escrever o que a menina jogaria se 

fosse do sexo oposto) 

Eu, como mulher, jogaria... 

 

(escrever o que o menino jogaria se 

fosse do sexo oposto) 

 

 

 

 

 

 

3-Fazer uma roda de conversa para analisar os enunciados elaborados pela 

turma. 

4-Atividade: confeccionando um painel. 

-Os meninos deverão confeccionar um painel, colando uma imagem (figura), de 

esportes e jogos que preferem. 

-As meninas deverão confeccionar um painel, colando uma imagem (figura), de 

esportes e jogos que elas preferem. 

5-Atividade: trocando de sexo: 



 
 
 

Nesta atividade cada menino deverá escolher uma imagem (figura) do painel das 

meninas (atividade 4) e cada menina deverá escolher uma imagem (figura) do 

painel dos meninos (atividade 4). Após esta escolha cada um deverá explicar 

porque escolheu tal esporte ou jogo e se o mesmo pode fazer parte de seus 

preferidos.  

                                 

                                   Saiba mais: 

                                             Vídeo: Ela é o cara 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D92ghbO9i58 

 

TERCEIRA UNIDADE 

Esportes Coletivos Futebol/Futsal, uma proposta para meninos e meninas. 

Nesta unidade apresento atividades práticas sobre o futebol/futsal, que 

serão trabalhadas com o público alvo (alunos do nono ano) sobre a proposta de 

coeducação, garantindo  as  mesmas  oportunidades e as  mesmas vivências a 

todos os alunos e alunas da turma.  

Para Saraiva (2005), a coeducação  suscita  a  necessidade  de  equidade  

de oportunidades  para  os  alunos  e  alunas  permitindo  que  as  diferenças  

apresentadas sejam  discutidas  e  vivenciadas,  promovendo  a  equidade  entre  

os  gêneros.   

 

OBJETIVO GERAL:  

Oportunizar aos alunos e alunas do nono ano do Ensino Fundamental, uma 

melhor integração, através de jogos cooperativos e atividades práticas sobre o 

futebol e o futsal.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

https://www.youtube.com/watch?v=D92ghbO9i58


 
 
 

- Vivenciar jogos cooperativos e jogos variados de futebol e futsal estimulando a 

prática coeducativa. 

Aulas práticas 

Tema 1: Jogos Cooperativos 

Título: Vencer ou participar? 

Segundo Fábio Brotto (2002), os jogos cooperativos propõem um exercício 

de ampliação  da  visão  sobre  a  realidade  da  vida  refletida  no  jogo.  Mesmo 

sem  a competição o jogo não perde o interesse, pois são atividades dinâmicas e 

que exigem apenas  respeito  entre  os  participantes. Através dos jogos 

cooperativos  as  pessoas podem  mudar  a  sua  maneira  de  ver  o  mundo.  

Brotto (2002)  também  ressalta  que “podemos vivenciar os Jogos Cooperativos 

como uma prática reeducativa, capaz de transformar  nosso  condicionamento  

competitivo  em  alternativas  cooperativas  para realizar desafios, solucionar 

problemas e harmonizar os conflitos." 

OBJETIVO: 

-Vivenciar os jogos cooperativos, promovendo a integração entre os  alunos e 

alunas do nono ano do Ensino Fundamental. 

 

Atividade 1: Jogo das palavras associadas.  

Desenvolvimento:  

  Em  círculo  e  sentados,  um  participante  diz  uma  palavra  e  lança  uma  

bola para o outro colega, que, após pegá-la, deve dizer  outra palavra que tenha 

relação com a primeira. Por exemplo, fazenda, a seguinte pode dizer cavalo. 

Assim sucessivamente. Se a bola for lançada rápida, as respostas tem que ser 

rápidas.  

Objetivo da atividade: Raciocínio rápido, precisão nos passes, colaboração e 

trabalho em equipe.  



 
 
 

Fonte: CIVITATE, Héctor. 505 jogos cooperativos e competitivos. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Sprint, 2008.  

 

Atividade 2: Caranguejos.  

Desenvolvimento:  

  Em duplas, unidos de costas, agachar-se, levantar, caminhar, correr, pular 

e procurar não se desequilibrar.  

Objetivo da atividade: Estimular a coordenação motora e reforçar trabalho em 

grupos.  

 FONTE: SOLER, R. Jogos Cooperativos. Rio de Janeiro: Sprint, 2003. 

 

Atividade 3: Golfinho e sardinhas.  

Desenvolvimento:  

  Este jogo é baseado no pega-corrente. Começa com todos os participantes 

sendo um cardume de sardinha, sendo um o golfinho que se coloca sobre uma 

linha transversal demarcada bem no centro do espaço da quadra. Poderá mover-

se só lateralmente sobre essa linha. O objetivo das sardinhas é passar no outro 

lado do oceano (linha central) sem ser pego pelo golfinho.  E o golfinho tenta 

pegar o maior número  possível  de  sardinhas  que  tornarão  golfinhos e  de  

mãos  dadas  sempre tentam tocar as sardinhas. Até pescar todas.  

 Objetivo da atividade: Oportunidade de exercer o poder pessoal e grupal, sobre 

a vivência que estão  compartilhando  velocidade,  agilidade,  destreza  e  

cooperação  mútua (BROTTO, 2001, p.129).  

 FONTE: BROTTO, Fábio Otuzi.  Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como  

um exercício de convivência. Santos, SP: Projeto Cooperação, 2001.  

 



 
 
 

Atividade 4: Colo a colo 

Desenvolvimento: 

  Em círculo no chão, sentados, com as pernas estendidas. A bola estará no 

colo de um dos participantes. O aluno do lado deverá pegar a bola sem o auxílio 

das mãos, deve-se passar a bola para o colega e assim sucessivamente.  

 Objetivo: Consciência corporal; criatividade; cooperação e coordenação motora.  

 FONTE: AMARAL, Jader Denicol. Jogos cooperativos. São Paulo: Phorte, 

2004.  

 

Atividade 5: Sanduíche.  

Desenvolvimento:  

  Dividir os alunos em pequenos grupos. Cada grupo formará um sanduíche. 

Dois componentes serão o pão, o outro será o recheio. O desafio é realizar uma 

corrida de sanduíches, porém o recheio não pode tocar o chão, com 

deslocamentos no pátio ou quadra.  

Objetivo da atividade: Integração e cooperação com toque e aproximação.  

 FONTE: AMARAL, Jader Denicol. Jogos cooperativos. São Paulo: Phorte, 

2004.  

 

Atividade 6: Voleiçol.  

Material: uma bola grande e  2 lençóis.  

Desenvolvimento: 

  Duas equipes com quatro pessoas em cada uma. Cada equipe deverá ficar 

com um lençol. Usar uma corda para separar as equipes. As equipes deverão 

jogar a bola para a outra equipe e deverão ficar em alerta para recebê-la 

novamente. Os jogadores das equipes vão sendo trocados. 



 
 
 

Objetivo da atividade: Organização, trabalho em grupo, coordenação motora, 

precisão, força, espírito de equipe.  

Fonte: DEACOVE, Jim.  Manual dos jogos cooperativos. Santos, SP: Projeto 

Cooperação, 2002. 

  

Atividade 7: Danças das cadeiras cooperativas:  

Materiais: Rádio com cd e cadeiras.  

Desenvolvimento:  

  Colocar as  cadeiras  em  duas  fileiras  de  costas,  uma  cadeira  para  

outra fileira. Os alunos ficam em círculo ao redor das cadeiras, prontos para 

mover-se em sentido horário.  Ao  som  da  música  dançam  ao  redor  das  

cadeiras,  deixando  um aluno sem cadeira, quando o professor parar a música, 

todos têm que sentar, a cada rodada é tirada uma cadeira e os alunos têm que 

encontrar solução para que todos tenham um lugar. No final haverá uma só 

cadeira, a  música irá parar, e os alunos terão  que  decidir  o  que  fazer  para  

que  todos  fiquem na  mesma  cadeira.  Se conseguirem todos vencerão o jogo e 

se não conseguirem, deverão tentar novamente. 

Objetivo da atividade: Organização de estratégias, cooperação, ajuda mútua.  

 FONTE: DEACOVE, Jim. Manual dos jogos cooperativos. Santos, SP: Projeto 

cooperação, 2002.  

 

Atividade 8: Trem 

Material: Balões 

Desenvolvimento: 

  Formar uma grande coluna que deve ser ligada pelos balões; estes 

deverão ficar entre os alunos, ou seja, entre o abdômen do vagão de trás e as 

costas do vagão da frente. O trem deverá se deslocar até um local determinado 



 
 
 

sem que os balões caiam no chão. Toda vez que um balão cair, todos voltam ao 

ponto inicial. 

Objetivo da atividade: Aprimorar o relacionamento interpessoal, exercitar  as  

habilidades motoras básicas e estimular a cooperação.  

 FONTE: SOLER, Reinaldo.  110 jogos cooperativos com balões: voando com os 

sonhos. Rio de Janeiro: Sprint, 2009.  

 

Atividade 9: Nave Espacial 

Material: Balões, bilhetes, canetas e cronômetro. 

Desenvolvimento: 

  Escrever um bilhetinho com curiosidades sobre os esportes, colocá-lo 

dentro  de um balão  e amarrá-lo. Movimentar-se pelo espaço, tocando seu balão 

pro alto, sem deixar que ele caia. Passar  uns  para  os  outros  sem  deixar  os  

balões  caírem  no  chão durante um tempo predeterminado. Se balões caírem 

recomeça o cronometro. Ao  final estourar  os  balões  e  ler  as  curiosidades  

relacionadas  aos  esportes.  

Objetivo da atividade: Cooperação, companheirismo e despertar o 

conhecimento.  

FONTE: SOLER, Reinaldo.  110 jogos cooperativos com balões: voando com os 

sonhos. Rio de Janeiro: Sprint, 2009. 

 

Atividade 10: Futpar  

Material: Bola de futsal.  

Desenvolvimento: 

Um jogo de futebol normal. Porém, em dupla ou trio, de mãos dadas. A 

cada gol troca-se de lado.  



 
 
 

 Objetivo da atividade: Ajuda mútua, cooperação e espírito de equipe.  

 FONTE: BROTTO,  F.O. Jogos  cooperativos:  se  o  importante  é  competir,  

o fundamental é cooperar. Santos, SP: Projeto Cooperação, 2003. 

                                                               

Saiba mais: 

                                              Vídeo: Jogos cooperativos      

                          Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Wzb1nycU6NY 

 

 

Tema 2: Jogos de Futebol e de Futsal 

O futsal é um esporte genuinamente brasileiro que se espalhou pelo mundo 

e encontra cada vez mais adeptos entre homens e mulheres. 

O futsal está crescendo pelo mundo e não é à toa. Ele é similar ao futebol 

de campo e precisa de menos espaço e de menos jogadores. Estas são algumas 

das vantagens que fazem com que seja bem mais fácil montar um time e manter 

uma regularidade de treinamento. Além disso, é um esporte que fortalece a 

saúde, propicia o ganho de força física, resistência cardiovascular e muscular, e 

ainda desenvolve panturrilhas, coxas, glúteos, costas e abdômen.  

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14737 

Acesso: 08 de dez. de 2014. 

Título: Menina também joga bola! 

OBJETIVO: 

Vivenciar jogos variados e competições de futebol e futsal, procurando integrar 

meninos e meninas dentro de uma proposta coeducativa. 

 

Atividade 1: Domínio de bola. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzb1nycU6NY
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14737


 
 
 

Espaço: Quadra de esporte, pátio ou um espaço que possa desenvolver a prática 

do futsal. 

Materiais: Bolas variadas. 

Desenvolvimento:  

Dividir os alunos e alunas em duplas e dois a dois, devem controlar a bola, 

sem deixar cair no solo, utilizando os pés, o peito, a cabeça e as coxas. Contar 

em voz alta o número de toques e a dupla que alcançar a maior contagem é a 

vencedora. Quem deixar a bola cair no solo fica esperando a próxima rodada. 

Objetivo da atividade: Vivenciar o domínio de bola. 

Atividades portal do professor em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14737 Acesso 

em: 08 de dez. de 2014 

 

Atividade 2: Futebol de dois 

Espaço: quadra de esporte, pátio ou um espaço que possa desenvolver a prática 

do futsal. 

Materiais: 10 bolas de futsal, bolas de borracha, bolas de iniciação futsal, cones, 

pneus e coletes.  

Desenvolvimento:  

Os alunos e alunas  serão divididos em duplas. Com um aluno de cada 

lado da quadra e separados cerca de cinco metros um do outro. Um aluno ficará 

parado e com as pernas afastadas e o objetivo é passar a bola entre as pernas do 

"aluno gol" e marcar pontos. Os alunos alternaram quem chuta e quem fica de 

"aluno gol". 

Objetivo da atividade: Vivenciar domínio e passe de bola. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14737


 
 
 

Atividades portal do professor em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14737 Acesso 

em: 08 de dez. de 2014 

 

Atividade 3: Deslocamento  

Espaço: Quadra ou espaço livre 

Material: Uma bola para cada aluno (podem ser usados diferentes tipos de bola) 

Desenvolvimento:  

Alunos dispostos pelo espaço destinado  à atividade. Cada um de posse de 

uma bola, deverá deslocar-se livremente; deslocar-se conduzindo a bola sobre as 

linhas que demarcam o campo de jogo; deslocar-se conduzindo a bola por cones 

espalhados pelo espaço; deslocar-se contornando os cones espalhados no 

espaço; propor uma competição, ao sinal do professor, dois alunos saem ao 

mesmo tempo, passando pelos cones e retornando ao lugar de origem. 

Objetivo da atividade: Vivenciar deslocamento e condução de bola. 

Fonte: Coletânea de Atividades de Educação Física para o Ensino Médio e 

Ensino Fundamental. ANDRADE JUNIOR, José Roulien de. Futsal/Adauto de 

Paula Pinto Jr.(coordenador) Curitiba: Expoente, 2003. Pág. 27. 

 

Atividade 4: Passes em dupla mista 

Espaço: Quadra ou espaço livre 

Material: Uma bola para cada dupla de alunos 

Desenvolvimento:  

Os alunos formarão duplas mistas, ou seja, um menino e uma menina. 

Cada dupla fará evoluções com a bola, trabalhando o passe parado e em 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14737


 
 
 

deslocamento. Para a execução dos passes poderão ser feitas as seguintes 

variações: 

-Alunos parados, um de frente para o outro. Deverão trocar passes curtos, 

variando as formas de execução, utilizando as diferentes partes do pé para 

manter o contato com a bola; 

-alunos parados, um de frente para o outro, com alguns cones entre os dois. Eles 

deverão trocar passes e a bola deve passar entre os objetos; 

-Fazer golzinhos com dois cones ,ou outros objetos para cada aluno. O parceiro 

fica a sua frente, a certa distância, na mesma posição. Eles chutam a bola com a 

parte interna do pé. 

Objetivo da atividade: Desenvolver o passe e treinar a direção do mesmo. 

Fonte: Coletânea de Atividades de Educação Física para o Ensino Médio e 

Ensino Fundamental. ANDRADE JUNIOR, José Roulien de. Futsal/Adauto de 

Paula Pinto Jr.(coordenador) Curitiba: Expoente, 2003. Pág.27. 

 

Atividade 5: Chute 

Espaço: Quadra ou espaço livre 

Material: Uma bola para cada aluno 

Desenvolvimento:  

Os alunos e alunas deverão executar o chute em direção a uma meta ou 

como forma de defesa. Variações: 

-Os alunos ficam de frente a uma parede onde será desenhada uma meta. Eles 

chutam a bola tentando acertá-la, aumentando gradativamente a distância do 

aluno em relação à meta; 

-Frente a uma meta, o aluno lança a bola ao alto e após o primeiro quique no 

chão, deve tentar chutá-la para acertá-la na meta. 



 
 
 

-Combinar exercícios de condução de bola e chute. 

Objetivo da atividade: Desenvolver o chute. 

 

Obs. O professor pode auxiliar no trabalho esclarecendo aos alunos as formas de 

chute (de bico, de peito, de voleio, bate-pronto). 

Fonte: Coletânea de Atividades de Educação Física para o Ensino Médio e 

Ensino Fundamental. ANDRADE JUNIOR, José Roulien de. Futsal/Adauto de 

Paula Pinto Jr.(coordenador) Curitiba: Expoente, 2003. Pág.29. 

 

Atividade 6: Estafeta de fundamentos 

Espaço: Quadra ou espaço livre 

Material: Uma bola e um cone para cada grupo, cones. 

Desenvolvimento:  

Alunos dispostos em grupos dispostos em colunas. O primeiro aluno de 

cada coluna de posse de uma bola. Ao sinal do professor, o primeiro aluno de 

cada grupo, desloca-se conduzindo a bola em direção ao cone, do lado oposto do 

campo de jogo. Depois retorna fazendo o mesmo procedimento. O primeiro aluno 

que chegar ao seu grupo marca um ponto para sua equipe. 

Variações: 

-Deslocar-se driblando a bola entre cones; 

-Deslocar-se conduzindo a bola em determinado local, chutá-la em direção a uma 

meta. O aluno que fizer o primeiro gol marca um ponto para o seu grupo. 

Objetivo da atividade: Vivenciar o domínio e condução de bola. 

Fonte: Coletânea de Atividades de Educação Física para o Ensino Médio e 

Ensino Fundamental. ANDRADE JUNIOR, José Roulien de. Futsal/Adauto de 

Paula Pinto Jr.(coordenador) Curitiba: Expoente, 2003. Pág.31 



 
 
 

 

Atividade 7: Jogo gigante 

Espaço: Quadra ou espaço livre 

Material: Uma bola e giz para marcar as linhas 

Desenvolvimento:  

Alunos divididos em duas equipes, espalhados entre dois cones de cada 

lado da quadra. Os cones servem como traves. Cada aluno receberá um número. 

Dois alunos, de uma mesma equipe, recebem o mesmo número. O professor diz 

um número e os alunos que correspondem a esse número devem correr até o 

centro, dando início ao jogo. Se um dos alunos defender a o chute, reinicia-se o 

jogo passando a bola para o aluno do seu time. O aluno que fizer o gol marca um 

ponto para a sua equipe. Se os alunos fizerem o gol, o professor libera o jogo por 

um tempo até chamar outro número. 

Variações: 

-Chamar dois números de cada vez, ficando o jogo dois contra dois; 

-Chamar três números de cada vez, ficando três contra três; 

-O aluno que defender o chute do adversário pode ajudar seu colega, ficando o 

jogo dois contra um, e não pode participar novamente. Se o aluno defender outro 

chute, deve passar a bola para um colega. 

Objetivo da atividade: Desenvolver os fundamentos passe e chute. 

Fonte: Coletânea de Atividades de Educação Física para o Ensino Médio e 

Ensino Fundamental. ANDRADE JUNIOR, José Roulien de. Futsal/Adauto de 

Paula Pinto Jr.(coordenador) Curitiba: Expoente, 2003. Pág.30. 

 

Atividade 8: Gol a gol 

Espaço: Grama ou espaço livre 



 
 
 

Material: Cones, bolas. 

Desenvolvimento:  

Um aluno chuta a bola, de sua meta (que pode ser demarcada por dois 

cones ou outros objetos), tentando fazer gols na meta do adversário. As 

distâncias entre uma meta pode variar de acordo com o espaço disponível para a 

atividade. Os jogadores podem combinar entre si se vale defender com as mãos 

ou não. Podem tentar encobrir o adversário, chutar nos cantos, chutar forte ou 

colocado, etc.  

Objetivo da atividade: Vivenciar o fundamento da finalização. 

Fonte: FREIRE, João Batista. Pedagogia do Futebol. Londrina: Midiograf, 1998. 

Pág. 47. 

 

Atividade 9: Bolas dentro da Meta 

Espaço: Grama ou espaço livre 

Material: Metas ou cones, bolas. 

Desenvolvimento:  

Dois alunos, um de cada meta, chutam bolas na meta do outro. Cada um 

deles chuta as bolas que puder e recolhe no fundo da meta, as que entraram. Ao 

final de um tempo marcado pelo professor, contam-se as bolas dentro da meta de 

cada um deles. O objetivo é um aluno terminar a brincadeira com menos bolas 

dentro de sua meta do que do outro. 

Objetivo da atividade: vivenciar o fundamento finalização. 

Fonte: FREIRE, João Batista. Pedagogia do Futebol. Londrina: Midiograf, 1998. 

Pág. 51. 

 

Atividade 10: Jogo de três 



 
 
 

Espaço: Grama, quadra ou espaço livre. 

Material: Metas ou cones e bolas. 

Desenvolvimento:  

São três jogadores, dois na linha e um no gol. Os dois da linha procuram 

driblar um ao outro e fazer gol no terceiro, que faz o papel de goleiro. Quem fizer 

o gol torna-se goleiro. Os alunos se revezam nos diferentes papéis durante um 

tempo determinado pelo professor. 

Objetivo da atividade: Vivenciar o drible 

Fonte: FREIRE, João Batista. Pedagogia do Futebol. Londrina: Midiograf, 1998. 

Pág. 79. 

 

Atividade 11: Jogos modificados – Futebol ou Futsal 

Espaço: Quadra ou grama 

Material: Metas e bolas de futebol e de futsal. 

Desenvolvimento:  

Divisão dos alunos em equipes mistas (meninos e meninas), considerando 

o espaço a ser utilizado na atividade. Seguir as regras básicas do futebol (se o 

espaço utilizado for a grama) e seguir as regras básicas do futsal (se o espaço 

utilizado para a atividade for a quadra). As variações para o jogo podem ser: 

-Determinar um número de passes antes que a bola chegue à meta adversária; 

-Antes  da finalização, ou seja, de tentar marcar o gol, a equipe atacante deve ter 

passado a bola para todos os seus jogadores; ou ter passado a bola para todas 

as meninas da equipe, etc. 

-Todos podem tocar a bola, mas só as meninas podem chutar ao gol; 

-Jogando com duas bolas ao mesmo tempo, assim as situações de finalização 

serão mais frequentes. 



 
 
 

Objetivo da atividade: Vivenciar os fundamentos básicos do futebol e do futsal. 

Fonte: Autoria 

 

Atividade 12: Organizando um torneio de futebol ou futsal 

Espaço: Grama ou quadra 

Material: Metas, bolas de futebol e de futsal, coletes. 

Desenvolvimento:  

Os alunos do nono ano deverão organizar uma competição rápida de 

futebol ou de futsal, dependendo do espaço disponível. Para a realização da 

mesma, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

a) A turma inteira deve participar; 

b) A escolha das equipes ficará por conta dos próprios alunos; 

c) As equipes devem ser mistas, ou seja, composta por meninos e meninas; 

d) As  regras  para  o  evento  deverão  ser  criadas  pela  turma  e  não  poderão  

ser alteradas; 

e) As inscrições prévias serão obrigatórias; 

f) Caso haja adaptação nas regras dos esportes da competição, toda a turma 

deverá estar ciente e de acordo. 

g) A turma escolhe a premiação para a equipe vencedora; 

h) A turma deverá escolher uma dupla de árbitros e uma dupla de mesários; 

 i) Também caberá a turma a confecção das tabelas do torneio. 

Objetivo da atividade: Vivenciar os fundamentos básicos do futebol/futsal, 

estimulando a cooperação e trabalho em equipe. 

Fonte: Autoria  



 
 
 

 

                                                      Saiba mais: 

                                                      A pedagogia do futsal:  

                                                      http://www.pedagogiadofutsal.com.br/ 

                                                      Futebol: Infográfico R7: 

http://www.r7.com/r7/media/2011/0311-Futebol/Futebol_700x510.swf 

QUARTA UNIDADE: 

QUESTIONÁRIO POSTERIOR 

Nesta Unidade faremos uma investigação sobre o novo conhecimento 

adquirido pelos alunos e alunas do nono do Ensino Fundamental, do Colégio 

Estadual São Sebastião – Curitiba/PR, a respeito das questões de preconceito de 

gênero na sociedade e nas aulas de Educação Física, com o conteúdo Esportes 

Coletivos, modalidades de Futebol e Futsal. 

OBJETIVO GERAL: 

Investigar o novo conhecimento adquirido pelos alunos e alunas do nono 

ano sobre as questões de preconceito de gênero na sociedade e nas aulas de 

Educação Física. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Verificar o novo conhecimento sobre as questões de Gênero na Sociedade e 

nas aulas de Educação Física com o conteúdo Esportes Coletivos: futebol/futsal. 

 

QUESTIONÁRIO POSTERIOR: 

Roteiro de questões visando verificar o novo conhecimento e julgamento de 

ações teórico-práticas sobre relações de gênero e sobre os esportes 

coletivos: futebol/futsal, dos alunos e alunas nas aulas de Educação Física 

Escolar. 

http://www.pedagogiadofutsal.com.br/
http://www.r7.com/r7/media/2011/0311-Futebol/Futebol_700x510.swf


 
 
 

a)Questões gerais:  

1- Observando nossa sociedade, você acha que existem atividades que são 

exclusivamente masculinas ou femininas? Comente sua resposta. 

R: 

2- As tarefas domésticas como: lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, são 

tarefas para o homem ou para a mulher? Por quê? 

R: 

3- Que interpretação você daria para esta frase conhecida popularmente: “Mulher 

no volante, perigo constante”? 

R: 

4- E para esta: “Homem que é homem não chora”?  

R: 

5- Será que existem preconceitos de gênero em nossa sociedade atual? Explique. 

R: 

b) Questões específicas sobre a Educação Física – Futebol/Futsal: 

6- Em sua opinião, qualquer menino e qualquer menina pode praticar qualquer 

esporte? Por quê? 

R: 

7- Será que um menino que não gosta e não sabe jogar futebol  é diferente? Por 

quê?  

R: 

8- Será que uma menina que gosta, e joga futebol muito bem nas aulas de 

Educação Física, é diferente? Por quê?  

R: 



 
 
 

9- Em sua opinião, as aulas de Educação Física devem ser mistas (meninos junto 

com meninas) ou separadas? Justifique. 

R: 

10- As atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Física, devem ser as 

mesmas para meninos e meninas? Por quê? 

R: 
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Vídeo: Jogos cooperativos.     Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzb1nycU6NY 
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