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Introdução 

 

 

Em trabalho apresentado e debatido no âmbito do Seminário Internacional Fazendo Gênero 9, 

realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, Corsino e Auad (2010) apresentaram projeto de 

pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na 

Infância e na Adolescência, na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da  Universidade 

Federal de São Paulo, campus Guarulhos. Projeto este que a partir de pesquisa de inspiração 

etnográfica (ANDRÉ, 1995) objetiva, inicialmente, conhecer como são as relações de gênero nas aulas 

de Educação Física, nas séries iniciais do Ensino Fundamental II, em Escola da Rede Estadual de 

Ensino de São Paulo, situada no Município de Guarulhos.  

Diante das circunstâncias, surgiram com mais relevância para nortear a pesquisa os seguintes 

questionamentos: Como os/as docentes, nas aulas de Educação Física, separam ou misturam
3
 meninas 

e meninos? Como as atividades, nas aulas de Educação Física, podem reforçar as diferenças 

hierarquizadas entre o feminino e o masculino? Como o lido com a corporeidade de meninas e 

meninos, nas aulas de Educação Física, relaciona-se com as construções de gênero elaboradas na 

realidade escolar tanto por alunos e alunas quanto pelos/as docentes? Esses questionamentos se 

sobressaíram a partir da necessidade concreta de investigação da prática pedagógica, considerando-se, 

sobretudo, as experiências e inquietações vivenciadas no dia-a-dia de trabalho, no âmbito educacional, 

e mais precisamente nas aulas de Educação Física. 

A presente comunicação apresenta dados parciais de pesquisa de mestrado em fase final de 

desenvolvimento, objetivando responder a seguinte questão: Como os/as docentes, nas aulas de 

Educação Física, separam ou misturam meninas e meninos?  A pesquisa foi realizada em Escola da 

Rede Estadual de São Paulo, que recebeu seu nome fantasia de Escola do Princípio.  

É importante ressaltar que as construções corporais compreendidas neste texto e na pesquisa a 

qual se refere são percebidas como consequência dos arranjos de gênero vigentes em nossa sociedade 

(GOELLNER, 2008; ZUZZI; KNIJNIK, 2010). Dessa forma, assume-se uma abordagem 

“construcionista”, correspondente ao que é sugerido pela historiadora americana Joan Scott
4
 (1990; 
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1995) e pela socióloga francesa Christine Delphy
5
 (1991), que segundo Auad, apesar dos diferentes 

níveis de apropriação e inserção de seus estudos na América Latina, foram de extrema relevância. 

Estes estudos desencadearam considerável contribuição a determinados setores das Ciências Humanas, 

possibilitando a percepção das relações sociais estabelecidas a partir das diferenças percebidas entre o 

feminino e o masculino. Sendo assim, “a apropriação dos escritos de Scott e de Delphy permite notar 

que as relações de gênero, do modo como estão organizadas em nossa sociedade, produzem 

desigualdades” (AUAD, 2010, p. 4). 

Tais desigualdades estão inseridas num contexto de relações de poder. Scott já havia chamado 

atenção para este fato ao conceituar gênero como uma categoria analítica. Para a historiadora 

americana, “gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” (2005). Nesse sentido, 

torna-se possível perceber as construções das diferenças hierarquizadas nas aulas de Educação Física, 

considerando-se desde as formas como alunas e alunos se sentam e se posicionam na quadra, até 

mesmo como as práticas discursivas de meninas, meninos, professores e professoras influenciam tais 

construções durante as aulas. 

A categoria de análise gênero é apontada por Scott como uma construção histórica e social, 

que pode atender as necessidades de análise histórica das estruturas sociais hierarquizadas, 

estabelecidas em nossa sociedade devido o sistema de oposição binária (SCOTT, 1990). O tratamento 

da categoria gênero, elucidada por Scott, adquire enorme relevância ao possibilitar seu potencial de 

análise no âmbito educacional (AUAD, 2004), e consequentemente nas aulas de Educação Física 

(CORSINO e AUAD, 2010). Ao tentar responder a primeira questão colocada no segundo parágrafo 

deste texto, o presente trabalho pretende se encaminhar, analisando como se operam as oposições 

binárias, nas práticas e nos discursos de alunos/as e professores/as, e que na maioria das vezes é palco 

das práticas hierarquizadas nas aulas de Educação Física. 

 

 

A “aprendizagem do silenciamento” nas formas de organização 

 

 

Ao me servir principalmente dos Estudos Feministas pós-estruturalistas (SCOTT, 1990;1995; 

WALKERDINE, 1995; LOURO, 1997; NICHOLSON, 2000; AUAD, 2004; MEYER, 2008) e dos 

Estudos Culturais (HALL, 1998; 2000; SILVA, 2009), torna-se imprescindível perceber a escola como 

uma instituição marcada por práticas discursivas, que se configura como um campo de lutas por 

significados, de lutas simbólicas e de relações de poder. Estas relações nem sempre são explícitas e 

operam também por meio do silêncio. Ao mesmo tempo em que ditam o que é ser uma mulher e um 

homem, são e podem ser radicalmente questionadas através das práticas cotidianas, expressas nas 

diferentes linguagens.  

Ao realizar pesquisa sobre as relações étnico-raciais na Educação Infantil, a pesquisadora 

Eliane Cavalleiro
6
 (1999; 2000) chamou atenção para as formas de silenciamento do racismo, do 

preconceito e da discriminação, tanto por alunos/as e professoras quanto pelas famílias dos/as 

alunos/as. A autora concluiu que na escola são oferecidas às crianças diversas possibilidades de 

construção de identidades marcadas por pressupostos preconceituosos e discriminatórios em relação 

aos negros. Essas aprendizagens também são marcadas por este silenciamento, que garante, de certa 

forma, o não aparecimento dos conflitos, assegurando uma falsa sensação de igualdade.  

Ao considerar essa premissa, pode-se perceber, nas observações realizadas na Escola do 

Princípio, que as relações de gênero nas aulas de Educação Física também são profundamente 

marcadas pelas “aprendizagens do silenciamento”
7
. Se por um lado este fato contribui para a 

manutenção de um ambiente pacífico, onde as aulas são tranquilas, com pouquíssimos momentos de 
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interrupção por surgimento de conflitos, por outro, contribuem para que as aulas sejam marcadas pelas 

construções de identidades conformistas, no que se refere às assimetrias de gênero no espaço escolar. 

Tendo em vista que, por muitas vezes, os silêncios podem revelar aspectos profundamente importantes 

para o contexto em que são realizadas as diversas práticas discursivas, o que pode ser interpretado nas 

palavras de Foucault (1988, p. 34), ao afirmar que “não existem um só, mas muitos silêncios e são 

parte integrante das estratégias que apoiam e atravessam os discursos”. 

Na Escola do Princípio os professores das turmas observadas dividiam as aulas em teóricas e 

práticas, sendo que as teóricas aconteciam na sala de aula e as práticas na quadra
8
. Ao iniciar as 

observações das aulas houve preocupação em entender, primeiramente, como alunas e alunos se 

organizavam/eram organizados no espaço da sala de aula e da quadra, como a partir do ponto de vista 

de gênero, os professores interviam ou se omitiam nas formas de organização e, consequentemente, 

poderiam ser constituídas diferentes identidades dos sujeitos submetidos aos diferentes processos de 

aprendizagem, construindo corpos generificados.  

Em relação à sala de aula, foi possível perceber que não há, por parte dos professores, 

consideráveis exigências em relação à forma de organização no que se refere à ordem em que alunas e 

alunos deveriam se sentar. Ao chegar à sala de aula, eles/as já possuíam seus locais específicos em que 

estavam acostumados/as a se acomodar. A escolha pelos locais de acomodação ficava a critério dos/as 

próprios/as discentes. Fato este que se apresentou em todas as turmas observadas, e que proporcionava 

às meninas e aos meninos a possibilidade de se sentarem de modo que favorecesse as “misturas” 

(AUAD, 2004). 

Em todas as aulas observadas, os rituais eram os mesmos, meninas e meninos entravam na 

sala de aula, o professor realizava a chamada e logo em seguida verificava quais alunos/as estavam 

vestidos/as com trajes inadequados para as vivências práticas (geralmente calça jeans ou sandálias) e 

anotava no diário de classe, com exceção dos dias em que as aulas seriam teóricas. É interessante notar 

que durante muitos momentos foi possível perceber alunas que compareciam às aulas com vestimenta 

inadequada, intencionalmente para não participar das vivências, alegando que não gostavam das 

atividades desenvolvidas na Educação Física. 

Durante uma das aulas teóricas observadas, o professor questionou se os/as alunos/as 

gostavam de futebol, todas as meninas e a maioria dos meninos levantaram a mão, porém, um dos 

meninos não levantou, o professor o indagou, e o menino disse ironicamente, “eu não, eu gosto de 

brincar de boneca”
9
, após a brincadeira, todos/as que estavam na sala “caíram nas gargalhadas”, 

inclusive o professor, parecendo concordar com a ironia do aluno.  

Nesse caso, o silenciamento assumido pelo professor impediu que fosse realizada uma 

reflexão sobre o assunto, ele poderia se posicionar criticamente em relação à brincadeira do menino, 

mas, ao contrário, ao sorrir e não se posicionar, o professor reforçou o significado implícito na frase 

dita pelo menino, que de forma debochada demonstrou ser óbvio que ele gosta de futebol porque é 

homem, e se não gostasse estaria brincando de boneca, pois é coisa de menina.  

 Este tipo de discurso percebido na situação relatada é muito comum no dia a dia das pessoas 

em nossa sociedade, ao afirmar tal assertiva, o aluno apenas está reproduzindo o que é disseminado 

diariamente, tanto nas relações sociais, conversas no trabalho, na família, com os/as amigos/as, quanto 

pelos meios de comunicação de massa, como é o caso da televisão, da internet, das revistas impressas 

e outras diferentes mídias que permeiam as relações sociais. 

Não só nesta aula, mas em outras aulas foi possível observar práticas discursivas de 

alunas/alunos e professores que contribuem para a construção do que é ser homem ou mulher, 

potencializando as diferenças hierarquizadas. Fato este que foi possível perceber numa aula em que 

um menino estava reclamando para o professor que os colegas, também meninos, estavam “tirando 

uma com a cara dele”
10

. No momento, o professor advertiu os alunos brincalhões, mas em seguida, 
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dirigiu-se a mim e disse: “esse menino vive chorando, por isso que pegam no pé dele, parece uma 

moça”. Outro exemplo de práticas discursivas que contribuem para a constituição da identidade pode 

ser representado por outra aula teórica em que, após a chamada, um aluno dirigiu-se a mim com claro 

tom de indignação e questionou “adivinha qual número que deram pra mim?” eu respondi que não 

sabia, então ele me respondeu “foi o número vinte e quatro, no jogo do bicho significa viado”. 

Notemos que em todo parágrafo não foi mencionada nenhuma situação envolvendo meninas, 

fato este que exemplifica as construções de gênero elaboradas em grupos formados apenas por 

meninos/homens, relações estas que também estabelecem diferenças hierarquizadas. 

Ao discorrer sobre as práticas escolares que ocorriam no pátio da escola pesquisada, Auad 

(2004) relata que havia um duplo discurso da instituição expresso pelas professoras. Ao se referir aos 

grupos de alunas e alunos, as professoras não faziam nenhum tipo de diferenciação, utilizando-se de 

palavras como “alunos” ou “classe”. Para a autora, “tal neutralidade remete a um discurso no qual se 

observa a adoção do masculino genérico” (p. 96), desconsiderando seu sexo, assim como o masculino 

e o feminino dos sujeitos. Contudo, Auad ressalta que as professoras não estavam conscientes de que 

tal postura poderia potencializar as diferenças hierarquizadas entre o feminino e o masculino, pelo 

contrário, elas acreditavam que tal neutralidade poderia contribuir para a promoção da igualdade.  

Durante as observações das situações ocorridas na quadra da Escola do Princípio foi 

constatada uma postura parecida dos professores de Educação Física nas aulas. Porém, é possível 

reiterar que apesar de os professores, corroborando com as percepções expostas acima, também 

adotarem tal neutralidade (silenciamento) no que diz respeito ao modo de se referir aos grupos de 

alunas e alunos, ao conversar comigo sobre aspectos pedagógicos de suas aulas, sempre faziam 

questão de exaltar o sexo dos/as participantes do processo. Nesse sentido, foi possível perceber que 

muitas vezes o sexo era um importante argumento para as diferenças de rendimento de alunas e alunos 

durante as aulas.  

Talvez seja este também um argumento para a separação dos/as alunos/as por sexo, no que se 

refere às formas de organização das aulas práticas (na quadra). Priscila Dornelles e Alex Fraga
11

 

identificaram duas modalidades no que se refere às formas de organizar as turmas separadas por sexo 

 

 
A primeira delas pode ser considerada, talvez, como extra-oficial, a partir 

dos “olhos” da estrutura escolar, pois se estabelece no interior das aulas de educação 

física. Nesses casos, as turmas constam oficialmente como mistas, mas são 

separadas durante o trabalho desta disciplina. 

Uma segunda modalidade de separação é aquela oficialmente constituída e 

conformada pelo aparato escolar, visto que, nesse caso, é necessário que a escola 

contribua na criação de uma estrutura que possibilite a distribuição de meninos e 

meninas em turmas separadas especificamente para as aulas de educação física. 

Aqui, uma das formas de separação configura-se quando duas turmas são divididas 

em meninos e meninas. Somam-se os meninos de uma turma com os meninos da 

outra turma; e faz-se o mesmo com as meninas. As duas turmas mistas (nos 

momentos de atividades em sala de aula) são transformadas em uma turma inteira de 

meninos e uma turma inteira de meninas, especificamente, nas aulas de educação 

física (DORNELLES e FRAGA, 2009, p. 151-153). 

 

 

 Em relação à primeira modalidade, havia duas formas de separação, a primeira consistia em 

uma divisão do mesmo espaço para meninas e meninos realizarem as vivências. A segunda consistia 

numa divisão do tempo de participação e utilização da quadra, entre meninas e meninos. Sobre essa 
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forma de organização, os/as autores/as contestam o pouco tempo disponibilizado para participação das 

aulas, apresentando os seguintes argumentos  

 

 
Numa análise estritamente baseada na legislação vigente e nas orientações 

pedagógicas, dá para dizer que esta estrutura de aula não atende as exigências 

mínimas de carga horária estabelecida pelos sistemas de ensino municipais, 

estaduais ou federais para o componente curricular obrigatório educação física, algo 

que traz prejuízos quanto ao conhecimento a ser desenvolvido e as possibilidades de 

experimentação corporal para os/as estudantes. (p. 151-152). 

 

 

Na Escola do Princípio, corroborando com o que foi observado na primeira modalidade de 

separação, pelos/as autores/as, os professores separavam as turmas entre meninas e meninos na 

maioria das vezes. Para estes professores, tais separações também poderiam ser um importante 

indicador de tranquilidade e, consequentemente, poderia contribuir para a igualdade, evitando-se os 

“conflitos de gênero”
12

. Esta atitude dos professores decorre no que Cavalleiro denominou de 

“aprendizagem do silenciamento” (1999), considerando-se que nas separações há diversas 

manifestações silenciosas, que produzem as diferenças hierarquizadas.  

Tomemos como exemplo o relato de um professor durante uma aula obervada, segundo ele, há 

uma turma extremamente indisciplinada, alunas e alunos brigam em todas as aulas, por este motivo ele 

separa a turma por sexo e controla o tempo de vivência o dividindo na metade. Assim, meninas e 

meninos teriam o mesmo tempo para vivenciar a atividade. Para este professor essa atitude é favorável 

e contribui para a promoção da igualdade pelo fato de o tempo ser dividido igualmente, nem meninos 

e nem meninas teriam maior tempo de vivência. No entanto, o professor estaria alimentando uma falsa 

ideia de igualdade, pois, apesar de oferecer condições iguais de acesso e permanência na atividade, o 

professor não considera a convivência igualitária entre meninas e meninos, os separando e 

impossibilitando a promoção da coeducação. 

 Assim como foi identificado na situação relatada pela pesquisadora Daniela Auad, este 

professor não tem consciência de que mesmo ao separar as turmas por sexo, pode contribuir para a 

construção das diferenças hierarquizadas, mas desta vez, numa perspectiva de “aprendizagem do 

silenciamento”, ou seja, numa situação em que os conflitos de gênero são negados, mas que ao mesmo 

tempo estão presentes implicitamente e constroem identidades a partir das práticas de subjetivação. É 

importante considerar ainda, que mesmo em turmas separadas por sexo, ainda são produzidos 

mecanismos que operam a favor das diferenças hierarquizadas de gênero, pois estas relações não são 

exclusivas de grupos “misturados”. As relações de gênero operam, também, em grupos formados 

apenas por meninos ou apenas por meninas (AUAD, 2004), como foi apontado anteriormente. 

Contudo, essa falsa igualdade alimentada pelo professor está fundamentada no sistema de oposições 

binárias, desconsiderando as relações de poder como produto das assimetrias de gênero estabelecidas 

em nossa sociedade.  

Não só em relação às situações ocorridas em sala de aula, mas também as situações ocorridas 

no pátio eram tratadas a partir dessa neutralidade percebida por Auad. Ao fazer um contraste com o 

estudo de Claude Zaidman
13

 (1995, p.88), a autora relata que ao contrário de suas constatações e mais 

próximo do que pude perceber nos comentários dos professores da Escola do Princípio, a pesquisadora 

francesa menciona que as professoras da escola pesquisada comentavam sobre as separações por 

comportamentos e jogos. Nesse sentido, seria importante investigar se assim como nas situações 

ocorridas no pátio das escolas da realidade francesa, as aulas de Educação Física de tal ambiente são 

pautadas nas separações sexuadas por comportamentos e jogos.  
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Como forma de organização das aulas na quadra, Neíse Gaudêncio Abreu
14

 (1995) observou 

que os conteúdos eram diferenciados em relação ao sexo, fato este que também foi observado nesta 

pesquisa durante algumas aulas, mas isso acontecia quando os professores aplicavam uma aula que 

chamavam de “aula livre”
15

, nestas aulas as/os alunas/os ficavam “livres” para escolher a atividade, 

sendo que, geralmente, as meninas escolhiam “jogar” voleibol e pular corda, a maioria dos meninos 

escolhiam “jogar” futebol e alguns meninos escolhiam o basquetebol. 

Durante as aulas que são chamadas pelos professores de “aulas livres”, os meninos ocupavam 

a maior parte dos espaços da quadra. Por muitas vezes pude observar nestas “aulas livres” que os 

meninos que jogavam futebol ocupavam uma metade da quadra, enquanto a outra metade era utilizada 

por outros meninos que jogavam basquete. No canto lateral da quadra do mesmo lado ou em alguns 

momentos do lado de fora da quadra, ocupando um pequeno espaço do pátio ficavam as meninas, na 

maioria das vezes formavam círculos e “jogavam” com uma bola de voleibol ou pulavam corda. Por 

diversas vezes, ao passar pelo espaço que os meninos ocupavam, eles chamavam atenção com palavras 

de baixo calão ou chutavam a bola na direção delas, que rapidamente retornavam para o canto da 

quadra.  

Helena Altmann
16

 (1999, p. 24-25), percebe em diversos/as autores/as (GRUGEON, 1995; 

VAGO, 1993; THORNE, 1993) que os espaços escolares geralmente são dominados pelos meninos 

nos esportes. Não obstante, Auad (2004, p. 170-171) descreveu em sua tese de doutorado as diversas 

práticas polarizadas que ainda permeiam as práticas escolares, para exemplificar apresentamos três 

delas aqui: 

 

 

 Utilização das diferenças de comportamento entre meninas e meninos, como se fossem 

dados essenciais, para facilitar a condução da disciplina na classe e no pátio. Tal prática 

se mostrava, por exemplo, na motivação dos grupos de afinidade no pátio, tendo como 

critério a separação por sexo entre as crianças, e na organização das salas de aula em 

colunas compostas por duplas de meninas e de meninos; 

 

 Percepção dos meninos em tendência maior a dominar os grandes espaços. Tal traço foi 

coletado no recreio a partir de dois dados: (1) a existência de jogos mistos com reforço de 

polaridade e hierarquia entre o masculino e feminino, como ‘beijo, abraço, aperto de 

mão’, ‘Menino pega Menina’ e ‘Menina pega Menino’, e (2) a presença dos meninos em 

todas as atividades em que era necessário e possível correr e expressar-se como o corpo 

de modo amplo; 

 

 Ocupação diferenciada de pátios e quadra pelos meninos e meninas. Isso ocorria no 

recreio, quando os meninos ocupavam dois pátios e uma quadra para jogarem futebol. 

Quanto as meninas, estas ocupavam os cantos laterais do pátio, ao pularem elástico, corda 

e ao conversarem. Existiam jogos mistos, mas vale notar que os meninos sempre estavam 

em todos os jogos de movimento, ao passo que as únicas atividades do recreio que não 

implicavam corrida e amplos movimentos, como passear e coversar, eram 
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desempenhadas apenas por meninas. Não observei nenhuma atividade de pátio, na hora 

do recreio ou na hora da entrada, na qual apenas as meninas ocupassem espaços amplos 

da quadra, como é o caso do futebol para os meninos. Assim, ocorria a separação em 

grupos de meninos e meninas nos jogos na escola, como se os próprios jogos agissem 

como práticas que ensinassem meninas e meninos que há jogos barulhentos e agitados a 

serem realizados pelos meninos, e jogos discretos e limitados no espaço a serem 

realizados pelas meninas. Denomino esse tipo de prática ‘aprendizado da separação’ que 

pôde ser observado em vários exemplos na escola do caminho. 

 

 

Durante as observações na Escola do Princípio, em todas as turmas acompanhadas, havia em 

comum o fato de que a maior parte dos participantes efetivos das aulas era do sexo masculino. 

Enquanto muitas meninas não participavam e ficavam nas laterais da quadra executando diversas 

atividades paralelas como conversar, ouvir música no celular, jogar “uno”
17

 e até mesmo formar uma 

espécie de torcida dos times que estavam praticando futebol ou outro esporte.  

Tais práticas polarizadas eram muito comuns nas aulas observadas, principalmente nos 

momentos em que não havia participação efetiva dos professores nas formas de organização dessas 

aulas. Nesse sentido, aquilo que Auad denominou de “aprendizado da separação” ocorria 

constantemente durante as aulas de Educação Física, e eram vistas por alguns professores como uma 

prática significativa, pois acreditavam nas diferenças de comportamento e habilidade entre meninas e 

meninos como algo essencial.  

Por outro lado, nas observações das aulas de professores que apresentavam uma postura mais 

“firme” quanto à organização de suas aulas, foi percebido que nos momentos em que havia maior 

cobrança para participação efetiva de alunas e alunos, as meninas participavam em número muito 

maior do que nos momentos em que não havia uma intervenção mais firme, independentemente de as 

turmas serem “misturadas” ou separadas. Para isso, o professor se utilizava de diferentes estratégias 

como encaminhar os/as alunos/as para a diretoria e diminuir a nota bimestral pela não participação das 

aulas. Fato este que reforça a premissa de que as diferenças hierarquizadas podem diminuir 

significamente quando há maior preocupação e intervenção dos/as professores/as na organização das 

aulas, no que se refere à categoria gênero. 

 

 

Considerações Finais 

 

 

Na Escola do Princípio as formas de organizar as aulas de Educação Física variavam, 

dependendo das características de cada professor. Entretanto, havia determinados combinados que 

envolvia o grupo de professores/as e a gestão da escola, como o fato de estabelecerem uma aula 

prática e uma aula teórica semanal para cada turma. Contudo, considera-se que a forma como a 

maioria dos professores separam ou “misturam” os/as alunos/as nesta escola, podem estar 

contribuindo para potencializar as diferenças hierarquizadas nas aulas de Educação Física, e que tais 

formas de organização (separar e/ou “misturar” alunas e alunos) são fundamentadas num discurso 

essencialista, interiorizado pelas normas do sistema de oposições binárias homem/mulher.  

Ao separar as turmas por sexo, os professores estariam contribuindo para o “aprendizado da 

separação” (AUAD, 2004), aprendizado este que se coaduna com a “aprendizagem do silenciamento” 

(CAVALLEIRO, 1999; 2000), que ao mesmo tempo em que evitavam os conflitos entre meninas e 

meninos, não só não eram capazes de evitar os conflitos de gênero entre meninas/meninas e 

meninos/meninos, como contribuíam para a não convivência entre meninas e meninos durante as aulas 

e, consequentemente, desconsideravam as diferenças, impondo uma falsa sensação de igualdade. Estas 

formas de aprendizado identificadas no interior das aulas de Educação Física da Escola do Princípio 

decorrem em três elementos que são responsáveis pelas práticas hierarquizadas: 
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 Constituição das identidades de gênero, que reforça o “jogo mistura/separação”
18

 presente 

em nossa sociedade, disseminada pelas/nas diferentes instâncias de socialização, que 

demarcam e são demarcadas pelas diferenças biológicas, resultando em relações 

assimétricas que configuram o modo como as pessoas percebem a si próprias em relação 

às outras; 

 

 Construções de corpos generificados, conformados com seus destinos pré-estabelecidos 

pelas/nas práticas discursivas que permeiam as diferentes instâncias de socialização e, 

consequentemente as formas como os professores “misturam” ou separam os/as alunos/as 

nas aulas de Educação Física; 

 

  Desconsideração dos diferentes conflitos de gênero que são explicitamente percebidos 

nos momentos em que as turmas estão “misturadas”. Nas práticas polarizadas a 

desconsideração destes conflitos impossibilita a problematização nas aulas de Educação 

Física, sobre os aspectos históricos que desencadeiam as falsas representações do que é 

ser homem e mulher em nossa sociedade, sobretudo, no que diz respeito às manifestações 

da cultura corporal. 

 

 

 Sendo assim, entende-se que há necessidade de que professoras e professores considerem as 

formas de organização nas aulas de Educação Física, tomando os cuidados necessários para que as 

relações desiguais de gênero não sejam produzidas e potencializadas. Tais objetivos poderão ser 

atingidos a partir da elaboração de diferentes estratégias, considerando-se as formas de organização 

dos/as alunos/as de modo que as “misturas” sejam oferecidas como uma das possibilidades de 

estratégia, e os conflitos que venham a operar diante das “misturas” sejam problematizados com os/as 

alunos/as, com o intuito de se alcançar o almejado objetivo de Educação Física Escolar Coeducativa. 
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