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1. IMAGENS DA MULHER NO ESPORTE E O CASO ESPECÍFICO DO 
FUTEBOL 
Texto extraído de: ALTMANN (2015); GOELLNER (2009) 

 
Parte significativa das matérias na mídia brasileira sobre mulheres retrata não a 

sua condição de atletas, mas sua beleza ou sua sensualidade (ALTAMANN, 2000). A 
beleza ou uma erotização da atleta não raro são mais destacadas do que sua eficiência 
esportiva. Abaixo segue uma manchete jornalística que ilustra isso: 

 

 
 
  
Imagens educam corpos de meninas e de meninos de maneiras distintas também 

no que se refere aos esportes. Considerando que a eficiência e o sucesso dentro deles 
não dependem de atributos estéticos, mas de habilidades e desempenho esportivos, 
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visibilizar mulheres a partir da sua beleza pouco contribui para a constituição do esporte 
como uma experiência também feminina, a ser vivenciada por meninas e mulheres. 

Restrições e proibições voltadas às mulheres compõem a história dos esportes 
modernos. Em 1896, na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, as 
mulheres puderam participar apenas como espectadoras. A desaprovação da 
participação das mulheres em competições esportivas sustentava-se em argumentos 
baseados na fragilidade feminina (mito do sexo frágil), na ideia de que os esportes 
poderiam machucá-las, masculinizá-las ou comprometer suas funções reprodutiva e 
materna. Ainda assim, do final do século XIX até a década de 1930, a degenerescência e 
a feiura eram representadas como produtos da inatividade, portanto nada mais pertinente 
do que indicar a exercitação física, dado que sua prática poderia possibilitar o 
desenvolvimento orgânico e social das mulheres. Nesse contexto, a imagem de uma 
mulher maternal, bela e feminina revela um desejo produzido e expresso pelo 
imaginário social de um país que identificava na mulher um elemento importante para 
sua modernização. 

Uma legislação brasileira de 1941 não permitia que mulheres praticassem 
esportes “incompatíveis com sua natureza”, embora não explicitasse quais eles seriam 
(BRASIL, 1941). Já em 1965, prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de 
são, futebol de praia, polo aquático, rugby, halterofilismo” foi proibida (BRASIL, 1965; 
CASTELLANI FILHO, 1988; ROSEMBERG, 1995). Apenas em 1979, deixaram de 
existir legislações que proibissem a prática de determinadas modalidades por mulheres. 

Apesar de seus efeitos limitadores, tais proibições nunca conseguiram excluir 
completamente essa prática por parte das mulheres. O próprio futebol – o mais popular 
esporte do país, proibido para mulheres até 1979 – foi por elas praticado em várias 
épocas, em diferentes locais, despertando atenção do público. Osmar Souza Jr. (2013) 
constatou que a apropriação do futebol como projeto profissional e de vida possibilitou 
a atletas o empoderamento a partir do esporte, fazendo com que as mulheres se 
apropriassem de seu corpo para si, relativizando amarras estabelecidas pelo campo.  

Em outros esportes, há exemplos de barreiras enfrentadas por mulheres para 
alcançar sucesso nas suas respectivas modalidades. O caso de Ainda dos Santos é digno 
de nota. Ela competia no atletismo a contragosto do pai, para quem esporte era coisa de 
“vagabundo”: “pobre tem que trabalhar para ajudar o sustento da família” 
(VALPORTO, 2006, p.52). No entanto, seus excelentes índices despertaram interesse 
dos clubes cariocas e, persistente, quando parou de estudar, voltou a treinar, conciliando 
trabalho e treinos. Apesar da absoluta falta de apoio do Comitê Brasileiro na época, 
sendo a única mulher integrante daquela delegação, competindo sem sapatos 
apropriados, sem uniforme para o desfile, sem técnico, sozinha na vila olímpica e nas 
pistas, obteve o melhor resultado brasileiro nos Jogos Olímpicos de 1964, saltando 1,74, 
recorde sul-americano, quarto lugar no salto em altura. Durante 32 anos, este foi o 
melhor resultado olímpico feminino brasileiro, até que Jaqueline Louise e Sandra Pires 
conquistaram, em 1996, no vôlei de praia, a medalha olímpica feminina. 

Assim, trajetórias de mulheres bem-sucedidas como atletas reafirmam o 
argumento de que prática, sucesso e apreço pelos esportes passam pela educação do 
corpo e pela aquisição de habilidades corporais específicas. É importante não olhá-las 
pela dúvida, não fadá-las à incapacidade, mas atuar no sentido de torná-las habilidosas. 
 
 
 
 
 



2. DESIGUALDADES DE GÊNERO EM DIFERENTES CONTEXTOS:  

Texto extraído de: Texto extraído de: ALTMAN (2014); ALTMANN (2015); 
GOELLNER (2009).  

 
NA PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA FRUTO DA CULTURA 
MACHISTA E NO ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA 
 

Faltam times, escolas de futebol, campeonatos, calendários esportivos, apoio, 
patrocínio, entre outros. Muitas meninas iniciam a prática esportiva do futebol, por 
exemplo, jogando entre meninos em seus primeiros campeonatos. 

 
A Constituição Federal de 1988, ao incluir em seu texto o esporte e o lazer como 

direitos, incumbe ao Estado o protagonismo de sua efetivação. Deste modo, cabe ao 
poder público fornecer os meios para que meninas e meninos, mulheres e homens 
possam gozar e usufruir o lazer, bem como praticar atividades físicas e esportes em 
condições igualitárias. Entretanto, as desigualdades de gênero se manifestam no acesso 
desigual de meninas e mulheres aos equipamentos e às políticas públicas existentes, 
impedindo o pleno exercício de seus direitos.  

Nesse sentido, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM)2013-
2015 prevê, em seu capítulo 8, uma série de ações, de responsabilidade conjunta da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM/PR com o Ministério do Esporte, para a 
promoção do direito das mulheres ao esporte e lazer e para o enfrentamento dos 
preconceitos de gênero. Entre as ações do PNPM relativas à promoção do acesso 
igualitário ao esporte e lazer destacam-se: fomentar a pesquisa, a realização de 
diagnósticos e a difusão de conhecimento em torno da participação das mulheres nas 
atividades de esporte e lazer; organizar seminários relacionados à participação de 
mulheres em esporte e lazer; promover a valorização das mulheres atletas, com atuação 
em todas as modalidades esportivas e em todas as funções possíveis no esporte, bem 
como contribuir para que se criem condições para maior presença feminina nas arenas 
esportivas; e, por fim, buscar maior divulgação das realizações e conquistas das 
mulheres nos esportes pela mídia. 

Em levantamento feito em 2012, o Programa Segundo Tempo apontou o 
predomínio masculino entre as/os beneficiárias/os (61,6%). Essa estatística revela a 
existência de aspectos culturais de nossa sociedade que ainda reforçam papéis e espaços 
distintos para mulheres e homens, desde a infância, quando os meninos são mais 
incentivados à prática de atividades físicas que as meninas. Perpetua-se, assim, o 
desigual acesso de meninas e mulheres às práticas de lazer e exercício físico, o que tem 
impactos tanto na sua saúde quanto na possibilidade de profissionalização das mulheres 
como atletas de alto rendimento. 

A Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (VIGITEL), do Ministério da Saúde, apresenta dados sobre a 
prática de atividade física. A pesquisa é realizada entre pessoas adultas, com 18 anos de 
idade ou mais, residentes nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. O 
foco da pesquisa é monitorar a magnitude de doenças e agravos não transmissíveis 
analisando seus determinantes sociais, econômicos e comportamentais. A prática de 
atividade física se relaciona, nesse sentido, aos temas de prevenção e incidência de 
doenças. A pesquisa apresentou dados que revelam uma sociedade mais ativa no que se 
refere à prática esportiva, comparando-se os anos de 2009 e 2013, porém confirmam o 
que se percebe em outras bases: a desigualdade entre os gêneros marcada por papéis 



sociais que ainda restringem o exercício do direito das mulheres ao esporte e lazer. Os 
homens são os mais ativos: 41,2% praticam exercícios em seu tempo livre, enquanto em 
2009 eram 39,7%. Entretanto, o aumento da prática de exercícios entre as mulheres foi 
proporcionalmente maior, passando de 22,2% para 27,4%.  

O registro geral de atletas da Confederação aponta a existência de 6.075 
jogadoras de futebol, enquanto os homens são 10.012 entre os profissionais. Ainda que 
o Brasil possua destaques individuais na modalidade, como a atleta Marta Vieira da 
Silva, eleita por cinco vezes a melhor jogadora de futebol feminino do mundo – um 
recorde entre mulheres e homens –, e destaques coletivos, como a Seleção Brasileira 
feminina de futebol, o futebol feminino no país ainda carece de infraestrutura e de 
melhores condições para a sua prática. A ausência de campeonatos regulares, de 
patrocínios, de cobertura da mídia, de estruturação de clubes e de presença feminina nos 
altos cargos relacionados ao esporte denota o baixo prestígio dessa modalidade, e, 
certamente, contribuem para que esse considerável número de atletas mulheres não 
tenha a profissão reconhecida – ao contrário do que acontece entre os homens – e 
permaneça alijada de condições e direitos para desenvolver-se plenamente. 

As consequências das concepções machistas e sexistas são sentidas pelas mulheres 
em seu dia a dia, desde crianças, quando, a princípio, seu mundo ainda estaria livre de 
convenções. Considera-se natural que meninos brinquem com bola e meninas com 
bonecas, que enquanto os meninos saem para as atividades esportivas no contra turno 
escolar, como o Programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, as meninas 
tenham que ficar em casa, cuidando dos irmãos menores. Na escola, ainda é comum 
professoras e professores separarem meninas e meninos nas aulas de Educação Física, 
definindo esportes diferentes para cada grupo. Aos meninos, futebol, às meninas, vôlei! 
E quando a educadora ou educador percebe a contradição e coloca meninas e meninos 
na mesma atividade, jogando futebol, por exemplo, é muito fácil as meninas não 
receberem passes de bola e não serem envolvidas nas jogadas, com o argumento de que 
são frágeis, não têm agilidade, ou não são boas na modalidade. E é preciso comprar 
briga para que sejam tratadas com igualdade, tenham os mesmos espaços e mesmas 
chances de exploração das possibilidades.  

Do mesmo modo, é bastante frequente que as mulheres jovens e adultas tenham 
dificuldade para participar do esporte recreativo, pois são vistas como as principais 
responsáveis pelas tarefas domésticas e de cuidados. Por essas mesmas razões, é 
considerado natural que o lazer para as mulheres frequentemente se limite aos espaços 
privados, em casa, ao lado das filhas e filhos, enquanto os homens vão para os clubes, 
para o bar, aproveitando suas atividades de lazer no espaço público, inclusive com 
pretensa prioridade no uso de equipamentos esportivos.  

Os preconceitos e desigualdades também se fazem sentir sobre o esporte de 
rendimento. A beleza física ainda aparece como uma das exigências, explícitas ou 
veladas, para contratação em determinados clubes de futebol. Ao mesmo tempo, as 
mulheres enfrentam diferenças salariais significativas com os homens na atuação 
esportiva, embora de forma distinta de acordo com a modalidade. Um exemplo é o 
futebol, onde os melhores jogadores homens ganham muitas vezes a mais do que 
ganham as melhores jogadoras mulheres e na maioria das vezes elas são consideradas 
amadoras e só recebem ajuda de custo. 

Em 1994, foi endossada a Declaração de Brighton sobre Mulheres e Esporte, da 
qual o Brasil é signatário através do Comitê Olímpico Brasileiro16. O objetivo 
primordial da Declaração é o de desenvolver uma cultura esportiva que permita e 
valorize a participação plena das mulheres em todos os aspectos do esporte. 



 A Declaração de Brighton foi elaborada frente à constatação, em âmbito 
internacional, de significativas desigualdades de gênero nas mais diversas dimensões do 
esporte. Embora as mulheres representem mais de cinquenta por cento da população 
mundial, sua participação nos esportes, afirma o documento, varia nos diferentes países, 
mas em todos eles é menor do que a de homens e meninos. Considerando a Declaração 
Universal de Direitos Humanos, o acesso ao esporte é entendido como um direito 
universal, a ser garantido a todos e todas, sendo necessárias ações que levem em conta 
as desigualdades de gênero e discriminações existentes contra mulheres.  

Uma pesquisa concluída em 2011, com estudantes dos dois últimos anos do 
ensino fundamental da região metropolitana de Campinas, demonstra uma frequência de 
prática de esportes ou outra atividade física bastante inferior a esta, sendo ainda menor 
entre meninas. Enquanto meninos informaram praticar esportes ou outra atividade física 
em média 3,4 dias na semana, meninas o fazem 2,6 dias, estando aí incluídas as aulas de 
educação física (ALTMANN et al., 2011). Políticas públicas no campo do esporte e de 
outras práticas corporais que ampliem essas possibilidades são importantes. 

Na pesquisa anteriormente citada (ALTMANN et al., 2011), 36,7% das alunas 
de ensino fundamental pesquisadas informaram não realizar nenhuma atividade física 
regular extraclasse, ao passo que entre os alunos esse número foi de 13,4%. A prática 
mais mencionada por elas foi caminhada, citada por 17,5%. Além de não ser um 
esporte, a caminhada é uma prática corporal bastante inconstante e restrita no que se 
refere à aquisição de habilidades corporais mais complexas, entre outros. 12% das 
meninas mencionaram o vôlei, 9,1%, futebol, 4%, bicicleta e 2,5%, a dança. Já entre os 
meninos, o futebol foi mencionado por 55,3% deles como uma atividade realizada 
regularmente extraclasse. 8,8% informaram andar de bicicleta, 6%, caminhada, 2,3%, 
natação, 2,1%, basquete e 2,1%, vôlei (ALTMANN et al., 2011). A menor frequência 
de prática por parte de meninas tem efeitos sobre as aulas de educação física, uma vez 
que, em linhas gerais, elas chegam para as aulas com habilidades corporais para os 
esportes menos desenvolvidas, colocando-as em uma situação de desigualdade quando 
jogam conjuntamente com meninos.  

Além disso, expectativas de beleza corporal associadas às mulheres, bastante 
presentes na sociedade brasileira, muitas vezes afastam-nas dos esportes ou limitam sua 
participação. Suar, usar roupas e calçados adequados à prática esportiva, movimentar-se 
com intensidade, não usar penteados e maquiagem são características de um corpo 
atlético e não necessariamente de um padrão de beleza feminina. O esporte requer um 
corpo ágil, forte, habilidoso, corajoso e não um corpo frágil ou de uma beleza passiva. 

 Assim, o gênero é um marcador de desigualdades bastante presente nas práticas 
pedagógicas de educação física que tem no esporte seu conteúdo, tendo como um de 
seus efeitos oportunidades e possibilidades de aprendizagem desiguais, com 
significativa desvantagem para as meninas. 

 

 

 



NA (IN)VISIBILIDADE MIDIÁTICA E COMERCIAL DA MULHER NO ESPORTE. 

Texto extraído de: OSERVATÓRIO BRASIL DA IGUALDADE, 2014 

Outro aspecto que chama a atenção é a existência do teto de vidro com relação 
ao acesso das mulheres aos cargos de maior influência e poder que, como nas outras 
esferas, também ocorre no mundo do esporte. É escassa ainda a quantidade de mulheres 
que assumem funções de técnicas ou treinadoras em equipes importantes, assim como 
são pouquíssimas as mulheres na gestão das organizações esportivas ou na arbitragem. 
As mulheres não chegam a 10% do total de árbitras e árbitros vinculadas/os à 
Confederação Brasileira de Futebol considerando as categorias de árbitro, assessor, 
assistente e delegado, sendo que nesta última as mulheres são apenas 3%. 

As desigualdades de gênero ainda são notórias em outro espaço significativo para 
a consolidação do esporte: a mídia. Além de as mulheres serem sub-representadas 
nesse campo, o modo como são visibilizadas, não raras vezes, noticia aspectos 
periféricos, como a aparência das jogadoras, árbitras, torcedoras, treinadoras, gestoras, 
em detrimento de aspectos técnicos relacionados às suas carreiras e performances. Tal 
representação conforma a ideia de que a beleza é uma obrigação, uma meta em função 
da qual as mulheres devem investir esforços, energias, dinheiro e emotividades. Nesse 
sentido, a mídia transforma o esporte em um palco no qual se dá a construção de 
imagens corporais espetacularizadas, cujos corpos valorizados e, portanto, exibidos são 
belos, dinâmicos, potentes e sensuais. Raramente a mídia, inclusive a esportiva, exibe 
os esforços, desgastes, sofrimentos, suores e cansaço. As mulheres retratadas são 
atléticas e sorridentes, observadas por meio de imagens que desenham uma estética 
visual na qual o corpo é evidenciado como um objeto de consumo, e não como um 
território no qual se expressa uma trajetória de vida plena de emoções, investimentos, 
frustrações e conquistas.  

Considerando que o esporte é um campo de disputas e de significação, torna-se 
necessário buscar estratégias para romper com as representações que ao longo do tempo 
foram conferindo às mulheres um papel menor na história do esporte nacional. Ressaltar 
seu protagonismo e registrar suas histórias são primeiros passos, pois colaboram para 
retirar do ostracismo pessoas que investem suas vidas em prol da consolidação de um 
sonho, uma meta ou um desejo. Significa reconhecer que o esporte é um direito de 
quem dele deseja participar, independentemente de sexo, gênero, classe social, credo 
religioso, geração e capacidade física. A miopia prevalente em relação à presença das 
mulheres no esporte, em suas mais diferentes manifestações, resulta de representações 
culturais há muito arraigadas em nossa sociedade. Urge desconstruí-las, o que requer 
conhecimento, sensibilidade e intencionalidade política. Afinal, há muito elas vivem o 
esporte como um modo de ser, de se expressar e de conviver. Reconhecer essa presença 
é tarefa necessária, pois ao se sentirem valorizadas, outras meninas e mulheres vão 
aderir ao esporte como lazer ou profissão. Façamos a nossa parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CONCEITO DE FISICALIDADE E ESTEREÓTIPOS SOBRE A MULHER 
ATLETA 
Texto extraído de: OSERVATÓRIO BRASIL DA IGUALDADE, 2014 

 
A autora Garret (2004), em sua pesquisa, aborda a importância e o efeito da 

aquisicão de uma fisicalidade (do inglês physicality) por parte das meninas, que se dá 
por meio de práticas corporais e esportivas. A autora defende ideia de que um estilo de 
vida fisicamente ativo pode desenvolver nas meninas esse senso de fisicalidade, que, 
por sua vez, pode ‘‘empoderá-las’’ no aspecto corporal e social. O termo physicality é 
uma ferramenta conceitual proposta inicialmente por McDermott (1996) para ajudar a 
entender os caminhos das experiências de mulheres com o próprio corpo por meio de 
atividades corporais diversas. De acordo com a autora, esse conceito começou a ser 
usado na literatura da sociologia do esporte a partir da década de 1980. A princípio, 
relacionava-se a uma masculinidade representada pelo corpo e pela imagem de atletas 
homens. Para a autora, seu uso denotava uma forma de masculinidade hegemônica 
representada pela força física, agressividade e pelo poder corporal, desenvolvidos por 
meio de esportes de confronto. Assim, para Mcdermott (1996), ao ligar o termo 
fisicalidade diretamente a uma representação masculina de força física e agressividade, 
mulheres que participavam desses esportes, consequentemente, tinham sua identidade e 
sexualidade questionadas no campo esportivo. Partindo desse pressuposto, a autora 
argumenta que a fisicalidade não é uma condição vivida apenas pelos homens 
esportistas, nem está, necessariamente, ligada apenas às características de força física e 
agressividade. Ela propõe ouso do termo principalmente no estudo de mulheres 
praticante de esportes e atividades físicas diversas e considera que ele é a combinação 
de três características: agenciamento, autocontrole corporal e presença física 
(MCDERMOTT,1996). 

Passado muito tempo da edificação dos argumentos referentes à masculinização e 
do “mito do sexo frágil” mulher no esporte, tal representação não está de todo 
superada. Apesar da crescente presença das mulheres na vida esportiva do país, ainda é 
possível identificar situações nas quais a fragilidade e a suposta masculinização das 
mulheres são referenciadas para “feminizar” algumas modalidades que demandam 
corpos que rompem com a feminilidade normatizada. O futebol exemplifica esta 
situação. O número de brasileiras que praticam esse esporte aumentou 
significativamente, se comparado a décadas anteriores. Porém, ainda ronda os campos 
e estádios o espectro de que sua prática é prioritariamente de homens e as mulheres que 
nela se inserem são sujeitas a vários preconceitos, como a associação de sua imagem à 
homossexualidade ou à perda de atributos femininos.  

Discursos como esse são direcionados também para outras modalidades 
esportivas, em especial as que exigem força e que exibem musculaturas 
potencializadas. Mais do que uma preocupação estética focada na aparência desses 
corpos performantes que são transformados pelo exercício físico e pelo treinamento 
contínuo, há uma associação linear entre a ausência de atributos da feminilidade 
normatizada e a suspeição de que a mulher que habita esse corpo “viril” vivencia seus 
desejos, amores e prazeres a partir de um referente que não o da heterossexualidade.  

Tal associação parece se configurar porque os corpos, os comportamentos e as 
subjetividades de determinadas mulheres tensionam uma representação de feminilidade 
que toma como natural a harmonização entre corpo, gênero e desejo. Uma 
representação construída pelo saber biomédico do início do século XIX, segundo a qual 



os corpos entendidos como normais passam a ser o masculino e o feminino, 
compreendidos como diferentes e complementares. Vale lembrar que a ciência – e, 
especialmente, a medicina – trabalhou arduamente no sentido de atribuir uma série de 
características e atributos emocionais e comportamentais distintos para cada sexo. 
Quando essa linearidade é rompida, se coloca o preconceito, a injúria e por vezes o 
insulto, pois parece que algo está “fora da ordem natural das coisas”. Ou melhor, fora 
da ordem de uma rede discursiva que tornou algo como natural e, por consequência, 
como desviante aquilo que não corresponde a essa ordem e que, por assim ser, é 
tributário de correção.  
Terreno fértil para muitas reflexões, questões como estas afetam a presença das 
mulheres no esporte e, historicamente, têm privilegiado o discurso biologicista como 
capaz de dizer sobre a verdade dos sujeitos, de classificá-los e hierarquizá-los. Cabe 
perguntar: não seria mais produtivo pensar o esporte indiferente do gênero? Talvez esse 
pudesse ser um caminho para minimizar as desigualdades que se fazem sentir não 
apenas na dimensão do esporte de rendimento, mas também no esporte escolar e de 
lazer. 
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