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Este estudo tem o intuito de trazer uma atenção maior sobre o sexismo nas aulas práticas de Educação 

Física. No próprio cotidiano, sem ser o escolar, sabemos que ainda está enraizada a separação de gênero. 

É fato que algumas das percepções e atitudes referentes ao assunto, foram historicamente edificadas e, 

sendo assim, aderidas como um costume que, apesar das mudanças ao longo dos anos, ainda apresenta 

resquícios tradicionais. É importante recordar, que se trata de uma sociedade de raízes machistas e 

inflexíveis relacionados aos comportamentos julgados não adequados (Santos, 2007 apud Meyer, 2003). 

O objetivo deste é identificar as possíveis causas de atritos nas relações de gênero e sexualidade em uma 

Escola Pública Municipal de Seropédica/RJ. Ações como dividir os alunos em filas por sexo é um dos 

fatores que dá início a essa problemática. A análise foi desenvolvida através de pesquisa qualitativa de 

observação não participante, ou seja, não foram feitas intervenções para que os dados notados não 

fossem alterados por fatores que não faziam parte do contexto das turmas. Consideramos baseados nos 

comportamentos analisados e estudos realizados na literatura, devidamente referendada, feitos 

simultaneamente com a diagnose nas aulas, que é possível perceber que o ambiente familiar e a escola 

fundamentalizam comportamentos machistas nas crianças desde cedo, visto que desde o inicío do 

contato social das crianças na escola, ocorre a separação, desse modo admite-se a diferença de um para 

o outro, e é predeterminado que é necessária diferença por gênero. Conforme Daolio (2006), desde os 

primeiros anos de vida, são estabelecidos os papéis sociais da criança e futuro adulto na sociedade. Essa 

diferenciação por parte da instituição família, é reforçada pela instituição escola, condicionando-os a 

reproduzir as mesmas ações as quais foram submetidos, perpetuando desse modo o ciclo do machismo. 

A partir do momento em que uma menina é ensinada a ser "delicada" e a não se envolver em atividades 

de esforço físico, ela pode não se interessar pelas atividades práticas na escola. Os meninos por 

geralmente não serem habituados a jogar com o sexo oposto, acabam gerando uma resistência a 

compartilhar o horário de aula com meninas, visto que, eles também aprenderam que "atividade de 

menina" é diferente da deles. Ao se deparar com o contato social dentro da escola onde os conflitos 

sociais começam a se manifestar, qualquer quebra de padrão pode gerar desconforto, uma vez que 

culturalmente foram condicionados a condutas que quando não seguidas, geram rejeição e 
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constrangimento, devido a estigmatização pelo desvio comportamental, como por exemplo, uma menina 

que goste de futebol e jogue "melhor" que um menino é adjetivada indevidamente , caracterizando assim 

o bullying, desmotivando as meninas à prática das atividades e/ou gerando uma série de desconfortos 

sociais com seus colegas.  
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