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Introdução
Estudos sobre a Educação Física (EF) no Ensino Médio (EM) apontam
que estudantes do sexo feminino indicam com maior frequência
resultados mais negativos com relação as aulas desse componente
curricular, o que despertou interesse de investigar os motivos pelos
quais as estudantes percebiam suas necessidades menos amparadas do
que os estudantes do sexo masculino.

objetivo: analisar a motivação das estudantes nas aulas de EF
(des)seriada no EM, buscando compreender suas insatisfações.

Objetivos específicos
Identificar se existe diferença no nível de motivação dos
alunos do sexo feminino e masculino;
compreender os motivos da insatisfação do sexo feminino
com relação às aulas de EF.

Resultados e Discussões

Responderam ao questionário BEDEF o total de 153 estudantes, sendo 87
do sexo feminino e 66 do sexo masculino.
embora a EF seja melhor avaliada pelos meninos, a proposta
(des)seriada trouxe um equilíbrio de satisfação entre os estudantes,
ficando a maioria da aprovação por parte das meninas.

Métodos
estudo descritivo exploratório, do tipo misto.

Misto

Qualitativo Quantitativo

Resultados e Discussões
Prova desse equilíbrio foi encontrada nos resultados do estudo
quantitativo, que revelou que as estudantes estão se sentindo igualmente
autônomas para fazer suas escolhas.
As demais variáveis - competência, pertencimento, motivação e ambiente da
ef - foram melhor avaliadas pelos meninos.
Os resultados do estudo qualitativo revelou que as insatisfações das
meninas está relacionado principalmente à aspectos estruturais do
projeto, Aspectos da SDT e Aspectos da saúde.

Considerações Finais
o estudo corroborou com os resultados encontrados na
literatura, pois os meninos encontram-se mais motivados do que
as meninas no ambiente da ef;
Mesmo assim, a organização das turmas (des)seriadas apresentase como uma estrutura satisfatória na opinião das alunas,
provavelmente por possibiilitar o transito e o acesso às diferentes
modalidades e garantir espaço aos seus interesses.
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