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MENINAS, MENINOS E FUTEBOL, QUEM BRINCA DISSO NA ESCOLA? 
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Resumo: Neste texto, a partir dos estudos Culturais e de Gênero, procuro problematizar as 

diferentes representações do brincar jogando futebol que meninos e meninas negociam no contexto 

escolar. Parto do pressuposto que diversos discursos sobre infâncias e brincadeiras são mobilizados 

na escola e no seu entorno, com o objetivo de problematizar de que maneira e com quais efeitos os 

discursos sobre brincadeiras e meninos e meninas atravessam e constituem os corpos das crianças. 

Utilizei a etnografia como perspectiva metodológica articulada à realização de 12 encontros de 

grupos focais com crianças da quarta série do ensino fundamental de uma escola pública de Porto 

Alegre. Foi observado que as crianças classificam as brincadeiras de maneira diferenciada e 

utilizam diversas estratégias para brincar, como por exemplo, no futebol. Meninos e meninas ora 

brincam juntos, ora separados, utilizando diferentes negociações de gênero e de sexualidade. 

Observa-se também uma legitimação da heterossexualidade na escola. 

Palavras-chave: Meninos. Meninas. Brincadeira.  

 

Esse artigo é um desdobramento de minha tese
2
, na qual procurei mapear e problematizar as 

diferentes representações presentes nas vivências coletivas das crianças. Mais especificamente, nas 

suas brincadeiras de grupos do ensino fundamental de uma escola pública de Porto Alegre, RS. A 

partir dos Estudos Culturais e de Gênero procurei observar como o gênero atravessa/institui ou 

conforma as ações e os discursos desse grupo social. 

Considerando a etnografia
3
 e os grupos focais como perspectiva metodológica, busco 

entender as relações entre o gênero e as brincadeiras. Gênero é um conceito que remete a todas as 

formas de construções sociais, culturais e linguísticas implicadas nos processos que operam na 

diferenciação de homens e de mulheres. Nesses processos de diferenciação, estão incluídos seus 

corpos dotados de sexo, sexualidade e gênero (MEYER, 2003). 

Compreender o gênero como uma construção social permite utilizá-lo como uma ferramenta 

tanto analítica quanto política. Meyer (2003) discute quatro desdobramentos quando se opera com o 

conceito de maneira analítica
4
. Levando-se em conta esses desdobramentos, torna-se possível 

analisar como os meninos e as meninas são inseridos/inserem-se em processos de aprendizagem de 

gênero no espaço escolar e quais significados atribuídos ao gênero são negociados nas brincadeiras 

dentro de grupo de crianças. Pode-se, também, identificar quais estratégias elas utilizam e se estas 
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são estabelecidas e negociadas da mesma forma tanto por meninos quanto por meninas, e quais 

efeitos produzem na convivência cotidiana.  

Os grupos focais com crianças e os processos de generificação 

Na realização dos grupos focais meu objetivo era ter um tempo de diálogo com as crianças 

para aprofundar questões de gênero e sexualidade. O grupo focal é um método de pesquisa 

qualitativa que permite “uma conversação planejada e desenhada para obter informações em um 

ambiente permissivo mas não diretivo” (KRUEGER, 1998, p. 24). Segundo Powell e Single (1996 

apud GATTI, 2005, p. 7), o grupo focal pode ser definido como “um conjunto de pessoas 

selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de 

pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. A partir do trabalho etnográfico realizado na escola 

selecionei duas turmas da quarta série para realizar os grupos focais. Assim, das duas quartas séries 

pesquisadas, decidi dividir cada uma delas em dois subgrupos a Turma A e Turma B. Dessa 

maneira, realizei 12 grupos focais, seis em cada turma de quarta série, os quais se dividiram, por sua 

vez, em três encontros de uma hora cada um. Assim, a Turma A, por exemplo, tinha os grupos A1 e 

A2, sendo realizados três encontros com cada um deles. A mesma organização foi colocada para a 

Turma B, cujos grupos B1 e B2 tiveram três encontros cada. Mas vejamos com mais detalhes as 

discussões que emergiram. 

Os processos de generificação de brincadeiras 

Este tópico tem como objetivo apresentar e problematizar como o gênero constitui as 

crianças e, simultaneamente, como por elas é constituído durante suas brincadeiras no recreio. Para 

isso, analisarei os diferentes modos que as crianças utilizam para se aproximar e se afastar das 

brincadeiras, ou seja, como elas estabelecem os diferentes modos de brincar em que meninos e 

meninas brincam ora juntos, ora separados. Mas ainda há elementos que incluem o modo como o 

gênero é incorporado nas brincadeiras e como ele opera nesse contexto. Essa incorporação ocorre 

de diversos modos ou maneiras, constituindo diferentes processos de generificação. Com o termo 

‘processo de generificação’, refiro-me aos diferentes modos através dos quais significados ou 

atributos culturais de feminilidade e de masculinidade são incorporados/aprendidos pelos sujeitos, e 

a partir dos quais eles articulam diferentes negociações, rejeições ou aceitações que constituem 

essas aprendizagens. Assim, examinar os processos de generificação que se dão nas vivências 
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coletivas de crianças permite discutir como, a quem e de que jeito os significados culturais de 

feminilidade e masculinidade são atribuídos nas brincadeiras que as crianças realizam. 

O processo de generificação acontece através da aproximação ou do afastamento das 

crianças na realização da brincadeira, pois o sujeito estará a ele articulado, independentemente do 

modo como se envolve na atividade, seja brincando por vontade própria, seja brincando direcionado 

por adultos, seja falando sobre a brincadeira, seja se afastando de quem brinca. Assim, temos um 

processo dinâmico e contínuo de negociação, na medida em que a criança, convivendo com as 

outras (tanto meninas quanto meninos), modifica-se e constitui-se. Além disso, existem diferentes 

modos de brincar, e é justamente através dessa vivência da brincadeira que sentidos de gênero são 

atribuídos
5
. 

A brincadeira pode ser realizada de diferentes modos, aos quais nomearei estratégias
6
. 

Utilizarei aqui a noção de estratégias para analisar diferentes modos de generificação e de 

sexualização da brincadeira e do brinquedo, observando em diferentes momentos como crianças ora 

criam estratégias que sustentam separações por gênero ora utilizam estratégias que não se 

diferenciam em função do gênero
7
. Pretendo, ainda, mapear como meninos e meninas utilizam essas 

estratégias para negociar, flexibilizar ou resistir aos processos de generificação em suas 

brincadeiras. 

Nesta análise, focalizarei duas estratégias através das quais é possível distinguir modos 

diversos para operar nas brincadeiras: a separação entre meninos e meninas e a indiferenciação de 

gênero na brincadeira. Mas vejamos as brincadeiras e o uso de tais estratégias em uma das 

brincadeiras que foi foco de discussão das crianças: o futebol. 

Negociações de masculinidade(s) e feminilidade(s): o futebol em disputa 

Como já foi colocado anteriormente, crianças estão imbricadas em processos de 

generificação, mobilizados por diferentes estratégias que nomeei ‘separação’ e ‘indiferenciação’. 

De maneira geral, observei uma maior flexibilização das meninas em relação à inclusão dos 

meninos nas suas brincadeiras e um reforço, por parte dos meninos, nas identidades de gênero 

masculinas. 
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A flexibilização das meninas e o reforço dos meninos foram percebidos através de alguns 

aspectos do material empírico: o sujeito que fala (se é menino ou menina) e como essas falas são 

realizadas, tanto na frequência, na intensidade ou no argumento que as crianças tentam destacar. 

Desse modo, identifiquei que os meninos falaram mais do que as meninas e de diferentes formas, 

pois oferecem maior resistência a algumas situações em que é possível a transgressão das fronteiras 

de gênero. Todavia ambos descrevem/negociam como essa transgressão deve/pode ser feita. 

As brincadeiras que colocaram essas negociações em pauta, de forma mais visível, foram 

aquelas que, tradicionalmente, deveriam ser realizadas só pelas meninas (como a brincadeira de 

boneca) ou só pelos meninos (como o futebol, o skate e o boxe). Assim, foi possível observado 

como as crianças utilizam determinados adjetivos para definir aquilo que é feminino e aquilo que é 

masculino. Neste tópico, com uma finalidade mais didática, darei mais ênfase ao futebol
8
, trazendo, 

nesse contexto, as maneiras como operam duas estratégias do processo de generificação. 

No universo da criança, o futebol é entendido como brincadeira de meninos. A atividade é 

geralmente definida como masculina porque precisaria ser realizada “com mais força”, porque é 

“muito violenta”, porque os meninos “gostam de adrenalina” ou porque os homens são “mais 

experientes” no momento da prática. Ao contrário, a menina, quando brinca, “cai” ou “tem medo”. 

Consideram que elas “não sabem as regras direito”, em relação ao futebol, ou gostam de esporte 

“mais calminho”: 

  

Ileana: Quais brincadeiras que dá para brincar juntos e quais não dá? 

Menina: Como futebol. 

Menina: É porque os meninos dão mais com força. 

Ileana: Se os dois podem brincar: por que não podem brincar juntos? 

Benicio: É uma brincadeira muito violenta. 

Menina: Acho que futebol dá para os dois jogarem e para os dois jogarem juntos. 

 

Ileana: Por quê? 

Menino: Normalmente é esporte de meninos, porque a maioria das meninas tem 

medo, né, não é por que não gosta só, tem medo, a guria cai, e meninos gostam de 

adrenalina. 
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Nesses trechos, podemos identificar como emergem alguns elementos que são utilizados 

para legitimar o modo em que opera a primeira estratégia, de separação entre meninos e meninas. A 

primeira estratégia, que consiste na separação demarcada das brincadeiras de meninos e de meninas. 

A separação atua de maneira que fiquem, de um lado, meninas com atributos tradicionais da 

feminilidade – como delicadas e meigas – e, de outro, meninos com atributos da masculinidade, 

como ativos e agressivos. Essa primeira estratégia é de algum modo a mais visível e hegemônica, ao 

observar as brincadeiras das crianças com o futebol.  

Nessa direção, crianças utilizam determinados adjetivos para justificar a separação. Em suas 

falas, observa-se como sempre são os meninos que enfatizam o espaço do masculino, ou seja, são 

eles que falam e são eles também que trazem esses argumentos que reforçam a masculinidade. 

A segunda estratégia utilizada é aquela em que o gênero de quem brinca não faz diferença (o 

que chamei de ‘indiferenciação’), ou seja, trata-se daquela brincadeira em que, para as crianças, é 

indiferente se é menino ou menina quem está brincando. São aquelas em que, habitualmente, eles 

brincam juntos, como o pega-pega ou o pular corda.  

Assim, ao mesmo tempo, a brincadeira do futebol ocupa outro espaço no leque das 

brincadeiras: parece que todos sabem sobre futebol, no sentido que se autorizam a saber ou a querer 

falar sobre ele. A atividade ainda acontece com frequência muito maior do que as outras 

brincadeiras. Nessa direção, apesar de as meninas brincarem menos, elas também brincam na escola 

e, na maioria das vezes (conforme registros no diário de campo), brincam com seus colegas de 

turma, como pode ser observado no seguinte comentário: 

 

Carla: Aqui tem uma foto sobre crianças jogando futebol, e acho muito legal, e 

tem as meninas aqui da quarta série da turma 41 do colégio Gomes que também 

estão jogando futebol. E aqui tem uma mulher lutando boxe.  

Ileana: Tu achas que isso é esporte de menino ou de menina? 

Carla: [...] isso aqui eu achei muito legal, porque eu jogo futebol desde que eu 

tinha seis anos, e o futebol, eu jogo, a Cintia joga e o resto todo mundo joga, então 

eu acho legal.  

 

A fala acima indica um movimento que coloca a separação em xeque, ao sinalizar que, 

durante o jogo do futebol, meninos e meninas brincam juntos e que isso é “legal”. Mas não são 

todas as crianças que brincam juntas, e o brincar junto não acontece em todos os recreios. Assim, 

podemos observar a oscilação entre as estratégias da separação e da indiferenciação, pois, 

dependendo do grupo de crianças ou do momento do jogo, crianças brincam separadas e não 
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admitem brincar juntas. Em outros contextos e situações, o gênero torna-se indiferenciado, 

permitindo que meninas e meninos brinquem juntos. A indiferenciação pode estar dada per se, ou 

seja, o gênero e a sexualidade de quem brinca não estão colocados como questão na cultura da qual 

as crianças fazem parte. 

Por outro lado, é possível identificar como determinados elementos constitutivos de 

representações de feminilidade e masculinidade são negociados e disputados entre meninas e 

meninos nas brincadeiras. Os meninos destacam que a menina que quer jogar futebol tem que 

preencher algumas condições. Por exemplo, os meninos dizem que “elas fazem e se a gente faz vão 

chorar com a professora” [fazendo referência a machucar-se durante o jogo]. Eles explicam, ainda, 

que as meninas “não podem tomar uma bolada e ficar chorando, porque é futebol, tu toma bolada e 

não pode ficar chorando”. Faz parte do jogo a possibilidade de ser atingido pela bola e, no caso de o 

menino levar uma bolada, ele não chora (ou espera-se que ele não chore). 

Aqui, demanda-se das meninas, além de possuir habilidade ou rendimento no jogo, que 

tenham a capacidade de continuar o jogo sem chorar. Uma das implicações do conceito de gênero, 

naquilo que se refere ao seu caráter relacional, mais especificamente, permite argumentar que os 

mesmos discursos que possibilitam que as meninas sejam narradas e posicionadas como 

desprovidas de habilidade, força ou adrenalina (só para citar alguns exemplos de quesitos 

considerados adequados para essa brincadeira) permitem simultaneamente que os meninos sejam 

apresentados e descritos como sendo dotados, por natureza, de habilidade, força ou adrenalina. A 

capacidade corporal dos meninos não é colocada em questionamento e espera-se que as meninas se 

aproximem o quanto for possível desses requisitos que fariam “parte do jogo”.  

Ao identificar a masculinidade e a feminilidade, podemos observar como elas operam em 

polos diferentes e contrapostos. Por um lado, temos aquelas atribuições do corpo feminino como a 

fragilidade, a beleza e a delicadeza. Por outro lado, temos a virilidade, a força e a agressividade 

atribuídas ao corpo masculino. Ao identificar o borramento das fronteiras de gênero, percebemos 

um tensionamento nessa linearidade. Como se posiciona o corpo das mulheres (e mais 

especificamente das meninas) nessa prática do futebol? 

O Brasil encontra-se atravessado pelo senso comum de que o futebol faz parte de uma 

identidade nacional, a qual está marcada pela masculinidade. Ouve-se, reiteradamente, que futebol é 

“coisa para macho”
9
. Segundo Damo (2007b, p. 54- grifos do autor), os meninos jogam para “se 
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fazerem meninos, pois o futebol no Brasil é marcado como um espaço privilegiado da 

homossociabilidade masculina- de um certo modelo de masculinidade”. 

Nesse contexto de construção de masculinidade – e apesar disso –, as mulheres participavam 

do futebol, mas sempre na sombra dos acontecimentos. Franzini (2005) coloca em dúvida se o 

futebol “é coisa para macho” e explora historicamente a prática das mulheres no país; aponta que 

ela foi deslegitimada como prática feminina, e até proibida, porque atentaria contra a saúde da 

mulher, uma vez que apresentava determinados “riscos” que poderiam causar problemas ao “‘frágil’ 

organismo feminino – afetando, principalmente, sua capacidade reprodutiva” (p. 321). Através 

desses investimentos históricos, estabeleceu-se uma relação natural entre o futebol e a 

masculinização da mulher. O conceito de gênero, entretanto, permitiria questionar a neutralidade e a 

universalidade atribuídas a algumas características de meninos e de meninas que são utilizadas para 

justificar as diferenças de rendimentos entre eles. Naturalizou-se que meninas são mais frágeis e 

delicadas para as brincadeiras, e os meninos, mais dispostos e agressivos. 

Ao observar o gênero como uma forma de exercício de poder, poderíamos problematizar 

quais são os discursos do biológico que legitimam que meninos são mais habilidosos na brincadeira 

do futebol. Tal brincadeira tem significado e organizado o contexto social e, de uma maneira mais 

ampliada, o contexto escolar. O que se nomeia e reconhece como sendo ‘diferenças biológicas’ 

parece contribuir para legitimar a superioridade masculina e a inferioridade feminina no que se 

refere ao desempenho corporal. O medo, as atividades calmas ou a pouca força das meninas 

permanecem sendo adjetivos que explicam o comportamento de meninas; por outro lado, meninos 

seriam corajosos, gostariam de atividades agitadas e teriam mais força. Desse modo, feminilidade e 

masculinidade atravessam as negociações necessárias ao desenvolvimento das brincadeiras.  Nessa 

direção, ao pensar nas brincadeiras de meninos e de meninas, nas suas negociações e nas relações 

de poder que as atravessam, algumas características acopladas a meninas e a meninos parecem ser 

mais valorizadas e hierarquizadas do que outras. 

Conclusão 

Das análises realizadas neste artículo, operei com o gênero e a sexualidade como 

marcadores que atuam separados, mas também se aproximam. Contudo tal separação foi realizada 

com fins didáticos. No dia a dia da escola, gênero e sexualidade entrecruzam-se, sobrepõem-se e 

articulam-se. Em relação ao material empírico construído, foram observados mais elementos em 
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relação a processos de generificação do que a processos de sexualização, ao contrário do que eu 

mesma imaginava. 

O futebol, brincadeira que tanto meninos quanto meninas não se cansavam de disputar e 

negociar. O futebol, brincadeira (e posteriormente esporte) que reflete (até certo ponto) uma 

identidade nacional, permitiu identificar o quanto o gênero opera na constituição de meninas e de 

meninos. Assim, foram exploradas duas estratégias novamente, mas a brincadeira do futebol 

permitiu-me explorar a articulação da sexualidade no gênero e a prática corporal vivenciada por 

meninos e meninas na escola. Nessa direção, processos de masculinização e de sexualização foram 

identificados. 
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Girls, Boys and Soccer, Who plays it at School? 
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Abstract: in this paper, starting from the cultural and gender studies, I question the different 

representations of playing soccer that boys and girls negotiate at school context. I assume that many 

speeches about childhood games are mobilized in school and its surroundings, aiming to discuss in 

what ways and with what effects speeches and games of boys and girls cross and constitute the 

bodies of children. I used ethnography as a methodological perspective articulated to the completion 

of 12 meetings of focus groups with children from the fourth grade of a public school in Porto 

Alegre. It was observed that children classify the games differently and use different strategies to 

play, such as in soccer. Boys and girls sometimes play together, and sometimes separately, using 

different negotiations of gender and sexuality. There is also a legitimation of homosexuality in 

school. 

Keywords: Girls. Boys. Soccer 


