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Prefácio
A relação entre o campo acadêmico-profissional “Educação Física” e o 
campo teórico-metodológico “Estudos de Gênero” não é recente. Em 
nosso país, há quase quatro décadas, surgiram pesquisas cujas análises 
tornaram visível o quanto as práticas corporais e esportivas são marcadas 
por desigualdades e assimetrias de gênero. 

A longevidade desses estudos, realizados a partir de recortes teóricos 
e metodológicos diversos, trouxe contribuições inegáveis à produção 
acadêmica e à intervenção pedagógica da Educação Física brasileira. 
No entanto, uma ressalva merece ser feita: apesar de identificarmos 
avanços significativos no que diz respeito às questões que atravessam 
as relações entre os gêneros há, ainda, muito a alcançar. No campo das 
práticas corporais e esportivas existem inúmeras situações nas quais 
presenciamos desigualdades significativas entre homens e mulheres, 
meninos e meninas. O desenvolvimento de estudos não solapou alguns 
dos preconceitos que circulam nesse universo. 

Tal afirmação faz sentido quando nos debruçamos sobre o conteúdo 
deste livro. Sua produção, mais do que necessária, é imprescindível. E 
mais: reafirma a relevância e a atualidade do tema, visto que contribui 
para perceber os processos pelos quais a diferença biológica é tomada 
para explicar desigualdades sociais. Em outras palavras: reafirma a 
potência do conceito gênero como ferramenta política para analisar 
práticas e discursos que produzem corpos e subjetividades. Sua leitura 
nos convida a refletir sobre esse conceito a partir de três perspectivas: a 
presença das mulheres em modalidades esportivas representadas como 
masculinas e masculinizadoras; a intencionalidade pedagógica inerente 
a processos nos quais se educam os sujeitos; e a produção e circulação 
de notícias nos artefatos midiáticos.

Fundamentado na perspectiva teórica pós-estruturalista, o livro merece 
ser lido considerando que resulta do processo de formação de pesqui-
sadores e pesquisadoras que atuam no respeitado grupo de pesquisa 
denominado Gênero, Educação Física, Saúde e Sociedade (GEFSS), co-
ordenado pela professora Ludmila Mourão.
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Nesse sentido, mesmo que o mérito da obra seja dos autores e das autoras, 
seus capítulos apresentam ressonâncias advindas das diferentes etapas 
que cumpriram em seus processos de formação como pesquisadores 
e pesquisadoras: as discussões realizadas nas disciplinas cursadas e o 
diálogo com docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, as trocas efetivadas na 
apresentação das pesquisas em congressos e nos diferentes espaços nos 
quais pautaram as reflexões aqui partilhadas. 

A produção deste livro revela-se também como um ato político de extre-
ma relevância nos dias atuais. Primeiro porque evidencia a densidade 
do conhecimento produzido nas universidades públicas, ameaçadas de 
extinção frente aos recorrentes cortes orçamentários. Segundo porque 
aborda temas que resistem e enfrentam pensamentos e práticas con-
servadoras que investem contra a aceitação da diversidade dos corpos 
e das subjetividades. 

Enfim, vários argumentos poderiam ser utilizados para demarcar sua im-
portância.   Recorro apenas a um deles: o gênero nos constitui, inscreve-se 
na nossa carne, produz nossa subjetividade, ou seja, integra o que somos e 
marca de modo indelével a nossa identidade. Conhecer o conceito e ope-
rar com ele é urgente visto que produz formas de identificar e enfrentar a 
violência impetrada aos sujeitos que escapam àquilo que culturalmente 
é representado como esperado, desejado e aceito. Boa leitura!

Silvana Vilodre Goellner

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)



Apresentação
Este livro resulta de pesquisas desenvolvidas a partir do ano de 2011 junto 
aos orientandos de mestrado e doutorado da Faculdade de Educação 
Física e Desportos na Universidade Federal de Juiz de Fora no âmbito do 
grupo de pesquisas Gênero, Saúde e Sociedade (GEFSS), cadastrado no 
diretório de pesquisa do CNPq. O conteúdo da presente obra reflete as 
produções das orientações iniciais desde que ingressei na Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 2010 e passei a atuar como docente 
no Programa de Pós-graduação em Educação Física. 

Considero que os contínuos questionamentos dos(as) professores(as) 
de Educação Física que participam da presente obra nos transformam e 
trazem esperança. Razão pela qual nos movemos no sentido de submeter 
esta obra ao edital de livros da editora da UFJF em 2019, pouco antes 
do início das medidas restritivas decorrentes da covid-19, que impôs a 
todos uma nova dinâmica de vida e de trabalho. Não obstante os inú-
meros desafios decorrentes de tal evento, a capacidade de mobilização 
da ciência sobressaiu diante do caos: estamos em 2022, no momento 
da publicação deste livro, vivos e satisfeitos em realizar essa publicação. 

Agradecemos a Universidade Federal de Juiz de Fora pelo apoio e con-
fiança e aos colegas que participaram direta e/ou indiretamente das 
discussões apresentadas nesta obra, pelo conhecimento partilhado. 
Obrigada!

 

Ludmila Mourão

Universidade Federal de Juiz de Fora 



Gênero nas 
práticas corporais 
e esportivas



Mulheres de Ouro: 
representações de 
feminilidades de 
mulheres atletas de 
lutas1

Vera Fernandes

Antes do combate
O esporte apresenta-se como um dos fenômenos culturais mais signifi-
cativos da contemporaneidade dada sua abrangência e multiplicidade. 
Seja na dimensão do alto rendimento, do lazer ou da sua manifestação 
no contexto escolar, sua prática revela-se como um terreno fértil para 
a produção de corpos e subjetividades. Como qualquer outra prática 
social, é também um espaço que produz e reproduz representações de 
feminilidades e masculinidades que são inscritas nos corpos, marcando 
a pele e os modos de viver de mulheres e homens (ADELMAN, 2007). 
Tais marcas “produzem efeitos e, não raras vezes, são reclamadas para 
justificar a inserção, adesão e permanência de homens e mulheres em 
diferentes práticas corporais e esportivas” (GOELLNER, 2007, p. 184).

1 Esse texto é fruto da dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
Associação Universidade Federal de Viçosa/Universidade Federal de Juiz de Fora, sob o título Mulheres de ouro: 
trajetória e representações de atletas de lutas, em março de 2014. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da UFJF, em 2013, sob o número: 190.069. Uma versão desse texto foi publicada na Revista Movimento 
em out./dez. 2014, com o título Menina de ouro e a representação de feminilidades plurais. Em 2016 foi adaptada 
uma questão (no.126) da disciplina Educação Física, com base neste artigo, para a prova do ENEM, (Exame 
Nacional Ensino Médio). 
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As lutas, práticas esportivas que constituem o campo de investigação 
deste estudo, foram historicamente definidas como território de reserva 
masculina (ELIAS; DUNNING, 1992). Entretanto, mesmo sendo identifi-
cadas como práticas esportivas agressivas, de construção e exercício de 
uma dada masculinidade, as mulheres adentraram nessas arenas e têm 
disputado modalidades como o judô, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, 
caratê, luta olímpica, boxe e Artes Marciais Mistas (MMA), exibindo 
distintas representações de feminilidades. 

A categoria analítica gênero recusa a ideia de que o sexo anatômico é 
determinante na imposição das diferenças entre homens e mulheres 
e indica que essas identidades são construídas social e culturalmente. 
Para Butler (2010), o gênero é percebido como identidade-chave para 
a construção da significação dos sujeitos e fator determinante para sua 
qualificação dentro de delineada sociedade. A nomeação do sexo res-
tringe a construção e percepção da corporeidade do sujeito, sendo um 
ato de dominação e coerção que institui uma realidade social, catego-
rizando modelos de ser feminino e masculino, descartando qualquer 
possibilidade de articulação com as pluralidades.

Entretanto, compreende-se que as identidades de gênero são marcada-
mente distintas, se atravessam e se combinam de formas diversas; são 
dinâmicas, instáveis e estão em constante transformação. Sem negar as 
diferenças anatômicas do sexo e do gênero, mas, considerando-as para 
além do corpo e a partir de um olhar plural, podemos entender que a 
construção das feminilidades e masculinidades é sempre uma relação 
de alteridade entre discursos e práticas, entre pertencimentos identitá-
rios e posições de sujeitos. Assim se dá com o esporte, entendido aqui 
como uma prática social sexuada, uma vez que mulheres e homens o 
praticam, e também generificada e generificadora, constituindo-se como 
um importante espaço para estudos sobre a construção e incorporação 
de feminilidades e masculinidades (GOELLNER, 2013). 

Tal assertiva propiciou que fosse criado no Brasil o Decreto-Lei nº 3199/412 
que proibiu a participação oficial de mulheres em determinadas práticas 
consideradas “violentas à natureza de seu sexo”. Essa determinação foi 
endurecida em 1965, por meio da Deliberação nº 7/65, do CND3, ao criar 

2 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3199.htm>. Acesso em: 11 nov. 2013.

3  Conselho Nacional de Desporto.



PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO LUDMILA MOURÃO | JOÃO PAULO F. SOARES | AYRA LOVISI (ORGANIZADORES) 12

a regra que dizia: às mulheres não seria permitida a prática “de lutas 
de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, 
rugby, halterofilismo e beisebol”. Essa decisão foi revogada somente 
em dezembro de 1979 (MOURÃO, 1998). Entretanto, passados quase 40 
anos de sua extinção, ainda encontramos em nosso cotidiano uma série 
de dispositivos que limitam uma inserção mais ampla das mulheres no 
campo das lutas, fundamentalmente, porque são consideradas como 
práticas que constroem sujeitos femininos que escapam à norma.

Nesse sentido, a presença das mulheres em um campo representado 
como privilegiado para a construção de uma masculinidade normalizada, 
como as lutas, pode produzir novas identidades de gênero, na medida 
em que tornam visíveis corpos reestruturados e ressignificados a partir 
daquilo que hegemonicamente se identifica como feminino. Muitas 
vezes esses corpos colocam em cena a possibilidade da transitoriedade, 
dissolvendo o essencialismo dicotomizado, de modo a revelar múltiplas 
possibilidades de construção das feminilidades. 

No que diz respeito às mulheres, o mais aceitável é que elas vivenciem o 
espetáculo esportivo desde que não deixem de lado a beleza e a graciosida-
de: uma suposta “essência feminina”. Pelo contrário, elas são incentivadas 
a práticas esportivas e corporais que busquem potencializar ou “evidenciar 
essa feminilidade hegemônica que, somada à beleza e graciosidade, tam-
bém lhe confira gestualidades e comportamentos considerados adequados 
à sua ‘natureza’” (GOELLNER, 2007, p. 02). No entanto, existem mulheres 
indiferentes às convenções sociais que se sentem seduzidas e desafiadas 
a aderir à prática de modalidades consideradas masculinas, seguindo a 
carreira como lutadoras, se apropriando e conferindo novos significados 
a esse território ainda tão marcado pela hegemonia masculina.

Assim, considerando a crescente participação das mulheres na luta 
olímpica, a recente inserção do boxe feminino nos Jogos Olímpicos de 
Londres, em 2012, e a oficialização da primeira luta entre mulheres no 
Ultimate Fighting Championship (UFC), em 2013, este estudo tem por 
objetivo analisar as representações de feminilidades de lutadoras pro-
fissionais dessas três modalidades, a fim de compreender como esses 
corpos colocam em cena as possibilidades de construção do feminino. 
Para tanto, apresenta sua fundamentação teórica nos Estudos de Gênero 
em sua vertente pós-estruturalista.
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Aquecimento: caminhos investigativos
O estudo4 possui abordagem qualitativa e caracteriza-se como descritivo 
(BAUER; GASKEL, 2002). O corpus empírico se estrutura a partir da re-
alização de entrevistas semiestruturadas com seis atletas profissionais, 
incluídas a partir do critério de acessibilidade e representatividade na-
cional em suas modalidades de lutas, a saber: três de luta olímpica, duas 
do boxe olímpico e uma do MMA, realizadas nos meses de março e abril 
de 2012. Entende-se que as narrativas dessas atletas são relevantes para a 
compreensão acerca da construção e representação de suas feminilidades 
e, devido ao número reduzido de participantes, optou-se por apresentar 
os relatos de todas as atletas na análise e discussão dos dados.

Este estudo é um recorte de outro mais abrangente5, no qual foram 
realizadas entrevistas temáticas com as atletas sobre suas trajetórias 
e representações de feminilidades. Selecionamos duas perguntas com 
foco direcionado para a compreensão delas acerca da construção de suas 
feminilidades e que relações estabelecem entre as exigências técnicas e 
corporais6 da modalidade de lutas que praticam com essa construção. 
Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido e tiveram suas identidades preservadas, passando a nomeá-las 
como A1 e A2 para as lutadoras de boxe olímpico, A3, A4 e A5, para as 
lutadoras de luta olímpica, e A6 para a participante de MMA.

Delimitado o corpus empírico, utilizamos como referencial metodo-
lógico analítico a Análise do Conteúdo, de acordo com Bardin (2011). 
Analisamos cada uma das entrevistas em separado e, posteriormente, 
relacionadas entre si, buscando apreender as representações de femi-
nilidade produzidas por essas atletas. Antes de iniciarmos a análise, 
porém, abordaremos brevemente as lutas que compõem o estudo e a 
presença das mulheres nesse cenário.

4 Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisas com Seres Humanos (CEP/UFJF) sob o parecer número 190.069.

5 Este estudo é um recorte da dissertação de mestrado intitulada Mulheres de Ouro: Trajetória e representações 
de mulheres atletas de lutas, defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação Física Associação UFJF/
UFV, em março de 2014. Para consultar o estudo completo, acessar: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/
ufjf/872/1/veraluciaferreirapintofernandes.pdf>.

6 Chamamos de exigências técnicas e corporais das lutas o treinamento técnico e físico que, normalmente, resulta 
em fortalecimento e desenvolvimento muscular, demonstrações de força, agressividade e virilidade nos treinos e 
competições.
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Entrando em cena: as mulheres nos ringues, 
tapetes e octógonos

O boxe olímpico7 é uma modalidade esportiva de combate entre duas/
dois atletas que utilizam apenas os punhos protegidos com luvas espe-
cíficas para se defender e também para golpear a/o adversária/o. Este se 
difere do boxe profissional por não ter a finalidade de nocaute. Embora 
isso possa acontecer, o objetivo do boxe olímpico é a soma de pontos 
através da aplicação dos golpes acima da linha da cintura. Outra diferença 
encontra-se no uso obrigatório de protetor na cabeça. As/os boxeadoras/
es disputam medalhas no boxe olímpico e cinturões no boxe profissional. 

O boxe olímpico é dividido em feminino e masculino, e possui classes 
por idade e categorias por peso. As/os atletas disputam campeonatos 
estaduais e o campeonato brasileiro, além de participarem de campeona-
tos internacionais, como: Sul-americanos, Pan-americanos e Mundiais, 
e os Jogos Olímpicos, cuja inserção da modalidade aconteceu em 1904 
para os homens e em 2012 para as mulheres.

Semelhante a outros esportes de confronto e combate, a história do boxe 
no Brasil produziu silêncios sobre a presença das mulheres (MATTEUCCI, 
1988), e registros mais sistematizados são encontrados apenas a partir 
de 1980. Dentre esses registros, Maria Aparecida Oliveira, a Cidinha 
do Boxe, merece destaque por ser considerada uma pioneira na divul-
gação e desenvolvimento do boxe feminino no Brasil. Ela é detentora 
da principal informação que se tem sobre as mulheres nesse cenário 
(MOURÃO; GOMES, 2010). 

Tal invisibilidade, porém, não impossibilitou a presença das lutadoras 
nos ringues. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, por exemplo, 
contaram com a participação de duas atletas brasileiras e, nos Jogos de 
Londres, em 2012, foram disputadas três categorias, todas com represen-
tação de atletas brasileiras, inclusive, com a conquista de uma medalha.  

A luta olímpica8 é uma modalidade de combate entre duas/dois atle-
tas que tem por objetivo “imobilizar o adversário de costas no chão” 
e possui dois estilos que competem nas Olimpíadas: o estilo livre e o 

7 Disponível em: http://www.boxe.cbboxe.com.br/. Acesso em: 05 dez. 2013.

8 Disponível em: http://cbw.org.br/. Acesso em: 05 dez. 2013.
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greco-romano. No estilo livre as/os atletas podem utilizar os membros 
inferiores e superior para alcançar o objetivo da luta olímpica e no estilo 
greco-romano, ainda exclusivamente masculino, é permitido apenas 
o uso dos membros superiores para alcançar a mesma finalidade. Em 
caso de não imobilização do oponente, a luta é decidida por pontos dos 
golpes e punições aplicados. A luta olímpica, estilo livre, também é di-
vidida em feminina e masculina e possui classes por idade e categorias 
por peso. O combate é realizado sobre o denominado “tapete olímpico”. 

O esporte não é considerado popular no Brasil. Entretanto, no que se 
refere às mulheres, em Olimpíadas, o país já foi representado por Rosân-
gela Conceição, em Pequim-2008; Joice Silva, em Londres-2012; e nos 
Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, a seleção feminina de luta olímpica 
foi representada por quatro atletas. O país ainda não conquistou uma 
medalha olímpica na modalidade. Contudo, a equipe feminina Sênior 
(20-35 anos) do país está se fortalecendo e tem se destacado nas últimas 
competições internacionais, trazendo medalhas para o Brasil de forma 
mais significativa desde 2013.

O MMA é uma prática esportiva caracterizada pelo emprego de técni-
cas oriundas de diversas artes marciais e esportes de combate, como: 
jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, caratê, judô, boxe, luta livre e kung fu. 
O MMA tem se mostrado como um dos esportes que mais crescem em 
todo o mundo. Só em 2013 o UFC promoveu 33 eventos, em 27 cidades 
diferentes, totalizando 65 horas de luta, batendo o recorde de expansão 
no ano de seu 20º aniversário (DEHÓ, 2013). 

Acerca da inserção das mulheres na modalidade, destaca-se o dia 23 de 
fevereiro de 2013, quando o UFC promoveu sua primeira luta entre mu-
lheres: a disputa pelo cinturão do peso galo entre as americanas Ronda 
Rousey e Liz Carmouche9. Entretanto, em que pese a importância desse 
acontecimento, vale destacar que as mulheres já participam de lutas há 
mais tempo, conforme registra uma reportagem da Revista Isto É:

O vale-tudo deixou de ser um esporte tipicamente masculino. Nos últimos 
cinco anos, mestres [...] têm acompanhado o aumento do interesse 
feminino pelo esporte. Estimativas de quem está no ramo há décadas dão 
conta de que o número de mulheres que querem praticar a luta dobrou 
entre 2004 e 2009 (LEOS, 2009). 

9 Disponível em: https://oglobo.globo.com/esportes/ronda-rousey-vence-primeira-luta-feminina-da-historia-
do-ufc-7659973. Acesso em: 10 mar. 2016. 
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Sobre a participação das brasileiras, há registros de lutadoras em eventos 
como o MECA 10, realizado em Curitiba (PR), em dezembro de 2003, e o 
EliteXC, que aconteceu nos EUA, em julho de 2008. Além disso, o Invicta 
Fighting Championship (Invicta FC), sediado nos Estados Unidos, or-
ganiza lutas entre mulheres por categorias de peso, e mantém contrato 
com várias lutadoras brasileiras10. E o ano de 2016 marca o aumento do 
número de categorias femininas e quantidade de mulheres, inclusive 
brasileiras, no UFC. Hoje, existem nove brasileiras contratadas, e duas 
delas são detentoras de cinturão: Amanda Nunes, da categoria Galo, e 
Cris Cyborg, da categoria Pena11. 

Hora do combate: corpos, subjetividades e 
feminilidades

Se o corpo e as subjetividades são o resultado provisório das diversas 
pedagogias que os investem e regulam, podemos dizer que as marcas de 
gênero que neles se expressam são resultantes de repetições das normas 
que cada cultura estabelece como pertencente ao feminino e ao mascu-
lino, cujo fundamento reside na crença de que essas normas advêm da 
natureza. Mas, ao adotar a categoria gênero numa perspectiva analítica, 
estamos descontruindo discursos que advogam ser a divisão binária entre 
os sexos a principal justificativa a designar muitas das posições que os 
sujeitos assumem em diversificados discursos e práticas (BUTLER, 1999).

No âmbito do esporte essa representação não se dá de modo diferente. 
Os sujeitos são pensados como femininos e masculinos a partir de sua 
natureza. Decorrente dessa normalização, alguns esportes são tidos como 
mais femininos e/ou masculinos, os quais são indicados para mulheres 
e/ou homens. Aqui, como em tantas outras situações, a ordem binária 
legitima-se diante de argumentos pautados pelo dimorfismo sexual, 
o qual, por sua vez, cria uma ordem de gênero que vai designar como 
apropriado ou inapropriado às representações vinculadas ao domínio 
feminino e/ou masculino.

10  Disponível em: http://www.invictafc.com/. Acesso em: 05 nov. 2013.

11  Disponível em: http://www.ufc.com.br/. Acesso em: 01 dez. 2017.
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Sendo o esporte uma instituição generificada, cuja estrutura e valores refor-
çam concepções dominantes de feminilidade e masculinidade, e também 
um fenômeno generificador, que colabora para construir a ordem vigente 
de gênero que, em última instância, reforça a tese de que o esporte é uma 
“área de reserva masculina” (ELIAS; DUNNING, 1992), o que dizem essas 
lutadoras profissionais, uma vez que são mulheres que são indiferentes 
às fronteiras do gênero? Assim, ao serem inquiridas sobre as exigências 
técnicas e corporais das modalidades que lutam e a influência sobre sua 
feminilidade, identificamos variações nas respostas das lutadoras. 

QUADRO 1 – Influência das lutas na feminilidade das atletas

A1
[...] a feminilidade sempre está com a mulher. Independente do que ela faça, ela nunca vai deixar 
de ter a sua feminilidade, [...] pode ser o boxe, como a natação ou o judô, tanto de lutas como 
quando não é.

A2

Em alguma coisa sim. Mas eu, particularmente, não deixo que isso aconteça. Geralmente, você vê 
uma boxeadora, assim, forte, veste roupa de homem e eu procuro ser sempre o contrário. Uma vez 
eu fiz uma matéria em que o repórter falou assim: Nossa! Neste instante você estava tão linda e agora 
você está assim... Eu tinha acabado de descer do ringue, eu falei: É que aqui em cima eu sou a “fera” 
e aqui embaixo eu sou a “bela”. [...] porque eu procuro sempre estar com o cabelo solto, maquiagem, 
unha feita para poder diferenciar. [...] Sempre ando com vestidinho, com sainha, bem arrumadinha.

A3

Ah, no momento do treino, ali em cima do tapete, na luta, interfere sim porque eu não posso ter 
o meu cabelo do jeito que eu quero, eu tenho que prender ele todo, senão pode me atrapalhar. 
Então, ali naquele momento da luta a gente tem que deixar a vaidade de lado, né. A feminilidade 
ela aparece de outras maneiras, eu posso pintar a minha unha, eu posso fazer outras coisas, mas, 
ela é limitada, né. [...] Não dá pra ter unha grande, não dá pra ficar passando hidratante senão a 
gente sua e escorrega pra treinar. [...] Agora fora do treino, fora da competição não vai mudar em 
nada, não vai atrapalhar em nada. [...] Eu volto à menininha de novo.

A4

Quando eu comecei a entrar na luta olímpica eu vi que eu estava ficando musculosa, você começa 
a se assustar, né. Mas depois é normal. [...] Tipo, depois que eu saio dali do tapete eu sou uma 
mulher. Ali dentro eu continuo sendo mulher, mas eu sei que dentro eu tenho que agir com outros 
tipos de... outras grosserias, com outras coisas [...]. Sei que eu tenho que ser forte, porque senão 
não dá. Não posso competir com as melhores do mundo como uma lady, uma mocinha. Não, eu 
tenho que ter garra de mulher forte. Então, eu vejo isso como uma coisa normal.

A5

Às vezes, às vezes. Não dá para mentir que não. Por exemplo, [...] eu queria ter a minha unha longa 
e não dá, não posso, porque senão eu vou arranhar todo mundo no treino [...]. Cabelo, às vezes, 
acaba quebrando um pouco [...]. Eu tenho que lutar até 72. Eu acho que eu fico muito magra 
com 72, mas eu tenho que ter esse peso, paciência [...]. Eu acho que dá para manter a feminidade 
lutando. Então, eu não desisto, sabe. Eu tento ser feminina o tempo todo.

A6

Ah interfere. Eu sou tosca. Eu não sou nem um pouco sutil. Eu sou feminina, mas eu não sou 
delicada [...] é um traço da minha personalidade. [...] E eu sou densa e o meio corrompe. [...] Poh, 
eu sou uma mulher que vive só no meio de homens. O jeito que eu sento, eu não posso sentar com 
a perna cruzada [...]. Eu não posso ter esse tipo de comportamento porque eu tenho meio que me 
igualar com os meninos até para eles não perceberem essa distância [...]. Então, para eu poder ter um 
treino ali, para eu ter uma postura dentro do tatame eu não posso ficar de nhem nhem nhem, senão 
não vai dar certo [...]. Interfere nos meus gestos, no meu jeito, na minha forma de falar. Eu sou mais 
tosca, eu falo mais igual homem [...]. A minha linha de raciocínio não é igual a de mulher [...].

Fonte: Elaborado pela autora, (2013).
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E para delimitarmos melhor o que entendiam por esse marcador iden-
titário, questionamos de forma bastante direta: O que é ser feminina?

QUADRO 2 – Representações das atletas sobre o que é ser feminina

A1
Ser feminina é você ter sua vaidade. É você se sentir e se achar mulher, independente de qualquer 
coisa e só. 

A2

Permanecer sempre com a sua feminilidade. Assim, demonstrar que você é feminina, que você é sutil, 
que você é fina. Ah, acho que isso é essencial para uma mulher. Não só para o Boxe, mas para qualquer 
outro tipo de modalidade que tem por aí. Acho que tem que ter um diferencial, tem que ser diferente.

A3
[...] muitos pensam que a feminina é só aquela fresquinha, aquela mulher cheia de frescura. A outra 
brava também pode ser feminina.

A4

Ah, eu acho que é ser sensível, claro, sabe, tipo... É ser, é continuar sendo mulher, nos momentos que 
tem que ser. Por exemplo, quando eu tenho que chorar eu choro. Quando eu tenho que ser sensível eu 
sou sensível. Então, eu acho que ser feminina é ser feminina na ocasião certa. É ser feminina sempre. 
Na hora que você tem que fazer aquilo, você faz aquilo. Você vai se adaptando aos momentos certos, 
às situações certas, mas sem deixar de ser feminina. Acho que ser mulher é isso. É me adaptar a todas 
as situações sendo eu mesma.

A5

É a gente aceitar que, apesar de toda a nossa garra para lutar, a gente tem nossas fraquezas, é saber 
tirar proveito delas. Eu acho que mesmo lutando eu não preciso ser forte o tempo todo, eu posso ser 
maliciosa, eu posso ser jeitosa e usar da minha feminilidade para ganhar.

A6

Não abrir mão de mim como mulher. Eu só treino gostosa, em nenhum momento eu quero ser um 
homem porque eu luto, minha vaidade não sai de mim nenhum segundo. Eu não preciso ser mulher 
como as outras. Eu [...] gosto de me ver cheirosa, eu gosto de me ver bonita, eu gosto do meu cabelo 
arrumado, eu só vou para academia arrumadinha para lutar, [...] não é porque eu vou lutar que vou 
ficar feia agora. [...] Eu acho que eu sou muito focada em cheiro e... em ser leve com as coisas [...]. 
Mas as minhas coisas são tudo de menina, você pode olhar [apontava para os objetos pessoais de 
seu quarto – local da entrevista]. [...] só que eu não sou fresca, é diferente, entendeu? Eu sou mais 
tranquila, assim tipo, é tudo mais comum, mais normal. Mas eu gosto de tudo em mim [...]. Eu gosto 
muito de ver a minha unha sempre arrumada também. Eu tenho as minhas sutilezas de menina, que 
eu não abro mão de mim como mulher. Eu gosto de ser uma mulher arrumada, cheirosa, eu gosto de 
estar gostosa... mas isso tudo é pra mim, pra eu não perder o meu ponto de referência. E... eu não acho 
que mulher tem que ser fresca não.

Fonte: Elaborado pela autora, (2013).

Diante dos resultados, é possível observar representações diferentes sobre 
a influência da modalidade na construção da feminilidade. Percebemos 
que para A1 a prática esportiva não é incorporada em seus comporta-
mentos, gestos e modos de ser. A atleta percebe a feminilidade não como 
uma estrutura padrão e sexuada, mas, como uma particularidade indi-
vidual e única de toda mulher. Em outras palavras, tão plurais quanto 
são as mulheres também são as feminilidades. Esse ponto de vista vai 
ao encontro da teorização feminista, a qual afirma que os modos de ser 
e viver feminilidades são plurais. 
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Nesse sentido, é ingênuo que nos dias de hoje ainda seja falado da 
“feminilidade, do feminino ou da mulher como se houvesse alguma 
essência ou uma forma singular de viver essa condição” (LOURO, 2008, 
s/p). As múltiplas experiências e influências étnicas, religiosas, de classe, 
de gênero e outras constroem uma diversidade de possibilidades, cujo 
enfrentamento ou os modos de subordinação a essas circunstâncias 
também são múltiplos (GOELLNER, 2010). 

De forma diferente, A2 e A3 distinguem sua feminilidade entre os mo-
mentos em que estão dentro e fora dos ringues. A2 produz uma analogia 
por meio do desenho infantil A Bela e a Fera. Nesse sentido, observamos 
que a atleta confere importância ao que os outros percebem sobre sua 
aparência; gosta de chamar a atenção de quem a vê fora dos momentos 
de competição e que a reconheçam como uma mulher que se cuida e 
se produz, por isso, busca definir bem seus momentos como lutadora 
de seu estado de mulher. 

No ringue, A2 encarna a personagem da lutadora, momento em que se 
despe de preocupações com a aparência. O suor, o cabelo desalinha-
do, por vezes o rosto ferido, o uniforme e os acessórios necessários ao 
confronto, além dos gestos agressivos, a caracterizam como uma atleta 
profissional de boxe olímpico. E quando não está lutando ou treinando 
preserva uma aparência, cuja representação de feminilidade normali-
zada revela-se junto às maquiagens, esmalte, adereços e vestimentas, 
incorporando a vaidade, entendida como algo inerente, previsível e que 
naturalmente constitui o ser mulher para a atleta. 

De forma semelhante, A3 evidencia que quando a lutadora entra em 
cena, procura se concentrar no treino ou confronto, desligando-se de 
preocupações com a aparência, porém, marca a presença de signos 
culturalmente femininos no tapete. As unhas pintadas aparecem como 
uma característica da vaidade feminina que transita dentro e fora dos 
treinos e lutas. Tal artefato cultural parece se caracterizar como uma 
das maiores expressões da feminilidade hegemônica entre lutadoras no 
exercício da profissão. E fora do tapete, em suas palavras, incorpora a 
“menininha”, a qual busca apropriar-se daquilo que não é possível levar 
para os treinos e competições.
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As opiniões dessas lutadoras vão ao encontro daquela representação 
considerada legítima em diferentes esferas sociais, inclusive nos espaços 
esportivos: “uma representação positiva de feminilidade segundo a qual 
a mulher, mesmo sendo uma atleta não deixa de cuidar de sua beleza, 
vaidade e feminilidade: atributos considerados como naturais para seu 
sexo” (FIGUEIRA, 2008, p. 222). 

Na perspectiva das subjetividades – atitudes, gestualidades e comporta-
mentos – percebemos que A4 aponta para a sensibilidade, a delicadeza 
e a passividade como características das mulheres, as quais, embora 
possam se manifestar nos momentos certos, considera não haver espaço 
para elas no tapete. De outra forma, afirma é que preciso deixar esses 
elementos de fora e incorporar outros culturalmente masculinos, como 
a força e algumas grosserias para entrar em cena a mulher guerreira.

Essa ideia de oposição entre a mulher e a guerreira é fruto do binômio 
feminino/masculino socialmente construído que, historicamente, atri-
bui esse ethos12 guerreiro a uma natureza dos homens e está fortemente 
afirmado entre os lutadores, mais do que em outros esportes. 

Já a lutadora de MMA, A6, afirma perceber em sua feminilidade uma forte 
influência do meio masculino onde convive. E, de modo semelhante à 
A4, notamos que intencionalmente abre mão de certos comportamen-
tos, gestualidades e até sentimentos representados como femininos, 
e incorpora outros culturalmente masculinos. Dessa forma, podemos 
apreender nas atletas a capacidade de adaptação e pertencimento ao 
espaço onde estão inseridas (onde a maioria é de homens). 

Essa condição vivenciada pelas atletas, e relatada por A4 e A6, é corrobo-
rada por outros estudos, os quais dizem que o ambiente das academias 
de esportes de combate e artes marciais, em geral, é dominado por um 
tipo de cultura masculina impregnada pela “semântica da virilidade que 
considera a presença feminina uma afronta à ordenação simbólica da-
quele universo” (THOMAZINI; MORAES; ALMEIDA, 2008, p. 286). Ou seja, 
cabe às mulheres que decidem pela carreira de lutadora se adaptarem 
ao que está posto de forma simbólica, histórica e cultural pelos homens.

12 Ethos: termo antropológico que significa característica comum a um grupo de indivíduos pertencentes a uma 
mesma sociedade. Disponível em: http://www.dicionariodoaurelio.com/dicionario.php?P=Ethos. Acesso em: 10 
jan. 2014.
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Noutra perspectiva, observamos no relato de A5 a recusa em incorporar 
essas características atribuídas ao masculino em sua constituição como 
atleta. Esse fato parece vir como um modo de dizer que as mulheres não 
precisam se masculinizar para construírem uma carreira como lutado-
ras. Ou ainda, que o fato de ser lutadora em nada vai atrapalhar o seu 
desempenho como mulher/feminino. 

Dessa forma, de acordo com as narrativas das lutadoras, na perspec-
tiva das subjetividades, é possível, por exemplo, uma escolha entre o 
incorporar ou não a agressividade e a delicadeza, sendo que o corpo já 
não responde da mesma forma. Em A5, percebemos o quanto a atleta 
gostaria de poder conciliar os aspectos que julga importantes de sua 
feminilidade à sua condição de lutadora. Dentre estes, destacamos a 
questão do peso corporal, em que afirma se sentir magra demais por 
ter que manter-se até os 72kg. 

A categoria até 72kg era a mais pesada do feminino, enquanto os homens 
podiam competir em categorias até 120kg, ambos no estilo livre. Esse 
aspecto nos remete a concepções históricas sobre as quais a mulher 
acima de certo limite de peso, força e/ou desenvolvimento muscular 
coloca em risco aquela representação ideal de feminilidade. Entretanto, 
percebemos que a lutadora gostaria de subir um pouco seu peso, não 
sob a perspectiva da constituição de novas formas de feminilidade, mas, 
para afirmar uma representação hegemônica, na qual entende que seu 
peso, este regulado pela condição de atleta de luta olímpica, poderia ser 
mais proporcional à sua altura. 

A atleta, porém, demonstra que aprendeu a aceitar seu corpo de luta-
dora, embora não se sinta plenamente satisfeita ou segura às mudanças 
ocasionadas desde a sua inserção na luta olímpica. Uma coincidência 
é que sua categoria foi reajustada para até 75kg após a reformulação 
das regras pela Federação Internacional de Lutas Associadas (FILA), 
em dezembro de 2013. É possível que com este ajuste a relação entre 
a altura e o peso corporal se mostre mais adequada ao que a lutadora 
considera ideal para si. 

Em A4, observamos que o evidente desenvolvimento muscular assustou 
a atleta no início da carreira. Esse fato poderia ser percebido também 
como um conflito entre o querer e o aceitar a estrutura corporal que a 
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luta olímpica lhe impôs. No entanto, percebemos que ela se adaptou 
às mudanças corporais adquiridas com os anos de dedicação à luta 
olímpica e hoje vê como uma coisa normal. A atleta acredita que para 
constituir-se como lutadora a força física é importante e esta, inevita-
velmente, transparece no corpo. 

Ao adentrarmos na concepção sobre o que é ser feminina, percebemos 
que a atleta de boxe olímpico, A1, não está preocupada com padrões ou 
normas de feminilidade, tampouco com a opinião alheia. O fato de ser 
mulher já indica uma feminilidade, qualquer que seja. 

Já A2 partilha de uma representação de feminilidade mais próxima da 
normalizada. Para a boxeadora, o esporte, seja ele qual for, pode compro-
meter a expressão da feminilidade hegemônica, sendo responsabilidade 
da própria atleta cuidar para que isso não aconteça. Por isso, ser diferente 
denota afastar-se do padrão atlético viril. Sua fala expressa aquilo que 
Goellner (2006) denomina de “imperativo da beleza”, segundo o qual a 
mulher, mesmo que não seja bela, deve fazer o possível e o impossível 
para ser ou para parecer ser. No caso do esporte: “seja atleta, mas bela 
e, se possível, feminina” (p. 1). Portanto, ser feminina, para a lutadora, 
é expressar no seu corpo aqueles atributos que nossa cultura entende 
como femininos, sem manifestar muitas oscilações nessa representação. 

A profissional do MMA, A6, recorre à expressão “coisas de menina” para 
exemplificar situações com as quais identifica o seu jeito feminino de ser. 
Percebemos que essa lutadora se preocupa em diferenciar as gestualida-
des do esporte que pratica e sua aparência dentro e fora do ambiente de 
combate. Se, por um lado, no espaço dos treinos e das lutas ela busca se 
aproximar de um comportamento culturalmente identificado como mas-
culino, por outro assume que “não quer se parecer um homem porque 
luta”. Para tanto, investe em sua aparência com vestimentas e pinturas 
identificadas com os símbolos e signos femininos, de menina, ou seja, per-
tencentes a uma feminilidade normalizada, para não perder a referência. 

Esses depoimentos indicam o vivenciado por outras atletas de lutas. 
Segundo Ferretti (2011), para serem aceitas nos locais de treino, elas 
precisam igualar-se aos homens e ao mesmo tempo preservar uma 
aparência que os outros julguem como feminina.
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Ao analisar atletas praticantes de fisiculturismo, Jaeger (2009) identifica que 
existe uma preocupação por parte dessas mulheres em demonstrar sua 
feminilidade em um esporte que não é apenas de domínio dos homens, 
mas se presentifica mediante uma potencialização muscular exacerbada. 
Para a autora, a construção corporal dessas atletas destaca uma hiperfe-
minilidade normalizada, pois, “quanto mais os corpos femininos poten-
cializados saem do centro e da referência, [...] mais intensos e amplos são 
os investimentos no sentido de remetê-los novamente ao centro” (p. 143). 

Os investimentos que A2 e A6 fazem sobre sua aparência também in-
dicam que, para essas atletas, o fato de serem lutadoras de esportes 
considerados violentos não atrapalha o seu modo de ser mulher e, 
portanto, feminina. De outo modo, fazem de seus corpos um portador 
de sua feminilidade e de seu modo de ser mulher, ora dentro, ora fora 
do ambiente das lutas, reafirmando uma representação de feminilidade 
socialmente mais aceita e também mais desejada. 

No terreno das subjetividades, a lutadora de MMA, A6, ao afirmar que 
“mulher não tem que ser fresca não” compartilha da mesma opinião de 
A3, atleta da luta olímpica, a qual diz que a mulher “brava também pode 
ser feminina”. As lutadoras fazem referência às mulheres que se cuidam 
e manifestam traços marcados por atitudes mais ativas e intensas dentro 
e, por vezes, fora do octógono e do tapete. 

Por outro lado, A4 e A5, ambas da luta olímpica, recorrem a características 
reconhecidas como pertencentes às mulheres, como a sensibilidade e 
a malícia, para afirmarem o que é ser feminina. Porém, enquanto para 
A4 estas características funcionam apenas fora do tapete, para A5 são 
conciliáveis dentro e fora dos treinos e competições. Estas características, 
apontadas por A4 e A5, revelam uma concepção normalizada sobre o 
comportamento das mulheres. Concepção esta defendida pelos setores 
mais conservadores da sociedade, como destacado por Goellner (2003).

Diante do exposto, é possível perceber que para essas mulheres a con-
dição de atleta ocupa posição de destaque em suas vidas: elas colocam 
seus corpos à disposição do esporte, revelando que não se trata de abrir 
mão de vontades pessoais ou de suas representações de feminilidades, 
mas, sim, de assumir suas escolhas pela profissão de lutadora (FERRETTI, 
2011). Por outro lado, parecem controlar seus sentimentos e gestualida-
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des, ou seja, mostram-se mais ou menos agressivas/maliciosas, depen-
dendo da situação ou ambiente. Esse aspecto pode somar-se, ou não, 
aos investimentos externos na aparência, a fim de deixarem marcados 
seus modos de ser nos ambientes de treinos e lutas.

Podemos pensar, portanto, que não só o meio, mas também as opini-
ões e crenças individuais participam da construção e representação de 
feminilidades. Tal reação nos leva a entender que as práticas culturais, 
dentre elas o esporte, produzem e compartilham significados, ensinam 
e configuram identidades e subjetividades.

Finalizando
As lutadoras de boxe olímpico, luta olímpica e MMA vivem situações 
distintas em termos de exibição de seus corpos. Ao adentrarem o rin-
gue, o tapete ou o octógono exibem seus corpos potencializados pela 
preparação física e performatividades marcadas pela virilidade, força, 
coragem, por vezes, sem deixar de lado a delicadeza, a sensibilidade, a 
malícia. No entanto, fora e, às vezes, dentro do cenário das lutas, ressaltam 
aspectos relacionados à feminilidade hegemônica, em especial, quando 
aparecem em entrevistas e eventos, nos quais precisam aparecer e pare-
cer femininas: maquiadas, trajando vestuário considerado adequado às 
mulheres e apresentando uma gestualidade delicada. Tal postura indica 
que o sujeito corporificado não é o mesmo o tempo todo e o aparato que 
constrói seu corpo não consegue fixá-lo: ora ele é assujeitado, ora não o 
é. As lutadoras parecem circular entre essas múltiplas possibilidades e, 
consoante o espaço de aparição, exibem-se mais ou menos femininas. 

 Considerando que o esporte é um local pedagógico, disputado por 
saberes e poderes de naturezas diversas, entendemos que a presença 
dessas mulheres promove a afirmação do quanto a multiplicidade de 
representações de feminilidades é possível e necessária. Seus corpos, 
mesmo quando identificados como excêntricos ou fora da normalida-
de, evidenciam o quão plural são as identidades e as conformações de 
gênero dos sujeitos, inclusive porque reafirmam, nas suas narrativas, 
serem femininas ao seu modo e dentro de sua modalidade esportiva. 



PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO LUDMILA MOURÃO | JOÃO PAULO F. SOARES | AYRA LOVISI (ORGANIZADORES) 25

Referências
ADELMAN, Mírian. Mulheres no Esporte: Corporalidades e Subjetividades. Movimento, Porto 
Alegre, v. 12, n. 1, p. 11-29, dez. 2007. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/
Movimento/article/view/2889>. Acesso em: 26 jan. 2014.

BADIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Tradução: Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: 
Edições 70. 2011.

BAUER, Martin; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual 
prático. Petrópolis: Vozes, 2002.

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 2010. 

______. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do ‘sexo’. In: LOURO, Guacira (Org.). O 
corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, p. 151-172, 1999.

DEHÓ, Maurício. UFC: 65 lutas e 128 nocautes em 2013. UOL Esportes 05/01/2013. Disponível em: 
<http://nagradedomma.blogosfera.uol.com.br/2014/01/05/ufc-65h-de-lutas-e-128-nocautes-
em-2013/> Acesso em: 26 jan. 2014.

ELIAS, Nobert; DUNNING, Eric. (Orgs.) A busca da excitação. Lisboa: Difel, 1992.

FERRETTI, Marco Antônio. A Formação da Lutadora: estudo sobre mulheres que praticam 
modalidades de lutas. 2011. 112 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física), São Paulo: PPGEF/
USP, 2011.

FIGUEIRA, Márcia. Skate para Meninas: modos de se fazer ver em um esporte em construção. 
2008. 247 f. Tese (Doutorado em Ciências do Movimento Humano). Porto Alegre: UFRGS, 2008.

GOELLNER, Silvana. Gênero e esporte na historiografia brasileira: balanços e potencialidades. In: 
Revista Tempo, vol.17, nº. 34, p. 45-52, 2013. Disponível em: <http://www.revistas.ufg.br/index.
php/fef/article/view/4992/4974>. Acesso em: 15 out. 13. 

______. A educação dos corpos, dos gêneros e das sexualidades e o reconhecimento da diversidade. 
In: Cadernos de Formação RBCE, vol.1, nº. 2, p. 71-83, 2010. Disponível em:<http://www.rbceonline.
org.br/revista/index.php/cadernos/article/view/ 984/556>. Acesso em: 15 out. 2013. 

______. O Esporte e a Cultura Fitness como Espaços de Generificação dos Corpos. In: XV Congresso 
Brasileiro de Ciências do Esporte [e] II Congresso Internacional de Ciências do Esporte, 2007. 
Anais..., Recife, p. 1-9, 2007.

______. Entre o sexo, a beleza e a saúde: o esporte e a cultura fitness. Labrys, nº. 10, jul./dez. 2006. 
Disponível em: <http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/labrys10/riogrande/silvana.htm> 
Acesso em: 15 out. 2013. 



PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO LUDMILA MOURÃO | JOÃO PAULO F. SOARES | AYRA LOVISI (ORGANIZADORES) 26

______. Bela, Feminina e Maternal: imagens da mulher na Revista Educação Physica. Ijuí: Unijuí, 2003.

JAEGER, Angelita. Mulheres atletas da potencialização muscular e a construção de arquiteturas 
corporais no fisiculturismo. 2009. 240 f. Tese (Doutorado em Ciências do Movimento Humano). 
Porto Alegre: UFRGS, 2009.

LEOS, João. As mulheres do vale-tudo. Isto É, Edição nº. 2058. São Paulo: Editora Três, 22/04/2009. 
Disponível em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/12340_AS+MULHERES +DO+VALE +TU 
DO>. Acesso em: 07 fev. 2013.

LOURO, Guacira. Feminilidades e Pós-modernidade. In: MOTA, L. Invenção do Contemporâneo: a 
construção dos gêneros, 2008. Disponível em: <http://vimeo.com/28127159>. Acesso em: 14 mai. 
2013. 

MATTEUCCI, Henrique. Boxe: mitos e histórias. São Paulo: Hemus, 1988.

MOURÃO, Ludmila. Representação social da mulher brasileira nas atividades físico-desportivas: 
da segregação à democratização. 1998. 211 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física). Rio de 
Janeiro: UGF, 1998.

MOURÃO, Ludmila; GOMES, Euza. Mulheres no ringue: a pioneira Maria Aparecida de Oliveira. In 
KNIJNIK, J. (Org.). Gênero e Esporte – masculinidades e feminilidades. Rio de Janeiro: Apicuri, 2010. 

THOMAZINI, Samuel; MORAES, Cláudia; ALMEIDA, Felipe. Controle de Si, Dor e a Representação 
Feminina entre Lutadores(as) de Mixed Martial Arts. Pensar a Prática, vol.11, nº. 3, p. 281-290, 
2008. Disponível em: <http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/4992/4974>. Acesso 
em: 09 ago.13.



“O doce amargo sabor 
do envelhecimento”: 
discursos, práticas 
corporais e 
experiências 
geracionais

João Paulo Fernandes Soares

Introdução
 Os corpos são construídos culturalmente a partir da interseção de inúme-
ros discursos, que os materializam e os tornam inteligíveis socialmente. 
Podemos dizer que “os discursos habitam corpos. Eles se acomodam 
em corpos; os corpos na verdade carregam discursos como parte de seu 
próprio sangue” (BUTLER, 2002, p. 163).

Assim, compreendemos os discursos como sistemas e códigos de sig-
nificação que constituem o conjunto de enunciados de determinados 
campos de saber, construídos historicamente a partir das relações de 
poder1 (FOUCAULT, 2011).

Nesse sentido, percebe-se, na contemporaneidade, a ocorrência de um 
intenso processo de cronologização da vida dos sujeitos, em que as refe-

1 O conceito de poder utilizado neste estudo tem como referência Michel Foucault (1992), que concebe o poder 
como inerente às relações sociais dos sujeitos. Estes são micropoderes difusos, constantemente subvertidos e 
alternados. Dessa forma, nenhum poder exerce tão alto grau de coerção que não abra espaço para subversões 
cotidianas e alternâncias desse mesmo poder.
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rências etárias determinam direitos, deveres, possibilidades e interdições 
nas experiências sociais dos sujeitos (BOURDIEU, 1983). Esse processo 
convive paralelamente com seu inverso, em que as faixas de idade são 
alargadas, flexibilizadas e até mesmo “apagadas”. Essa redefinição do 
curso da vida traz a promessa de prolongamento da juventude, vincu-
lada a valores e bens culturais que podem ser adquiridos, mantidos e 
ampliados com base na qualidade das experiências dos sujeitos em seu 
processo de envelhecimento (BARROS, 2011).

As formas de representar o processo de envelhecimento são construídas 
por uma multiplicidade de instituições e campos acadêmicos encarre-
gados pela difusão de inúmeros discursos, em que ficam evidenciados 
modelos idealizados sobre os modos de envelhecer. Dentre estes, po-
demos citar os campos da Medicina Geriátrica e da Gerontologia como 
protagonistas na elaboração de postulados, hábitos, valores e significados 
sobre o envelhecimento dos sujeitos (DEBERT, 2012; 1997).

Na atualidade, os entendimentos e representações construídos sobre 
o curso da vida dos sujeitos pelo campo acadêmico da Gerontologia 
buscam ressaltar aspectos positivos da velhice, considerando esse mo-
mento da vida como propício para a ampliação dos tempos de lazer e, 
consequentemente, das experiências de sociabilidade em grupo. 

Entretanto, reflexões sobre o lazer na velhice fazem emergir a heteroge-
neidade desses grupos sociais, em que uma minoria consegue desfrutar, 
a partir da aposentadoria, a ampliação do tempo de lazer. Paralelamente, 
uma parcela significativa de idosos, por diferentes razões, não se des-
vincula do mundo do trabalho.

Concomitantemente, tal vertente discursiva busca quebrar silenciamentos 
históricos impostos ao tema da velhice, apontando os estereótipos e es-
tigmas sociais vivenciados nas relações sociais a partir de representações 
depreciativas difusas na sociedade sobre o processo de envelhecimento. 

Assim, as experiências2 do envelhecimento nas sociedades contemporâ-
neas apresentam-se como processos culturais multifacetados, plurais, e 
também como um instigante objeto de estudo, ao oferecerem meios de 

2 O conceito de experiência utilizado neste estudo diz respeito às formas como os sujeitos se constituem, são 
subjetivados e dessubjetivados em uma determinada cultura e tempo histórico (DELEUZE, 2005; FERRARI, 
2012).
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compreensão dos modos de organização social, hierarquizações, estereó-
tipos e estigmas sociais difundidos com referência às categorias de idade. 

A partir desse contexto, este texto tem como objetivo refletir sobre os 
modos de subjetivação3 construídos por mulheres idosas em um proje-
to social de lazer – o Projeto Vida Ativa (PVA), na cidade de Ubá, Minas 
Gerais – motivado por alguns questionamentos: de que forma(s) essas 
mulheres se constituem como sujeitos em suas experiências corporais 
em grupo? De que maneira(s) ocorrem as relações e interseções gera-
cionais nesse espaço de sociabilidade? De que forma estas mulheres se 
apropriam, ressignificam e constroem discursos sobre a velhice e suas 
experiências geracionais? 

Caminhos investigativos
O ato de rememorar não se restringe a lembranças individuais, mas estão 
vinculadas também às lembranças sociais. Na maior parte das vezes, 
lembrar não é reviver, mas “refazer, reconstruir, repensar com imagem 
e ideias de hoje, as experiências do passado” (BOSI, 1994, p. 55).

A partir dessa premissa, esta pesquisa4 se caracteriza como um estudo 
antropológico, que tem como marco teórico e metodológico estudos em 
antropologia social e urbana (GEERTZ, 1997, 1989; MAGNANI, 2009, 1997; 
VELHO, 2013; 2004), que busca, através da observação participante, aproxi-
mações e compreensões das visões de mundo5 das integrantes deste estudo. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida no município de Ubá6, Minas 
Gerais (MG), durante nove meses, no período de março a novembro de 

3 Os modos de subjetivação são mecanismos pelos quais, através da incorporação das relações de poder, os seres 
humanos se tornam sujeitos (FOUCAULT, 1992; FERRARI, 2012).

4 Esse texto é fruto da dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
associação Universidade Federal de Viçosa/Universidade Federal de Juiz de Fora sob o mesmo título. Essa 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFJF, número: 10497413.7.0000.5147. Uma versão desse 
texto foi publicada na Revista Movimento em setembro de 2015 (SOARES; MOURÃO; ALVES JÚNIOR, 2015).

5 O conceito de visão de mundo relaciona-se ao quadro simbólico que os sujeitos de uma determinada cultura 
elaboram das coisas como elas são na realidade, seus conceitos de si mesmos; dos marcadores identitários 
geracionais, de gênero, étnicos dentre outros; dos valores, hábitos e costumes da sociedade em que vivem 
(GEERTZ, 1989).

6 O município de Ubá está localizado a 297 km da capital Belo Horizonte. Possui população de 101.519 habitantes. 
A população com idade igual ou superior a 60 anos é de 11.063 pessoas, sendo 4.953 homens e 6.110 mulheres 
(IBGE, 2010).
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2013. Foram observadas as ações pedagógicas7 realizadas no Projeto 
Vida Ativa (PVA), vinculado à Prefeitura Municipal, que compreende 
aulas de ginástica, dança e sessões de exercícios de alongamento, com 
foco em grupos de idosos.

Foram realizadas entrevistas em profundidade com um grupo de sete mu-
lheres8: cinco participantes do PVA, a professora e a estagiária. A escolha 
das participantes do estudo se deu de forma intencional, por serem estas 
mulheres as pioneiras do PVA, o que as tornou informantes especiais para 
a consecução dos objetivos do estudo. As entrevistadas estavam inseridas 
nesse projeto há aproximadamente cinco anos e residiam no bairro onde 
ocorreu a pesquisa de campo, no momento da sua realização. As idades 
variaram de 20 a 76 anos. Entre as alunas do PVA integrantes do estudo, 
temos quatro mulheres donas de casa e uma professora aposentada. 

As narrativas dessas componentes foram relacionadas utilizando-se a 
técnica de identificação das categorias nativas (MAGNANI, 2009). Esta 
proposta é relevante na captação dos significados atribuídos espontane-
amente pelo grupo às suas experiências geracionais e aos seus modos de 
subjetivação construídos nesse contexto cultural específico. Por fim, os 
dados foram triangulados com os registros de campo e o referencial teórico.  

Saberes e sabores do envelhecimento: a 
construção social do conceito de terceira idade

Com o advento da contemporaneidade, apresenta-se um cenário de 
disputas e correlações de poder presentes nas instituições de saber-po-
der, em que “os discursos não são simplesmente aquilo que traduzem as 
lutas ou os sistemas e dominação, mas aquilo pelo que se luta; o poder 
do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2011b, p. 10).

Assumir uma posição de vanguarda e acumular autonomia no processo 
de pronunciação discursiva coloca um campo simbólico em vantagem 
com relação aos demais. Ao se apoderar e acumular poder, os sujeitos de 

7  As intervenções, ministradas por uma professora e uma estagiária de educação física, ocorriam três vezes por 
semana, no período da manhã, no interior de um clube de futebol amador da cidade. 

8  Os nomes que as identificam neste artigo são fictícios para preservar o anonimato. Todas as participantes do 
estudo assinaram os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLEs).
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um campo institucional específico adquirem a possiblidade de impulsio-
nar demandas sociais, direcionar e ressignificar modos de subjetivação, 
e inaugurar representações sobre grupos e processos sociais diversos.

Ao refletir sobre as instituições e as práticas discursivas construídas 
sobre o processo de envelhecimento dos sujeitos, podemos identificar 
como lócus privilegiado os discursos da Medicina e da Gerontologia, os 
quais, na medida em que se articulam constantemente com o discurso 
midiático e o senso comum, impulsionam demandas políticas dos su-
jeitos (DEBERT, 1997).

Este processo de incorporação do discurso gerontológico se evidencia 
na narrativa da professora Ana Paula ao rememorar o percurso histórico 
do PVA e suas ações pedagógicas:

Quando o PVA iniciou, já tinha dentro do cronograma dele as atividades 
para a melhor idade. Desde que eu comecei a faculdade, para mim, a melhor 
idade sempre foi a menina dos meus olhos. Já entrei com aquela vontade 
imensa de desenvolver este trabalho com elas e encontrei o Renato, que 
dava aulas de dança para melhor idade.  Então, essa parceria deu certo. Eu, 
com o alongamento e a ginástica e ele, com a dança.

A categoria melhor idade emerge e expõe uma visão de mundo que 
exalta a velhice como uma fase da vida privilegiada para as experiências 
corporais prazerosas. A professora aponta abaixo suas motivações para 
a continuidade das experiências com o grupo;

É como eu te falei, a menina dos meus olhos é a melhor idade e, porque eu 
sempre percebi que, como minha avó, as pessoas mais velhas chegavam 
numa certa idade, se aposentavam e ficavam sós dentro de casa vendo 
televisão ou naquela expectativa do filho ou um parente buscar para dar 
uma voltinha. Eu sempre achei isso triste, porque a pessoa vai ficando mais 
velha, não quer dizer que ela não tenha condições de ir e vir, e, uma aula 
dessas estimula não só aquele momento, mas outros, porque elas começam 
também a ter grupos, combinam entre elas, mesmo para ir a uma missa 
(ANA PAULA, professora PVA, 42 anos).

O discurso da professora evoca suas experiências geracionais familiares 
e, de forma homogeneizante, idealiza os sujeitos idosos como privados 
das relações sociais na velhice. Contudo, a partir das experiências de 
um estilo de vida ativo, no PVA, a professora acredita que tais redes de 
sociabilidade podem ser novamente estabelecidas.
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Assim, conceitos como velhice, envelhecimento, idoso, velho, terceira 
idade, ou mesmo melhor idade, vêm à tona e são tratados como sinô-
nimos – alguns identificam processos; outros, sujeitos e grupos – sem, 
no entanto, apresentar uma discussão teórica aprofundada sobre eles 
(CAMARANO, 2004). Cabe pontuar que conceitos como juventude, in-
fância, velhice, dentre outros, são arbitrariamente construídos a partir 
da associação dos sujeitos a uma idade cronológica, em um processo 
de cronologização da vida social (BOURDIEU, 1983).

No contexto do PVA, as categorias acionadas no tratamento e nas relações 
entre as participantes desta pesquisa são: “idosa”, na determinação da con-
dição social dos sujeitos, e “terceira idade”, para identificar a fase de suas 
vidas. Existe, pois, a negativa na utilização dos termos velha e velhice, uma 
vez que eles carregarem representações negativas ligadas a aspectos como 
degenerescência, debilitação e inatividade dos corpos que envelhecem.

Sobre o processo histórico de ressignificação desses termos, observamos 
que, no Brasil, até o fim da década de 1960, o termo velho assumia conotação 
negativa ou depreciativa na denominação dos sujeitos. Tal denominação é 
substituída pelo termo idoso, a partir da década seguinte, nos documentos 
institucionais, demarcando um contexto histórico de mobilização social 
pela busca de direitos relacionados à velhice no País (PEIXOTO, 2006).

Os termos velhice e velho são, concomitante e gradativamente, asso-
ciados à decrepitude e à senescência, em referência, principalmente, 
aos sujeitos de classes populares que não tinham recursos para buscar 
opções em seu processo de envelhecimento. A associação entre velhice 
e decadência atinge, então, todos os domínios da sociedade brasileira. 

Em contraposição, o termo idoso demarca um tratamento mais res-
peitoso no trato com os sujeitos velhos: “Idoso simboliza, sobretudo, 
as pessoas mais velhas, os ‘velhos respeitados’, enquanto terceira idade 
designa principalmente os ‘jovens velhos’, os aposentados dinâmicos” 
(PEIXOTO, 2006, p. 81).

Nesse contexto, a Gerontologia assume protagonismo no processo de 
problematização da categoria idoso e na concretização do conceito 
de terceira idade, construído pelo entrecruzamento de postulados de 
diversos sistemas peritos (GIDDENS, 1991), embasados no paradigma 
do “envelhecimento ativo” (ALVES JÚNIOR, 2011). 
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E não por acaso surge um novo mercado para a terceira idade: turismo, 
produtos de beleza e alimentares, bem como novas especialidades 
profissionais, gerontólogos, geriatras, etc. A terceira idade passa assim a ser 
a expressão classificatória de uma categoria social bastante heterogênea 
(PEIXOTO, 2006, p. 81).

Assim, os discursos produzidos expõem as experiências do envelheci-
mento como um processo universal, homogêneo e homogeneizante, em 
que as diferenças identitárias de classe social, etnia, geração e gênero 
são minimizadas à medida que aspectos universais biológicos, psico-
lógicos e sociais do envelhecimento assumem centralidade (DEBERT, 
1994; PEIXOTO, 2006). 

Como desdobramento central, ocorre um processo de reprivatização da 
velhice, que considera a boa gestão desse momento da vida dos sujeitos 
como uma responsabilidade individual, o que gera, em última instância, 
um processo de culpabilização dos sujeitos pelos desvios realizados do 
padrão proposto (DEBERT, 2012, 1997).

Esse amplo processo histórico tem relevantes influências nas experiências 
dos sujeitos, sejam eles profissionais do campo da Educação Física ou 
participantes das inúmeras ações pedagógicas no campo das práticas 
corporais (FREITAS et al., 2014; SILVA; LÜDORF, 2012). 

Dessa forma, compreendemos o Projeto Vida Ativa (PVA) como compo-
nente desse amplo processo de gestão da velhice, em que discursos são 
produzidos e difundidos entre os sujeitos envolvidos nesse contexto, 
ressignificando seus modos de subjetivação e suas experiências gera-
cionais nesse espaço de sociabilidade.

Projetos que se cruzam: vida ativa e modos de 
gestão do envelhecimento

A partir dos discursos das participantes do estudo, o início das experiências 
nas práticas corporais no PVA se deu por orientação médica. É possível 
observar que inúmeros conhecimentos sobre o processo saúde e doença e 
os benefícios do exercício físico nesse processo foram apropriados ao longo 
de suas trajetórias de vida, o que fica evidenciado nas narrativas a seguir: 
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O que me motivou foi que, às vezes, ficava desaminada em casa. Eu 
fiquei uns tempos deprimida. Então, os médicos me orientaram a fazer o 
alongamento, que melhora a mente da gente. E realmente foi bom mesmo 
(RENATA, aluna PVA, 56 anos).

É que eu estava sentindo muita dor. Daí eu passei no médico e ele falou 
para eu fazer hidroginástica. Aí, eu comecei a vir (no PVA). Melhorou meu 
modo de conviver com as pessoas. A gente fica mais popular (ADRIANA, 
aluna PVA, 67 anos).

Os relatos aproximam-se da representação da saúde se opondo à do-
ença, que representa ameaça constante na velhice e deve ser evitada 
ou atenuada nos projetos de vida dos sujeitos. Moulin (2008) destaca 
o processo de medicalização dos corpos e descreve como o discurso 
médico se torna central na ingerência da vida social dos sujeitos na 
contemporaneidade:

A medicina promulga regras de comportamento, censura os prazeres, 
aprisiona os cotidianos em uma rede de recomendações, tendo como 
justificativa o progresso de seus conhecimentos sobre o funcionamento do 
organismo e a vitória sem precedentes que reivindica sobre as enfermidades, 
atestada pelo aumento regular na longevidade (p. 15).

Nesse sentido, a saúde e a doença começam a ser vistas como lados de uma 
mesma moeda. “Se a palavra-chave do século XVIII era a felicidade e a do 
século XIX, a liberdade, a do século XX é a saúde” (VIGARELO, 2008, p. 18).

Essas alterações históricas são percebidas no aumento da utilização de 
medicamentos controlados, das alterações nas dietas, da realização de 
exercícios físicos e das estratégias para evitar as doenças e atenuar as 
marcas corporais do envelhecimento.

Paralelamente, as narrativas trazem outros aspectos que compõem a 
categoria saúde, que são as experiências prazerosas em grupo e a am-
pliação das redes de sociabilidade. Assim, a busca pela saúde na velhice 
se constitui, para essas mulheres, em práticas corporais em grupo, as 
quais se apresentam como lócus para a promoção das relações e forta-
lecimento de laços de reciprocidade. 

Nesse sentido, as visões de mundo das participantes deste estudo tra-
zem sentidos e significados sobre o processo de envelhecimento, que é 
atravessado por anseios e preocupações:
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Envelhecimento, eu acho que a gente não pode se entregar. Tem que estar 
sempre procurando alguma coisa para fazer, porque se a gente se entregar 
e ficar quietinha dentro de casa, quem vai ficar na solidão é a gente. E eu já 
me sinto assim, mais solitária. A gente vai envelhecendo e vai sentindo que 
vai ficando mais sozinha (BRUNA, aluna PVA, 70 anos).

Eu acho que a gente vai ficando mais velho, não tem mais animação de fazer 
as coisas, por exemplo, a ginástica. Tem dia que a gente sente dificuldade 
para poder vir, e eu acho que as pessoas mais novas têm mais força; a gente, 
velho, está sem força. Teve dia que eu fazia a ginástica e, quando ia fazer 
os trabalhos da casa, eu estava toda doendo. Eu acho que, quando a gente 
vai ficando velho, muda tudo. A gente na velhice sente geralmente muita 
canseira (ADRIANA, aluna PVA, 67 anos).

Os relatos apontam para a polissemia dos processos de subjetivação na 
velhice, que sinalizam para diversos modos de vivenciar o envelhecimen-
to. Tal processo é quase sempre associado a alterações físicas de vigor 
corporal, evidenciadas na força e na disposição reduzidas no cotidiano 
e nas práticas corporais, sofridas por seus corpos na velhice. 

 Esses olhares retrospectivos presentes em seus discursos relembram 
momentos da juventude em que o vigor físico e a disposição para o 
trabalho, geralmente doméstico, eram satisfatórios se comparados com 
a velhice. Esses processos de “perdas” trazem um comportamento mais 
recluso e solitário. 

 Mas, não só as perdas e alterações corporais corroboram com o sentimen-
to de solidão. As participantes deste estudo têm uma estrutura familiar 
semelhante, em que os filhos não residem mais em suas casas, manten-
do uma “intimidade à distância” (DEBERT, 2012). Os parceiros, mesmo 
aposentados, permanecem vinculados ao universo do trabalho, e é nesta 
configuração que a solidão é subjetivada no cotidiano dessas mulheres.

 A preocupação com a solidão e os males advindos dessa condição são 
constantemente monitorados. Apenas o ser humano, entre os seres vivos, 
sabe que vai morrer, e essa perspectiva de finitude traz a experiência da 
solidão social aos sujeitos que estão mais próximos desse processo. As-
sim, a proteção contra essa finitude é alvo de investimento de inúmeras 
técnicas no decorrer da história (ELIAS, 2001). 

Há, portanto, necessidade da adoção dos cuidados de si (FOUCAULT, 
2011a), que se constituem, para esse grupo, em ações para evitar a solidão 
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social, como a construção de novas redes de sociabilidade, atenuando 
as marcas e condições do envelhecimento. 

Ao observarmos os investimentos nos corpos dessas mulheres, nota-se 
que a maioria das participantes deste estudo alterou a cor de seus cabelos 
por meio do tingimento artificial, técnica geralmente utilizada para en-
cobrir os cabelos brancos, marca do envelhecimento que normalmente 
expõe a idade cronológica aproximada dos sujeitos. 

 As identidades virtuais e sociais reais são parte dos interesses e defini-
ções de outras pessoas em relação ao indivíduo cuja identidade está em 
questão. As técnicas de ocultamento de símbolos de estigma ocorrem 
simultaneamente a um processo relacionado: o uso de desidentificadores. 
“O estigma é um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo [...] 
e o esforço para escondê-lo, encobri-lo ou amenizá-lo fixam-se como 
parte da identidade dos sujeitos” (GOFFMAN, 1988, p. 76). 

Assim, as integrantes deste estudo manipulam suas identidades sociais 
reais com a adoção de estratégias, distanciando-as da identidade virtual de 
velha, que se apresenta como um estigma. A adequação ou a negativa em 
aderir a esse processo de ocultação expõem formas diferenciadas de lidar 
com as marcas corporais de envelhecimento. Aceitar tais alterações, e/ou 
buscar ocultá-las, apresenta-se como dilema cotidiano dessas mulheres.

 Outro ponto que demonstra a incorporação dos cuidados de si é a uti-
lização da indumentária para as vivências das práticas corporais, como 
bermudas e camisas coloridas de tecidos sintéticos que delineiam seus 
corpos, demonstrando partilhar de aspectos simbólicos de pertenci-
mento a uma unidade geracional que se exercita e cuida de seu corpo 
de forma permanente. 

Assim, os momentos das experiências nas práticas corporais em grupo 
apresentam-se como oportunidade de incorporar novos significados 
sobre os limites de seus corpos, revisitar projetos individuais e construir 
um projeto coletivo de envelhecimento (VELHO, 1994). 
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Experiências geracionais e modos de 
subjetivação na velhice

A categoria geração expõe os aspectos relacionais, dinâmicos, instáveis e 
contínuos das mudanças geracionais na contemporaneidade, destacan-
do que não basta ter nascido em uma mesma época: o que expõe uma 
posição geracional comum é a possibilidade de vivenciar e significar de 
forma semelhante às experiências em um determinado tempo histórico 
(MANNHEIM, 1982).

A partir desse conceito, as conexões entre as gerações pressupõem um 
vínculo concreto entre sujeitos pertencentes a posições geracionais 
semelhantes ou diferentes.

Conexões geracionais se constituem através da participação dos indivíduos 
que pertencem à mesma posição geracional, ou de posição geracional distinta, 
em um destino coletivo comum assim como da partilha de conteúdos que 
estão relacionados de alguma forma (MANNHEIM, 1982, p. 87).

As experiências associativas das participantes deste estudo no PVA evi-
denciam conflitos e partilhas geracionais. Nota-se que tais experiências 
dizem respeito aos modos como cada mulher, a partir de suas posições 
geracionais e das relações construídas, partilha, converge, conflita e é 
subjetivada nessas experiências. 

O material etnográfico deixa evidente que os gostos e as disputas por 
ritmos e músicas no decorrer das aulas se apresentaram marcantes na 
pesquisa de campo, como apontado nas narrativas de uma das partici-
pantes do PVA e a estagiária: 

Essa estagiária lá é que dá aula de dança também. A dança dela não serve 
pra nós não. Ela é muito jovem, nós somos muito idosas. Então nós não 
temos o pique que ela tem... Aí fica difícil. A aula, para acompanhar ela na 
aula de dança, não dá. (LEANDRA, aluna PVA, 71 anos).

Camila, a estagiária do PVA, também encontrou dificuldades nas aulas: 

No início foi bem difícil, porque todo mundo estranha uma professora 
novinha. Aí elas diziam: é muito novinha, não vai dar certo, aí o tempo foi 
passando e eu fui buscando novos estilos de música para dar aula de dança.
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 A idade cronológica parece ter relevante efeito simbólico nas relações 
estabelecidas entre as idosas e a estagiária, fazendo emergir inúmeros 
conflitos geracionais: 

Deu uma briga danada, porque eu queria mostrar outros tipos de dança 
que não fosse só o forró, e elas brigaram comigo, falaram que não era para 
mudar porque elas estavam acostumadas com outro professor que só 
trabalhava o forró. Ele focava mais no forró. Eu não, eu estou buscando 
outros estilos de música, não só forró, porque forró elas já sabem, outros 
estilos de músicas que elas não sabem, mas também não tirando o forró. Eu 
não tiro. Aqui eu sempre dou as aulas com as mesmas músicas para poder 
sempre trabalhar a mesma coordenação motora até eu ver que melhorou; aí 
eu mudo as músicas e vou colocar outros estilos para trabalhar com outros 
estilos, sempre monto dessa forma (CAMILA, estagiária PVA, 20 anos).

Leandra rememora outro momento histórico do PVA em que um pro-
fessor trabalhava “as nossas músicas” ou “as músicas do nosso tempo”, 
que seriam os forrós e o sertanejo de raiz. Percebe-se que essa narrativa 
diverge de outras integrantes do grupo que, embora vivenciem as aulas 
de dança que têm os ritmos chamados modernos e de gente nova, de-
fendem o forró como ritmo predileto do grupo. 

Se tem dança, eu fico sim... Sem dança, eu acho difícil ficar até o final. 
Eu gosto muito da dança. Eu falo assim: “Vamos pôr um forró para estas 
mulheres animarem mais, porque vai gente embora, porque ficam só 
aquelas músicas novas...”. Assim, eu falo com ela (estagiária): “Vamos botar 
uns forrós, eu vou trazer um CD de forró para o pessoal animar mais, para 
elas ficarem”. Fica pouca gente na aula de dança, porque não tem forró. 
São as músicas de forró que nós, mais idosas – somos mais idosas porque 
passou de cinquenta (anos) – já não gostamos desse negócio de músicas 
novas que tocam em festas (RENATA, aluna PVA, 56 anos).

Como prática corporal significativa para o grupo, a dança apresenta-se 
como elemento constitutivo de suas posições geracionais, e os aspectos 
simbólicos de identificação relacionados a ela são partilhados (MORAES, 
2011; ALVES, 2004). 

No entanto, notam-se posturas diferenciadas das participantes deste 
estudo no que se refere à incorporação dos ritmos chamados modernos. 
Apesar de suas preferências pelas músicas antigas, Renata participa e 
partilha a vivência dos ritmos novos ou de jovem com a estagiária e com 
aquelas alunas que permanecem na aula. 
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A recusa em participar da aula por uma parte das alunas é expressão 
das divergências em compartilhar aspectos simbólicos de sujeitos de 
outra posição geracional. Sobre esses conflitos, a estagiária expõe uma 
estratégia utilizada em outro núcleo do PVA, em comparação ao núcleo 
Industrial, foco desta pesquisa de campo:

As músicas sou eu mesmo quem escolho. Lá no CRAS eu tenho um tipo 
de plano de aula e aqui eu tenho outro tipo de plano de aula. Lá tem tanto 
terceira idade como meia idade. Aí eu diferencio: primeira turma é a terceira 
idade e a segunda turma é a meia idade. Aí o que acontece, é: a terceira idade 
eu foco muito no forró porque sempre pedem o forró, e a meia idade ela faz 
ginástica aeróbica, é um axé. É sempre assim, uma aula mais movimentada. 
Porque elas falam que gostam de suar. Aqui é mais movimentos repetidos. 
Lá eu posso variar os movimentos, que elas gostam de movimento. Aqui 
não, é mais repetição de movimentos (CAMILA, estagiária PVA, 20 anos).

Essa estratégia expõe e diferencia as metodologias de trabalho com os 
grupos a partir de uma classificação prévia com base na idade cronológica, 
em que os sujeitos são agrupados nas categorias meia idade e terceira 
idade, e as intervenções diferenciadas a partir de supostas potenciali-
dades e limitações físicas dos sujeitos dos grupos. Essa divergência com 
relação à ação pedagógica é apontada pela professora Ana Paula como 
um problema no PVA:

Em alguns bairros, os estagiários chegaram e começaram a dar uma aula de 
alongamento e ginástica muito forçada, meio pesada para a turma. Eles têm 
que atender a todos. Então, você não pode passar, mesmo que tenha uma 
aluna lá que tem uma condição melhor, você tem que manter a aula para o 
foco da melhor idade. Então eu tive que passar para eles alguns exercícios 
e pedir para tirar outros, para respeitar, mesmo, a individualidade deles, só 
que focando mais na melhor idade (ANA PAULA, professora PVA, 42 anos).

Nota-se que o grupo de estagiários e a professora, pertencentes a unida-
des geracionais diferenciadas das alunas do PVA, organizam o trabalho 
pedagógico a partir de suas referências culturais. O distanciamento 
cultural das visões de mundo e dos gostos expõem a centralidade e as 
limitações das relações geracionais no PVA.

Esse espaço social de experiências geracionais conjuntivas (MANNHEIM, 
1982) apresenta-se como local onde se relacionam quatro unidades ge-
racionais distintas, que partilham, negam, ressignificam e se apropriam 
do universo simbólico construído a partir dessas conexões geracionais. 
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As narrativas revelam limitações no planejamento e na atuação peda-
gógica com grupos geracionais diferenciados, na medida em que os 
aspectos simbólicos dessas gerações são relegados como secundários 
e a classificação dos sujeitos com base em suas idades cronológicas 
orienta as ações nesses espaços. 

Nesse sentido, o processo de descentrar o olhar (MAGNANI, 2009) na 
busca pela compreensão das aspirações dos sujeitos, em um exercício 
contínuo de alteridade, faz-se necessário no processo de formação de 
professores de Educação Física para a atuação com os grupos de ido-
sos. Essa aproximação das experiências geracionais pode ser utilizada 
como lócus de partilha e trocas simbólicas entre os sujeitos de unidades 
geracionais diferenciadas. 

Considerações finais
O presente estudo possibilitou reflexões, realizadas em conjunto com as 
participantes, sobre suas experiências corporais, geracionais e modos 
de subjetivação construídos na velhice.

Nesse sentido, o contexto do projeto social de lazer Vida Ativa apresenta-se 
como um espaço privilegiado de experiências geracionais vivenciadas 
por sujeitos de diferentes unidades geracionais.

Foram observados, nas relações construídas entre as participantes e as 
professoras, laços de sociabilidade e reciprocidade marcantes, mediados 
pelas experiências corporais vivenciadas pelos sujeitos. Tais experiên-
cias foram também reveladoras de conflitos, partilhas e apropriações 
simbólicas mútuas pelas diferentes unidades geracionais. 

O processo de vivências de práticas corporais, como a dança, a ginástica 
e o alongamento, contribuiu para a reconstrução dos projetos individuais 
e para a construção de um projeto coletivo de envelhecimento, mediado 
pela alteridade característica do grupo.

Sobre as construções discursivas, as categorias terceira idade e melhor 
idade, presentes no discurso institucional por meio das narrativas das 
professoras, fundamenta-se em uma concepção gerontológica do enve-
lhecimento ativo, que embasa as ações pedagógicas no contexto do PVA.
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Assim, cabe refletirmos sobre aspectos da formação docente para atuar 
com grupos de unidades geracionais diferenciadas, como no caso das 
participantes de nosso estudo. Um dos desafios nesse processo está em 
propiciar formação ampla e interdisciplinar que vise aprofundar e sensi-
bilizar tais sujeitos para o agir pedagógico, com base nos aspectos sócio 
antropológicos do envelhecimento, em que o conceito de alteridade é 
central na busca constante pela apropriação das visões de mundo dos 
outros: seus gostos, desejos, anseios, medos e expectativas na velhice. 

Tais desdobramentos se apresentaram de forma limitada no PVA, o que 
fica expresso na visão reducionista sobre o envelhecimento que permeia 
as ações pedagógicas nesse contexto, propulsor de conflitos geracionais 
de descontentamentos recíprocos.

Em relação ao cuidado de si, observou-se um compromisso e o in-
vestimento nas práticas corporais, com a promessa de manutenção e 
ampliação da saúde, vigor corporal e certo interesse em atenuar algu-
mas marcas corporais do envelhecimento. Entretanto, apesar da força 
simbólica dessa construção discursiva, as participantes deste estudo 
demostraram ressignificar tais conceitos e vivenciar de forma própria 
e coletiva as expectativas, os prazeres e os medos (dentre eles a solidão) 
de suas velhices. 

Enfim, os arranjos simbólicos presentes nas lembranças e trajetórias de 
vida dessas mulheres nos permitiram compartilhar de seus sentimentos 
e de suas representações desse tempo da velhice, bem como da diver-
sidade e polissemia dos modos de envelhecer na contemporaneidade.
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Elas apitam e 
bandeiram: trajetórias 
de mulheres na 
arbitragem do futebol 
profissional1 

Igor Chagas Monteiro

Introdução
O futebol moderno, desde a criação de suas regras em 1863, foi marcado pela 
eminência dos homens tanto na esfera do praticante quanto da arbitragem. 

A função ligada à arbitragem surgiu em 1868 e foi inserida no esporte 
pela Football Association (FA) com intuito de manter em campo um 
“agente externo” que controlasse a violência presente nas partidas de 
futebol (BOSCHILIA; VLAUSTIN; MARCHI JR., 2008). 

No Brasil, a arbitragem emerge junto com a chegada do futebol ao país, 
em 1894. Entretanto, há imprecisões quanto ao início da participação 
das mulheres na atuação como árbitras (SILVA; RODRIGUEZ-AÑEZ; 
FROMETA, 2002). Segundo os autores, o que se sabe é que hoje homens 
e mulheres podem atuar juntos, compondo trios mistos de arbitragem.

1 Esse texto é fruto da dissertação de mestrado defendida em 2016 no Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física Associação Universidade Federal de Viçosa/Universidade Federal de Juiz de Fora, sob o título Mulheres 
de preto: trajetórias na arbitragem do futebol profissional. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da UFJF, número: 43035515.5.0000.5147. As reflexões teóricas que culminaram na escrita deste capítulo 
datam de 2017. Uma versão atualizada e com maior aprofundamento teórico desse texto foi publicada na Revista 
Motrivivência em agosto de 2020 (MONTEIRO et al., 2020).
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Vale destacar, porém, que a entrada das mulheres nesse campo não foi 
fácil. Léa Campos relata, em sua biografia2, que fez o curso de arbitragem 
em 1967 na Federação Mineira de Futebol, mas não foi diplomada. Em 
1971, ela havia sido convidada para um mundial de futebol de mulheres 
no México. Todavia, ela só conseguiria ir se tivesse em mãos o diploma 
reconhecendo-a como árbitra. Léa, então, marcou uma reunião com o 
presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, a fim de que ele a 
ajudasse na outorga do diploma. Após o encontro, Léa estava de posse 
da carta que ordenava ao presidente da Confederação Brasileira de Des-
portos, João Havelange, reconhecê-la como árbitra. E no ano em que foi 
diplomada recebeu o “apito de ouro”3 da FIFA (ROMERO, 1999, p. 72).

 Em estudo realizado por Monteiro e Mourão (2016), houve uma aproxi-
mação com os dados sobre a chegada das mulheres na arbitragem. Esse 
estudo traz em seu escopo os relatos de Léa Campos, brasileira reconhe-
cida pela Fédération Internationale de Football Association (FIFA) como 
a primeira árbitra de futebol do mundo, em 1971. Devido à carência de 
registros sobre a arbitragem de mulheres no futebol, os relatos de Léa 
parecem ser os primeiros a visibilizarem mulheres exercendo esta função.

 A década de 1980 parece romper com esse quadro de exceção, quando 
é planejado um curso de arbitragem exclusivo para mulheres, em 1983, 
ministrado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), pela 
Associação de Árbitros do Rio de Janeiro. Nesse período nos deparamos 
com algumas árbitras no Brasil, com destaque para a carioca Cláudia 
Guedes, aluna desta primeira turma, e a paulista Sílvia Regina. Posterior-
mente, Cláudia foi pioneira ao se tornar a primeira mulher a apitar uma 
partida de uma competição organizada pela FIFA, a Copa do Mundo de 
Mulheres em 1991, na China. 

 Sílvia se formou árbitra em 1980, após realizar o curso na Liga de Futebol 
de Mauá, em São Paulo, mas ingressou no quadro da federação paulista 
de futebol apenas em 1997, tornando-se, em 2003, a primeira árbitra a 
apitar uma partida da Copa Sul-Americana masculina. No mesmo ano, 
Sílvia compôs, ao lado de Aline Lambert e Ana Paula Oliveira, o primeiro 
trio a atuar em partidas do Campeonato Brasileiro Série A masculino 
(REIS; ARRUDA, 2011).

2  Biografia escrita por Luis Eduardo Medina Romero, intitulada The Rules can be broken, publicada em inglês e 
espanhol no ano de 1999 pela Astro Graphic Design New York.

3  Prêmio que recebeu da FIFA por ter sido reconhecida como a primeira árbitra de futebol do mundo.
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A presença e a visibilidade de mulheres atuando como árbitras, mesmo 
que ainda de forma tímida, estimula a procura de outras interessadas 
pelos cursos de arbitragem, conforme mostra Stahlberg (2011). A Escola 
de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF), chamada Flávio 
Iazzetti, apresenta os números de alunas(os) inscritas(os) para o curso 
de arbitragem na FPF: em 2007/2008, 136 candidatos se candidataram, 
sendo 129 homens e 7 mulheres. Destes, 75 homens e 2 mulheres foram 
aprovados para a prova prática. Em 2008/2009, somaram-se 134 homens 
e 12 mulheres (STAHLBERG, 2011).

Em levantamento realizado no site da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), em 2014, Monteiro, Soares e Mourão (2015) verificaram uma sub-
-representação das árbitras brasileiras (15,48%) em relação aos homens 
(84,52%), contando com 61 assistentes e 13 árbitras. Em dados de 2016, a 
jornalista Bianca Daga, da ESPN Brasil, mostra que, dos 214 árbitros(as) da 
CBF, 93% são homens (199) e apenas 7% são mulheres (15) (DAGA, 2016).

Podemos inferir que o baixo número de árbitras no Brasil se deve a alguns 
fatores, como as interdições por meio de estratégias discursivas da incom-
petência das mulheres para o exercício dessa função; e o baixo número 
de observadoras de arbitragem, as quais são responsáveis por elaborar 
relatórios sobre a atuação de cada árbitra(o) e podem contribuir  para 
sua ascensão na carreira. O restrito número de mulheres nesta função 
é um fator relevante, pois, como vemos no estudo de Kilty (2006) sobre 
as treinadoras norte-americanas, homens tendem a contratar homens 
e mulheres a contratar mulheres. 

Outro fator que merece destaque é a interdição por meio dos testes físi-
cos, que estabelecem índices diferentes para os jogos dos homens e das 
mulheres. Os testes para os jogos masculinos geram muitas reprovações 
das mulheres nas federações e culmina na incidência de lesões: fatores 
que levam ao encerramento precoce da carreira. 

Nas décadas de 1980 e 1990, a avaliação física da arbitragem era o teste 
de Cooper4. Em 2001, a FIFA instituiu novas provas aeróbias e anaeróbias, 
bem como índices diferenciados para homens e mulheres. Contudo, no 
ano de 2006, ocorreu nova modificação e as mulheres passaram a ter que 
atingir o índice dos homens nos testes caso quisessem atuar em parti-

4  Teste de corrida de 12 minutos elaborado pelo norte-americano Kenneth H. Cooper em 1968. 
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das de futebol masculino. As autoras Ineildes Santos e Suely Messeder 
(2016) relatam que no ano de 2008, apenas uma mulher (uma árbitra 
assistente) foi aprovada no teste masculino. 

Assim, considerando o reduzido número de árbitras que atuam no futebol 
brasileiro, as barreiras que essas mulheres enfrentam para se manter na 
arbitragem e o contexto historicamente masculino desse segmento no 
campo nacional e internacional, nos interessa, neste capítulo, estudar 
suas trajetórias, com especial atenção para a análise dos processos de 
inserção, desenvolvimento e encerramento da carreira de árbitras no 
futebol brasileiro. 

 Como caminhos metodológicos, esta pesquisa segue os princípios da 
história oral de vida. A história oral traz uma versão plausível, verossímil 
dos fatos; não busca uma verdade inequívoca, pois “as formas de narrar 
o ‘como’ são múltiplas e isso implica colocar em xeque a veracidade dos 
fatos” (PESAVENTO, 2003, p. 51). 

Os estudos biográficos das experiências dos sujeitos, e de suas inter-
pretações do mundo onde vivem, permitem o enriquecimento do 
conhecimento sobre as sociedades e um olhar mais apurado sobre os 
processos históricos e sociais nos quais esses indivíduos estão inseridos 
(BECKER, 1993).

 Nesta pesquisa de campo, elegemos a entrevista semiestruturada como 
técnica de pesquisa. Segundo Costa e Costa (2012), ela é realizada a 
partir de um roteiro de perguntas abertas5, em que pode ser realizada 
pessoalmente, por telefone ou via internet (COSTA; COSTA, 2012). 

 Foram selecionadas dez colaboradoras (cinco árbitras e cinco ex-ár-
bitras) com experiência em competições nacionais e internacionais 
e com experiência entre 10 e 27 anos na arbitragem. As participantes 
autorizaram a identificação de seus nomes no relatório da pesquisa e, 
dessa forma, este capítulo irá identificá-las pelo nome6. 

5  O roteiro de entrevista foi dividido em quatro blocos: o primeiro abordou a inserção das árbitras no futebol 
profissional; o segundo versou sobre sua permanência na arbitragem; o terceiro tratou da carreira; e o quarto 
teve como foco o encerramento da carreira na arbitragem. As entrevistas foram gravadas em áudio. Antes da 
realização das entrevistas, foi solicitado às entrevistadas o preenchimento de dados com informações relativas a 
seu perfil no roteiro de entrevistas e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após 
a coleta de dados empíricos, procedeu-se à transcrição das entrevistas, na íntegra, respeitando todas as formas 
discursivas apresentadas pelas participantes.

6  O estudo respeitou os princípios éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisas com Seres Humanos da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sob o parecer nº CAAE 43035515.5.0000.5147.
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 Os dados empíricos foram analisados com apoio da análise de con-
teúdo (BARDIN, 2011). 

 É importante destacar que se utilizou uma abordagem qualitativa da 
análise de conteúdo, começando pela leitura flutuante das entrevistas 
transcritas. Em seguida, foi elaborado um quadro de análise para cada 
pergunta do roteiro de entrevistas; na horizontal, ficavam as categorias 
de respostas e, na vertical, o nome das colaboradoras do estudo. As 
devolutivas dadas pelas participantes do estudo foram primeiro cate-
gorizadas e depois agrupadas em temas. 

Para Bardin (2011), “as categorias são rubricas ou classes, as quais reú-
nem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise 
de conteúdo) sob um título genérico, agrupando esse efetuado em razão 
das características comuns destes elementos” (p. 147).

 A partir dessa categorização buscamos estabelecer relações entre as 
falas das árbitras e os fatos, por meio do confronto entre os discursos 
das participantes e fontes bibliográficas. Então, realizamos a análise dos 
dados empíricos considerando os seguintes temas: inserção, carreira e 
encerramento da carreira.

 Para a análise desses temas, as árbitras foram alocadas em dois grupos, 
de acordo com a experiência traduzida nesta pesquisa pelo ano de forma-
ção na arbitragem, pois, a partir das falas, observamos que as pioneiras 
vivenciaram períodos de interdições e resistências mais severos, e con-
tribuíram de forma mais marcante para a visibilidade e as oportunidades 
às novas árbitras que chegaram aos gramados no início do século XXI. 

Então, de acordo com o disposto no Quadro 1, abaixo, o Grupo 1 (G1) 
é composto pelas árbitras que tiveram a sua formação nas décadas de 
1980 e 1990: Sílvia Regina, Cláudia, Cássia e Ana Paula; e o Grupo 2 (G2) 
é integrado pelas que se formaram nos anos 2000: Janette, Regildenia, 
Tatiane, Graziele, Francielli e Renata.
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QUADRO 1: Caracterização das árbitras entrevistadas

Colaboradora Idade Estado civil Escolaridade Profissão
Tempo na 
arbitragem

Ano de 
formação Função

Maior 
categ. 
Atingida

Categ.  
atual

Sílvia Regina
51 
anos

Divorciada
Curso 
Superior 
completo

Professora de 
Ed. Física

27 anos 1980 Árbitra FIFA
Ex-
árbitra

Cláudia
53 
anos

Solteira
Curso 
Superior 
completo

Policial civil 18 anos 1983 Árbitra FIFA
Ex-
árbitra

Cássia
47 
anos

Solteira
2º grau 
completo

Instrutora de 
trânsito

13 anos 1996 Árbitra CBF
Ex-
árbitra

Ana Paula
36 
anos

Solteira
Curso 
Superior 
completo

Jornalista 13 anos 1998 Assistente FIFA
Ex-
árbitra

Janette
34 
anos

Solteira
Curso 
Superior 
completo

Professora de
Língua 
Portuguesa 

15 anos 2000 Assistente FIFA FIFA

Regildenia
41 
anos

Divorciada
Curso 
Superior 
completo

Gestora 
esportiva

11 anos 2000 Árbitra FIFA FIFA

Tatiane
29 
anos

Solteira
Curso 
Superior 
completo

Professora de 
Ed. Física

12 anos 2003 Assistente
ASP-
FIFA

ASP-
FIFA

Graziele
35 
anos

Solteira Pós-graduada
Professora de 
Ed. Física

10 anos 2004 Assistente CBF
Ex-
árbitra

Francielli
32 
anos

Solteira
Curso 
Superior (em 
andamento)

Estudante de 
Educação Física

11 anos 2005 Árbitra FIFA FMF

Renata
36 
anos

Solteira Pós-graduada Administradora 10 anos 2005 Assistente CBF CBF

Fonte: Elaborado pelo autor, (2015)

As primeiras aproximações com a arbitragem
 Uma das primeiras vias de acesso para a identidade com esporte e para 
a inserção na arbitragem observada no grupo de colaboradoras, com-
preende as experiências com atividades físicas e esportivas diversas na 
infância, como: futebol, voleibol, futsal, handebol e ginástica artística. É 
interessante destacar que duas árbitras tiveram experiências no futebol 
a partir da vivência com os pais. Uma delas frequentava o estádio com o 
genitor, que era torcedor de um clube tradicional de São Paulo; e a outra 
era filha de um árbitro de futebol, que a levava para o campo quando 
apitava partidas amadoras. 
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 A experiência como jogadora e treinadora de futebol também aproximou 
Cássia Dias da arbitragem: “Eu joguei futebol na época de 1983 a 1986, no 
Atlético Mineiro. A minha experiência na área esportiva vem como atleta, e 
depois também eu fui técnica de futebol de salão” (CÁSSIA DIAS, 47 anos). 
Tatiane Sacilotti traz inúmeras experiências na infância que a identificaram 
com o futebol: “Nunca joguei futebol para competir. Foi mais em escola 
mesmo, na rua de casa. Eu era praticamente a única menina que jogava 
bola com os meninos, mas isso é desde a minha infância. A minha paixão 
pelo futebol é desde a infância” (TATIANE SACILOTTI, 29 anos).

 Sobre o que as levou à arbitragem no futebol, observamos que as árbitras 
do G1 destacaram o gosto pelo futebol, a oportunidade e a família. E as 
árbitras do G2, embora tenham valorizado também o gosto pelo futebol 
e a família, trazem outro motivo relevante que chamou a atenção na pes-
quisa: a mulher referência. Ou seja, o fato de terem uma mulher árbitra no 
campo de atuação do futebol como referência, motivando o seu interesse.  
Podemos observar que o G1 foi fonte de inspiração para o G2. 

 A família apareceu como via de acesso importante para o G2, uma vez 
que os homens da família, pais e irmãos, atuando como árbitros e/
ou gostando de futebol, favoreceram o início de suas experiências na 
arbitragem. A fala de Regildenia traz suas experiências esportivas na 
família e revela como, tendo como irmão um ex-jogador e árbitro, ela 
se aproximou do futebol desde a infância: 

A arbitragem entrou na minha vida pela forma como fui criada em minha 
casa. Porque eu sou de uma família de 6 irmãos, onde tem 4 mulheres e 
2 homens. Como os dois caçulas éramos o Eraldo e eu, meu irmão e ele é 
apaixonado por futebol, por esporte [...]. E aí nasceu a minha vontade de 
conhecer mais o esporte, ele sempre jogava bola, eu ia vê-lo jogar bola, e 
depois ele machucou o joelho e não podia jogar mais. Ele fez o curso de 
árbitro e foi arbitrar partidas de futebol e eu sempre ia vê-lo apitando jogos de 
futebol. E os amigos dele sempre falavam: “Poxa, mais você entende bastante 
de futebol, de regras, de arbitragem. Por que você não faz o curso também?” 
Aí nasceu a vontade de fazer o curso (REGILDENIA MOURA, 41 anos).

 Os discursos nos mostram que os homens da família das árbitras co-
laboradoras desta pesquisa divergem das normas de gênero quando 
as apresentam ao mundo do futebol, um esporte tradicionalmente de 
reserva masculina. Os estudos em modalidades esportivas tidas como 
interditadas às mulheres corroboram com este comportamento. 
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Souza e Mourão (2011) ao estudarem a inserção das brasileiras no judô, 
por meio de relatos de mulheres ícones deste esporte no Brasil, mostraram 
que os pais e irmãos foram responsáveis pelas primeiras experiências 
das meninas no judô. O estudo de Fernandes (2014) sobre as trajetórias 
de lutadoras de boxe, MMA e luta olímpica apontou a família como um 
espaço a ser conquistado pelas lutadoras. Inicialmente, havia um certo 
receio quanto às mulheres serem lutadoras, com posterior processo de 
aceitação e apoio. O estudo de Tavares (2015), com jogadoras de vôlei, 
que é um esporte tradicionalmente consentido para a prática das mu-
lheres, mostra também a importância do apoio das famílias às carreiras 
das atletas que chegaram a seleção brasileira na década de 1980. Em 
contrapartida, a pesquisa de Nascimento e Nunes (2014) com árbitras 
de futsal mostra que as entrevistadas tiveram experiências jogando 
bola com os meninos (brincadeira considerada masculina) e acabaram 
sofrendo cerceamentos de suas famílias.

O discurso de Graziele demonstra como as mulheres referência (o fato de 
ver outras mulheres apitando) fez com que ela descobrisse a arbitragem 
e a possibilidade de atuar na área: 

Eu avistei uma árbitra apitando, que era a Sílvia, ela estava lá nesse jogo. 
Então eu achei bacana, o primeiro contato que eu tive vem da Sílvia Regina, 
que é a grande pioneira para mim, é a grande pioneira, representante da 
nossa arbitragem paulista. Então eu conversei com ela nesse dia, perguntei 
o que precisava para ser árbitra e ela me deu todas as dicas, meu deu as 
datas, me deu o local e eu fui atrás [...] (GRAZIELE CRIZOL, 35 anos).

 Aqui, é visível a importância das mulheres árbitras atuando no campo 
do futebol/esporte como formadora do novo habitus7 de mulheres exer-
cendo uma função de tomada de decisão, ocupando uma posição de 
comando dentro do campo8 esportivo do futebol, subvertendo o ideário 
masculino da arbitragem. 

 A visibilidade conferida à participação das mulheres no esporte contribui 
também para o desenvolvimento da atividade – no caso, a arbitragem 

7 O habitus mantém com o mundo social que o produz uma autêntica cumplicidade ontológica, origem de 
um conhecimento sem consciência, de uma intencionalidade sem intenção e de um domínio prático das 
regularidades do mundo que permite antecipar seu futuro, sem menos precisar colocar a questão nesses termos 
(BOURDIEU, 2004, p. 24).

8 O termo campo foi baseado no conceito de “campo simbólico” de Pierre Bourdieu, que aponta ser esse espado 
cultural mais ou menos delimitado um lócus em que há constantes lutas pela acumulação de poder simbólico 
pelos agentes que compõem tal campo (BOURDIEU, 2004).
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– assim como para a emancipação das mulheres (GOELLNER; SILVA; 
BOTELHO-GOMES, 2013). As referências das autoras apontam para 
certo empoderamento da mulher pelas mulheres dentro do subcampo 
da arbitragem no campo do esporte. Assim, percebemos como é funda-
mental que as mulheres tenham outras mulheres como referência em 
campos onde elas estão sub-representadas.

 A diferença entre G1 e G2 está na presença da mulher referência. A família 
e o gosto pelo futebol perpassaram os dois grupos, porém, as árbitras 
formadas no início do século XXI já nomearam as mulheres referência 
como um dos motivos. Ou seja, a oportunidade é fundamental para 
que se altere o campo hierárquico de gênero e também a visibilidade. 
Verificou-se que as arbitras identificam-se com o esporte, e especifica-
mente com o futebol, na infância e juventude, a partir de experiências 
práticas, de idas aos estádios, de vivências como atleta e de participação 
em competições; e as árbitras mais jovens se aproximam dos campos 
também pelas mulheres referência.

A carreira das árbitras
 A partir da análise das respostas de nossas colaboradoras, observamos 
que a carreira das árbitras iniciou em partidas de futebol amador e de 
categorias de base9 masculinas. As atuações nessas partidas são analisa-
das por observadores das federações in loco que elaboram um relatório 
sobre decisões técnicas e disciplinares das árbitras e árbitras assistentes. 
As boas atuações nesses jogos foram importantes para a ascensão ao 
futebol profissional: “Na nossa carreira, nós passamos por vários jogos 
nas categorias de base, com distâncias, viagens de 5, 8 horas. Então, 
se você não se empenhar, você também não vai chegar ao nível de um 
profissional” (TATIANE SACILOTTI, 29 anos). 

 A atuação em partidas dos campeonatos estaduais masculinos é parte 
da trajetória das colaboradoras do estudo, marcando o seu ingresso no 
futebol profissional, como declara Graziele Crizol, árbitra de 35 anos: 
“[...] Quando eu fui escalada para o Campeonato Paulista Profissional, 
eu peguei a minha escala, sentei no sofá e falei: ‘Putz! Agora eu cheguei! 

9 Para as federações estaduais os campeonatos de categoria de base são considerados como pertencentes ao 
futebol amador.
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Agora eu faço parte realmente do profissional, do maior esporte do 
mundo, que é o futebol!’”.

 As mulheres do G1, que participaram deste estudo, estiveram presentes 
em importantes competições internacionais, destacando-se a atuação de 
Cláudia Guedes no futebol de mulheres nas Olimpíadas, em Atlanta (1996) 
e, posteriormente, de Ana Paula Oliveira e Silvia Regina nos Jogos Olím-
picos de Atenas, em 2004. A assistente Ana Paula Oliveira atuou também 
nas quartas de final do futebol feminino olímpico, em 2004, partida que 
os Estados Unidos venceram o Japão por 2 x 110. Ana Paula foi a primeira e 
única mulher, até os dias atuais, a bandeirar partidas da Copa Libertado-
res da América, fato ocorrido em 2005. Silvia Regina também foi pioneira, 
pois teve a oportunidade de ser a primeira mulher a apitar uma partida da 
Copa Sul-Americana masculina, em 2003 (REIS; ARRUDA, 2011).  

 Observamos, assim como Santos e Messeder (2016), que as árbitras 
deste estudo costumam atuar com mais frequência em competições 
internacionais de futebol para mulheres, e nos campeonatos masculinos 
são raras exceções (SANTOS; MESSEDER, 2016). 

 Para chegar a atuar nas partidas de futebol masculino profissional elas 
são escaladas pelas federações em que estão vinculadas. Logo, os contatos 
com outras(os) árbitras(os), dirigentes de arbitragem, de federação e de 
clubes passam a ser importantes. Aqui vemos como a estrutura de um 
determinado campo representa uma relação de força entre os agentes 
envolvidos. Os indivíduos que, nessa relação de força, detêm o poder do 
capital específico, tensionam com estratégias de conservação. No caso dos 
campos de produção dos bens culturais, essa conservação seria a orto-
doxia, enquanto aqueles dotados de menos capital tensionam para uma 
estratégia de subversão (BOURDIEU, 1983). Nesse sentido, os dirigentes 
das federações, comissões de arbitragem e observadores de arbitragem 
tendem à manutenção de um percentual majoritários de homens atuando. 

Pode-se verificar também um baixo número de mulheres apitando, já que 
a maioria delas opta por ser árbitra assistente. Essa decisão parece ser, de 
forma velada, influenciada pelas interdições que o campo lhes impõe para 
atuarem como árbitras. A decisão de ser árbitra central e/ou assistente 
é subverter a ordem do futebol tradicional, é um símbolo de resistência. 

10  Disponível em: http://www.anapaulaoliveira.com.br/perfil. Acesso em: 03 fev. 2016.
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 Os dirigentes de arbitragem apareceram como fundamentais para a 
consolidação da carreira das árbitras tanto no G1 quanto no G2. O relato 
de Silvia Regina exemplifica muito bem essa questão: 

As pessoas que me designaram foram relevantes para a consolidação da 
minha carreira. Armando Marques, que foi a pessoa que mais me deu 
jogos, que mais me deu oportunidades nos grandes jogos, com certeza, a 
maior figura de representatividade para mim. E aquelas que me apoiaram 
no início da carreira, como os dirigentes da Federação Paulista de Futebol, 
que começaram a me escalar no futebol profissional. E aí, são muitos e se 
eu citar um eu poderia me esquecer de outros (SILVIA REGINA, 51 anos).

 Nessa fala é possível verificar a importância do tutor, que pode ser en-
tendido como aquele que faz o convite e/ou facilita o acesso ao cargo 
(KILTY, 2006; FERREIRA et al., 2013). É interessante observar como as 
relações com os dirigentes de arbitragem são importantes. Por mais 
que eles tendam a estratégias de conservação no campo, são eles os 
responsáveis pela ascensão e escalação das mulheres nos jogos. 

 Para a consolidação da carreira, os fatores declarados importantes pelas 
árbitras foram, para o G1, as boas atuações, preparação física e técnica, 
persistência e a capacidade de superar dificuldades. Para o G2, foi a boa 
preparação física e técnica para atender às exigências do teste físico, 
instituído em 2001 e reformulado em 2006. 

 É importante destacar que a persistência e a superação de dificuldades 
está presente só no G1, pois são as precursoras; aquelas que romperam 
barreiras e deram visibilidade às mulheres nesse campo.

 Cumpre destacar que a inserção das árbitras nas décadas de 1980 e 1990 
é anterior às novas formulações de teste físico. O teste físico era o teste de 
Cooper, que não exigia um treinamento tão extenuante para aprovação. 
Entretanto, no ano de 2001, a FIFA estabeleceu uma nova sequência de 
provas anaeróbias, uma de velocidade e outra de resistência, trazendo 
os índices masculinos e femininos. Então, em janeiro de 2006, a FIFA 
estabeleceu, pela circular nº 1.013, um novo modelo de testes físicos 
para árbitras(os), que entrou em vigor a partir de 2007. 

 É importante destacar que, embora tenhamos percebido que as árbitras 
atuam em importantes competições de mulheres, elas ganham mais 
prestígio e reconhecimento quando chegam aos campeonatos de ho-



PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO LUDMILA MOURÃO | JOÃO PAULO F. SOARES | AYRA LOVISI (ORGANIZADORES) 55

mens. Elas buscam ascensão na carreira querendo atuar em importantes 
competições que normalmente são as masculinas no futebol profissio-
nal. Isso é perceptível nos discursos das árbitras, em que as competições 
de mulheres destacadas por elas são as internacionais. Entretanto, as 
partidas estaduais masculinas são citadas e muito valorizadas por elas.

 Quanto às dificuldades relatadas pelas árbitras colaboradoras nos testes 
físicos, percebe-se que elas têm de superar barreiras diariamente para se 
manterem no quadro, com treinamentos exaustivos para conseguirem o 
índice masculino. Ineildes Santos e Suely Messeder (2016) afirmam que, 
no ano de 2008, apenas uma mulher (uma assistente) foi aprovada no 
teste masculino. Os recém-chegados no campo – que em nosso estudo 
seriam as árbitras de futebol – pagam um direito de entrada que impli-
ca o reconhecimento do valor do jogo e o conhecimento (prática) dos 
princípios do jogo. No caso, elas são levadas a estratégias de subversão, 
sob pena de exclusão, o que faz com que a sua subversão permaneça 
dentro de limites (BOURDIEU, 1983, p. 91). 

 Encerrando o segundo tema sobre a carreira das árbitras, quando elas 
foram questionadas sobre como conciliam as demandas da arbitragem 
com a vida pessoal, observamos que as participantes no G1 afirmaram 
ter dificuldades em conciliar, declarando a ausência em eventos de fa-
mília, e dificuldade em conciliar a vida profissional com os estudos. 

Eu encarava como profissional, por mais amador que nós fossemos. E eu 
trazia isso para a minha vida, para o meu dia a dia. Então, assim, conversava 
com a família, até porque datas importantes como aniversário, dia das 
mães, me perdoassem pela minha ausência e a parte mais difícil é com 
relacionamento, namorado, você conciliar (risos). Porque você viaja muito, 
você fica muito ausente quando você está no auge da sua carreira, você fica 
muito tempo fora (ANA PAULA, 36 anos). 

 Para as árbitras mais novas do G2, as dificuldades em conciliar as de-
mandas da arbitragem foram a ausência em eventos da família, o pouco 
tempo para encontrar os amigos, relacionamento afetivo e o lazer, pouco 
tempo para a família e dificuldade em conciliar com a vida profissional.

 O interessante é que além da família e da vida profissional, aparecem o 
lazer, o relacionamento afetivo e outros valores. É importante demarcar 
o que pensam as árbitras dos anos 1980 e 1990 e do início do século XXI. 
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As integrantes do G1 tiveram menos dificuldades para conciliar as de-
mandas de tempo pela não existência de testes físicos e menor número 
de jogos. Já as árbitras da G2 apresentaram maior dificuldade em função 
dos treinos para os testes físicos e número maior de jogos que implicam 
em um maior número de viagens.

 A partir dos relatos sobre a difícil conciliação das demandas da arbitragem 
com a vida pessoal, vemos como cada campo específico tem suas regras 
e histórias próprias, dando-lhes uma autonomia relativa que permite que 
suas leis internas estejam afastadas do macrocosmo. Para o funcionamento 
de um campo é necessária a existência de objetos de disputa e pessoas 
aptas a disputar esse jogo, com um habitus que permita o reconhecimento 
das leis do jogo e dos objetos de disputa (BOURDIEU, 1983).

 Os discursos demonstram uma alta demanda de horas de trabalho, com 
viagens para os jogos, reciclagens, treinamentos físicos e técnicos. Kilty 
(2006), ao investigar as barreiras enfrentadas pelas técnicas esportivas 
na América do Norte, percebeu que a alta demanda de horas de trabalho 
é uma barreira significativa correlacionada ao desejo de ser técnica es-
portiva. Essa demanda interfere no tempo pessoal e no tempo dedicado 
à família. Esse cenário se repete no caso de nossa pesquisa e se mostra 
crítico em relação ao papel da mulher na arbitragem e na vida familiar.   

O encerramento da carreira
Quando nossas colaboradoras foram perguntadas sobre o motivo de 
terem parado de apitar ou bandeirar, as respostas retomaram muitas 
questões já abordadas neste artigo, como a falta de oportunidades na 
arbitragem, questões familiares, lesões, questões políticas e outra opor-
tunidade profissional.

As lesões foram um tema recorrente para as árbitras encerrarem a car-
reira; os testes físicos e o treinamento extenuante são apontados como 
fatores relevantes, de acordo com o relato de Silvia Regina:

Eu parei dois anos antes do que a idade em que eu deveria parar, com 43 
anos, por lesões, lesões, muitas lesões. E eu já não conseguia mais treinar 
como eu precisaria treinar. As provas físicas haviam mudado naquela 
época, então eu não corria mais o teste de Cooper, eu tinha que fazer uma 
prova nova da FIFA, que exigia muito. E aí, eu me lesionei gravemente e eu 
tive que optar por parar (SILVIA REGINA, 51 anos).
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As mudanças em suas vidas após terem parado de apitar foram plurais 
e bem específicas: houve mudança na função exercida no meio da ar-
bitragem, já que Sílvia Regina é membro de comissão de arbitragem na 
Federação Paulista de Futebol e Ana Paula Oliveira é diretora-secretária 
da Escola Nacional de Arbitragem da CBF. 

A falta de reconhecimento pelos anos de trabalho dedicados às federações 
parece ser uma realidade que causa desconforto nas entrevistadas, já que 
essas entidades não promovem homenagens, reconhecimento, prêmios 
a seus ex-árbitras(os), fazendo com que suas trajetórias sejam esquecidas 
e, às vezes, sequer conhecidas do público. Elas relataram também maior 
tranquilidade, menor responsabilidade, a sensação de tirar um peso das 
costas, a sensação de liberdade, o ciclo de amizades, o ostracismo e a falta 
de reconhecimento como árbitra de futebol profissional. 

Os principais legados que a arbitragem trouxe para a vida das partici-
pantes foram: força, autoconhecimento, confiança, felicidade, sensação 
de ter vivenciado o futebol profissional, realização pessoal e orgulho 
da carreira. A fala de Cássia revela o seu orgulho da carreira de árbitra, 
de ter vivenciado algo no futebol que parecia distante, tangível apenas 
pela televisão: “Eu acho que [o principal legado foi] ter participado do 
futebol. De uma coisa que você via só pela televisão ou de uma coisa que 
você via de longe. Então, o sentimento de ter vivido coisas maravilhosas 
dentro do futebol” (CÁSSIA DIAS, 47 anos). 

As árbitras entrevistadas superaram interdições, resistiram aos precon-
ceitos e à falta de oportunidades e conseguiram construir uma trajetória 
sólida na arbitragem do futebol brasileiro e internacional. Os seus comen-
tários, reproduzidos ao final deste tema sobre o encerramento da carreira 
evidenciaram o orgulho que possuem de terem sido árbitras de futebol. 

Fim de jogo: algumas considerações
Com este estudo sobre a trajetória de árbitras brasileiras das décadas 
de 1980, 1990 e 2000 foi possível concluir que as carreiras das árbitras 
iniciaram após experiências esportivas diversas e apoio da família. 
Nota-se que os homens, ao oferecerem às mulheres a oportunidade de 
se aproximarem do futebol, rompem com uma hierarquia de gênero 
tradicionalmente instituída nas famílias. 



PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO LUDMILA MOURÃO | JOÃO PAULO F. SOARES | AYRA LOVISI (ORGANIZADORES) 58

As mulheres referência ressignificam as possibilidades de carreira para as 
jovens árbitras, em que a visibilidade contribui para que essas mulheres 
se reconheçam nas figuras das pioneiras e tenham a possibilidade de se 
tornarem árbitras de futebol nos maiores estádios do Brasil e do mundo.

 As trajetórias nos gramados começam com boas atuações em partidas 
de categorias de base, associada a experiência adquirida no futebol 
amador. A passagem para o futebol profissional vem com a indicação 
dos diretores de arbitragem por meio de relatórios de atuação das árbi-
tras. O interessante é que não só as boas atuações são necessárias para 
alçar voos mais altos, mas também a tutoria, já que os dirigentes de 
arbitragem foram apontados como fundamentais para a consolidação 
das carreiras destas árbitras. Ou seja, os tutores são importantes na vida 
das técnicas esportivas, das atletas e também das árbitras de futebol. 

 A consolidação da carreira das árbitras das décadas de 1980 e 1990 é 
marcada pela preparação física e técnica, persistência e a capacidade 
de superar dificuldades, e para as árbitras do início do século XXI, pela 
preparação física em função das exigências do novo teste físico da FIFA. 
As árbitras deste estudo participaram das mais importantes competições 
nacionais e internacionais, fato que merece reconhecimento e destaque.

A dificuldade em conciliar as demandas da arbitragem com a vida pessoal 
foi uma unanimidade, o que sinaliza a importância de um debate no campo 
da arbitragem acerca do reconhecimento da profissão de árbitra de futebol. 

O término melancólico da carreira é marcado pela falta de reconheci-
mento e pela incidência de lesões, já que estar preparada para o teste 
físico e estar noventa minutos “em cima do lance” exige muito treina-
mento e superação das dores. 

 Enfim, cabe pontuar que nos interessa explicitar os protagonismos de 
importantes mulheres na arbitragem que subvertem normas de gênero 
e papéis sociais. Além disso, há a necessidade de explorar, em outras 
pesquisas, levantamentos do quantitativo de árbitras nas federações 
estaduais e trajetórias de mulheres em campeonatos estaduais, regio-
nais, nacionais e internacionais. 
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Trajetórias de mulheres 
treinadoras de futebol: 
inserção, permanência 
e perspectivas de 
ascensão1

Mariana Cristina Borges Novais

Introdução
 Em meio à ordem social de dominação masculina, o esporte surgiu e se 
consolidou como prática predominantemente reservada aos homens 
(FERREIRA, 2012). Entretanto, no que tange a participação esportiva na 
condição de atleta, a diferença quantitativa entre homens e mulheres vem 
diminuindo, conforme evidenciam os dados sobre as delegações brasilei-
ras de atletas participantes das últimas edições dos Jogos Olímpicos: no 
Rio de Janeiro em 2016, a participação das mulheres aumentou 70% em 
relação à Londres-2012 alcançando representatividade de 45,23%; já em 
Tóquio 2021, com 141 atletas, foi de 46,5% do total2. Embora as assime-
trias venham sendo superadas no âmbito da prática esportiva, o acesso 
aos cargos técnicos e diretivos ainda é um desafio para o público feminino 
dentro do cenário esportivo. E, quando conquistam esses cargos, precisam 
enfrentar uma série de barreiras, sobretudo, pela forma como as relações 
de gênero estão instituídas no mundo desportivo (MOURÃO et al., 2004).

1 Esse texto é fruto da dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
associação Universidade Federal de Viçosa/Universidade Federal de Juiz de Fora sob o título À beira do gramado 
ou fora do jogo: as treinadoras do futebol de mulheres no Brasil. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa da UFJF, número: 1.947.687. Uma versão desse texto foi publicada na Revista Movimento em abril de 
2021 (NOVAIS; MOURÃO; SOUZA JUNIOR; MONTEIRO; PIRES, 2021).

2 Todos os dados podem ser consultados no site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Link de acesso: https://
www.cob.org.br/pt/ 
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 Antes, porém, de refletirmos sobre as relações de gênero é necessário 
pensarmos a(s) “mulher(es)” como um termo em processo (SALIH, 
2015, p. 66) por meio da evocação da célebre declaração de Simone de 
Beauvoir (1980): 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da 
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário 
entre o macho e o castrado, que se qualifica de feminino” (p. 9). 

 Judith Butler, em sua obra Problemas de Gênero, escreve: 

Se o argumento de Beauvoir, de que não nascemos, mas nos tornamos 
uma mulher, está correto, segue-se que a mulher em si é um termo em 
processo, um devir, um construir do qual não se pode dizer legitimamente 
que tenha origem ou fim. Como uma prática discursiva contínua, ela está 
aberta à intervenção e à ressignificação. Mesmo quando o gênero parece se 
cristalizar nas formas mais reificadas, a “cristalização” é, ela própria, uma 
prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada por diversos meios 
sociais (1990, p. 33. Grifos da autora). 

 Estudos apontam para a baixa representatividade de mulheres líderes 
no campo esportivo (GOMES, 2006; PFISTER; RADTKE, 2007; DE OLI-
VEIRA; DE OLIVEIRA TEIXEIRA, 2012; READE; RODGERS; NORMAN, 
2009). Ainda hoje, a presença dos homens é predominante na ocupação 
dos cargos de gestão (TORGA, 2019); na posição de treinador (NOVAIS, 
2018); árbitro (MONTEIRO, 2016); narrador, repórter, e segundo Coelho 
(2009) e Goellner (2005), o ambiente esportivo se apresenta como um 
terreno de afirmação da identidade masculina que preserva e reforça 
as desigualdades culturais entre os gêneros, reproduzindo estereótipos 
acerca dos papéis desempenhados por homens e mulheres.

O futebol, especificamente, é terreno fértil para estudos com recorte 
analítico de gênero dada sua característica homossocial3. Damo (2007, 
p. 137) afirma que “não é preciso ser especialista para identificar no 
futebol um predomínio masculino acentuado, seja ele prático ou sim-
bólico”; considera haver diferentes maneiras de praticar os futebóis, 
sendo uma delas a matriz espetacularizada, a qual apresenta moldes 
de caráter monopolista, globalizado e centralizado, além da excelência 

3  Para Sedgwick (1985), homossocial descreve os vínculos sociais entre pessoas do mesmo sexo; é termo aplicado 
a atividades onde há “ligações do sexo masculino”, o que pode, numa sociedade, ser caracterizado por intensa 
homofobia, medo e ódio à homossexualidade (FALCÃO; CAMARGO, 2016, p. 89). 
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performática como uma exigência que se impõe de fora para dentro por 
mediações oriundas de patrocinadores, empresários e interesses do pú-
blico (DAMO, 2005). Desse modo, o modelo de organização dessa matriz 
reverbera na dinâmica das oportunidades para a atuação das mulheres; 
a presença delas é dada de forma complexa e repleta de estereótipos, 
sendo o conjunto de regras que se articulam em prol da manutenção da 
heteronormatividade4 um dos desafios impostos àquelas que almejam 
construir trajetórias profissionais ocupando cargos de liderança no 
futebol, como as treinadoras e auxiliares. 

Ancorada sob uma epistemologia feminista (RAGO, 2000) e fundamen-
tada nos estudos culturais e de gênero, a pesquisa que subsidiou esse 
capítulo analisou os processos de inserção, permanência e ascensão 
de treinadoras de futebol e auxiliares em comissões técnicas de times 
de futebol de mulheres5 no Brasil, buscando identificar a existência de 
desafios relacionados às questões de gênero durante a construção e 
manutenção de suas carreiras. Discussões sobre essa categoria implicam 
em debates sobre as relações de poder (FOUCAULT, 1987) estabelecidas 
histórica e culturalmente entre homens e mulheres (NORONHA, 2012). 
Portanto, a opção em trabalhar gênero enquanto categoria analítica 
baseia-se no entendimento de que o esporte é uma construção cultural 
à qual se agregam discursos, valores e práticas que acabam marcando 
representações de feminilidades e masculinidades que definem, tam-
bém, posições sociais (GOELLNER; KESSLER, 2018). As representações 
de feminilidade rígida sustentadas no conceito heteronormativo e os 
discursos sobre o que é ou não “papel de mulher” nessa sociedade estão 
imbricados nas oportunidades de acesso das mulheres a determinados 
ambientes, práticas corporais e postos de trabalho no esporte brasileiro. 

Este capítulo busca conferir visibilidade às trajetórias das treinadoras 
e auxiliares do futebol de mulheres no Brasil e se justifica por nos con-
duzir a reflexões acerca da possível ressignificação e reconstrução das 
relações de gênero no campo da liderança esportiva. 

4  Norma que articula as noções de gênero e sexualidade, estabelecendo como natural certa coerência entre sexo 
(nasceu macho, nasceu fêmea), gênero (tornou-se homem, tornou-se mulher) e orientação sexual (se é um 
homem, irá manifestar interesse afetivo e sexual por mulheres, e vice-versa) (SEFFNER, 2013, p. 150). 

5  “O termo futebol de mulheres se relaciona a um universo complexo e heterogêneo, permeado por trocas entre 
pessoas de diferentes classes, etnias, gêneros e religiosidades, no interior desta coletividade. Ou seja, entendo 
o termo ‘mulheres’ como abrangendo corpos e subjetividades de sujeitos que não são neutros, abstratos e nem 
universais” (KESSLER, 2015, p. 32). 
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Caminhos investigativos e o futebol de 
mulheres no Brasil 

 Parte dos dados que compõem a presente análise datam do ano de 
2016, que foi marcado por acontecimentos esportivos e políticos que 
guardam estreita relação com nosso objeto de estudo e como afirma 
Goellner (2007):

Adotar como objeto de investigação as mulheres, os esportes e suas 
historicidades é, sem dúvida alguma, uma opção individual e está permeada 
por significações que cada autor/a empreende ao seu esforço investigativo. 
É ainda político porque circunscrito ao ambiente acadêmico, onde 
temáticas como essas se encontram, muitas vezes, nas zonas de sombra, 
sendo responsabilidade do/a pesquisador/a trazê-las à luz, conquistar 
espaços, atribuir-lhes sentidos. Político também porque pesquisar implica 
fazer opções epistemológicas e metodológicas e estas nunca são neutras, 
a-históricas, muito menos universalistas (GOELLNER, 2007, p. 173-174).

O futebol de mulheres no Brasil conta com um campeonato oficial de 
nível nacional organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF): 
o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino6 que se divide em duas 
séries desde 2017, após ter passado por reformulação7. No ano de início 
dessa investigação ainda era disputada também a Copa do Brasil. 

O cenário estabelecido em torno do futebol de mulheres em 2016 levou a 
Federação Internacional de Futebol (FIFA) a lançar uma ação global para 
sua valorização. Quando iniciamos as entrevistas com as colaboradoras 
havia expectativa positiva em suas narrativas quanto a entrada em vigor 
de medidas que viriam a obrigar clubes de futebol masculino a mante-
rem equipes de mulheres a partir de 2019. Essas medidas, fomentadas 
pela ação da FIFA, foram materializadas em forma de licenciamentos8 

6  Será mantido “feminino” nessa situação por ser a nomenclatura oficial. 

7  Era composto de série única e disputado por 20 equipes selecionadas segundo critérios expostos no regulamento 
específico. A partir de 2017, houve a divisão em duas séries (A1 e A2) compostas por 16 e 36 times, respectivamente, 
havendo acesso e descenso. A Copa do Brasil era disputada por 32 clubes. 

8  A FIFA trabalha com o licenciamento de clubes 2007 e eles tem como objetivo elevar o nível das competições e 
dos clubes no âmbito mundial, podendo cada confederação adaptar o sistema às suas necessidades locais, via 
regulamento próprio, gerando impacto positivo nas diversas áreas técnicas e administrativas dos clubes e de 
infraestrutura. No futebol sul-americano, a CONMEBOL incorporou o licenciamento de clubes no ano de 2016. 
A partir daí, em relação às competições continentais de clubes, a CBF reconhece a autoridade da CONMEBOL 
para estabelecer licenças próprias. Por delegação da CONMEBOL, caberá à CBF atuar diretamente junto aos 
clubes brasileiros, como ente concedente e de monitoramento das licenças aplicáveis a referidos certames 
internacionais (PINHEIRO, 2017). 
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pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). O teor das 
medidas determinou que os times masculinos que almejassem continuar 
disputando a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana 
deveriam manter equipes de futebol de mulheres adulta e juvenil. A CBF 
acompanhou o fluxo continental e decidiu que para continuar a disputar 
a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, as equipes 
deveriam seguir as mesmas diretrizes. Em 2019, os licenciamentos en-
traram em vigor e o futebol de mulheres viveu um momento histórico 
durante a Copa do Mundo: “A competição bateu recorde de audiência: 
de acordo com um relatório da Fifa, foram 1,12 bilhão de espectadores 
ao redor do mundo - somando público de TV e de internet – o que re-
presenta um aumento de 30% se comparado à edição média registrada 
no Mundial de 2015, no Canadá” (RODRIGUES, 2019). 

Esse conjunto de fatores impactaram positivamente na oferta de opor-
tunidades de trabalho para mulheres nas comissões técnicas, mas não 
garantiram aumento significativo de sua representatividade na ocupa-
ção de cargos de treinadoras e auxiliares. Apresentaremos alguns dados 
percentuais e, embora o quantitativo desvele que as mulheres estão 
subrepresentadas, a pesquisa tem abordagem qualitativa com ênfase na 
descrição, indução, na teoria fundamentada e no estudo das percepções 
pessoais (MINAYO, 2007). Por meio desses meios, buscamos compreender 
os sentidos e significados do objeto de estudo a partir da perspectiva e 
dos discursos das participantes aliados a fontes documentais. 

Colaboraram com a pesquisa nove treinadoras e auxiliares que compu-
seram comissões técnicas de equipes brasileiras do futebol de mulheres 
em 20169. Elas foram encontradas mediante consulta às súmulas oficiais 
dos jogos disponíveis no site da CBF e as entrevistas realizadas via cha-
mada de vídeo pelo Facebook, recurso de áudio no WhatsApp e ligação 
telefônica. Esses recursos não comprometem a coleta dos dados sendo já 
reconhecidos e amplamente utilizados nesse campo de pesquisa (FÉLIX, 
2014). Os áudios foram gravados e o processo de transcrição seguiu o Ma-
nual Básico de Transcrição10 do Centro de Memória do Esporte (CEME). 

9  Sete entrevistas foram colhidas no ano citado e duas ocorreram em 2017. O critério de inclusão no estudo foi a 
ocupação do cargo de treinadora ou auxiliar no Campeonato Brasileiro e/ou na Copa do Brasil de 2016. 

10  Disponível em “Garimpando Memórias”: http://www.ufrgs.br/ceme/site/projetos/pesquisa/1_Garimpando_
Memorias__esporte__educacao_fisica__lazer_e_danca_no_Brasil. Acesso em: 08 abr. 2020. 
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O diálogo entre as fontes foi desenvolvido por meio da Análise de Con-
teúdo (BARDIN, 1977). Utilizamos, especificamente, a técnica de Análise 
Temática (MINAYO, 2007), cujo foco recai sob a qualificação das vivências 
do sujeito e suas percepções sobre determinado objeto ou fenômeno, 
conferindo, portanto, voz e visibilidade às protagonistas da pesquisa. 

Treinadoras e auxiliares: trajetórias esportivas 
e inserções na liderança de equipes de futebol

 O futebol é ainda um esporte liderado e protagonizado por homens, mas 
não há dúvidas de que as mulheres vêm explicitando seu potencial de 
subversão ao romperem barreiras impostas à inserção em cargos de lide-
rança (NOVAIS, 2018). Compartilhando dos pressupostos de Goellner e 
Kessler (2018), parto da premissa de que “conhecer histórias e trajetórias 
de mulheres é fundamental para reconhecer seu protagonismo na moda-
lidade” (p.33). Ainda que a representatividade de mulheres treinadoras e 
auxiliares no próprio futebol de mulheres seja aquém do ideal, aquelas 
que chegam a ocupar esses cargos o fazem mediante investimento em 
capacitação bem como em função do bom desempenho apresentado 
enquanto atletas e/ou profissionais de Educação Física (NOVAIS, 2018). 

 A média de idade das colaboradoras é de aproximadamente 34 anos. A 
maioria declarou praticar esportes desde a infância e relatou ter começado 
a prática do futebol nessa mesma fase; sete delas seguiram praticando 
o futebol ou futsal durante a adolescência, inclusive atuando em clubes 
e escolinhas até chegarem à condição de atletas de rendimento na vida 
adulta. Essa característica foi fator propulsor em suas carreiras até as 
comissões técnicas. No que concerne à etnia, duas se autodeclararam 
negras, duas pardas e as outras cinco, brancas. Quanto à nacionalidade, 
oito são brasileiras e uma é chilena, característica que acreditamos ter 
papel importante em sua trajetória, uma vez que suas respostas eviden-
ciaram o quanto a cultura em que foi educada produz representações 
distintas sobre as mulheres no futebol e, por conseguinte, influencia 
suas trajetórias pessoais e profissionais. Em relação ao estado civil, as 
oito se declararam solteiras e uma casada; nenhuma delas era mãe. 
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Somente duas possuem o trabalho nas comissões técnicas do futebol 
de mulheres como dedicação exclusiva. As demais relatam acumular 
ocupações para subsistirem, na medida em que a profissão de treina-
dora ou auxiliar não se encontra bem estruturada em diversos aspectos, 
principalmente, no tocante à remuneração.

Todas são, no mínimo, graduadas em Educação Física. Seus níveis de 
capacitação ocuparão lugar de destaque nas discussões a posteriori, 
pois, já que vivemos em um modelo meritocrático11 de sociedade, seria 
coerente que os cargos em análise fossem ocupados por pessoas qua-
lificadas e competentes para o desempenho das funções, mas não é o 
que se constata na prática. 

As trajetórias das treinadoras e auxiliares apresentam homogeneidade 
em relação ao envolvimento com o esporte desde a infância e com o 
futebol e/ou futsal, especificamente, na condição de atletas. É consenso 
na literatura a existência de relações entre infância ativa e envolvimento 
com a gestão e a prática de esportes na vida adulta (FERREIRA,2012; PI-
SANI, 2012; FERNANDES, 2014) e que as meninas vão subjetivando desde 
crianças suas relações com a bola, o corpo e os esportes; construindo 
atitudes e comportamentos vigorosos e desafiadores. Especificamente 
sobre o futebol/futsal, mais da metade das entrevistadas alegam ter ini-
ciado brincando na rua com meninos, ou nas aulas de Educação Física.

“Joguei como a maioria das meninas começou, na escola, jogando nas aulas 
de Educação Física. Naquele momento em que os professores mandavam as 
meninas para um lado e os meninos para o outro eu sempre ia para o lado 
dos meninos [risos]” (Luana Paula12, auxiliar, 32 anos).

“Eu comecei a brincar de futebol com os meus primos em casa, no terraço de 
casa, na garagem e depois minha avó... A minha família acabou me liberando 
para brincar na rua com eles (...)” (Thaissan Passos, auxiliar, 31 anos).

Narrativas como a de Thaissan, quando diz que a família a “acabou libe-
rando”, denota certa resistência quanto ao seu envolvimento nessa prática, 

11  Meritocracia vem da junção entre mereo (ser digno, ser merecedor) e kratos (poder, força). Significa que todo 
indivíduo é capaz de prosperar sozinho mediante suas capacidades. A falácia da meritocracia se encontra na 
falsa igualdade de oportunidades sociais para os dois gêneros (BARBOSA, 1999) ao desconsiderar que homens e 
mulheres enfrentam obstáculos distintos. 

12  Os nomes das entrevistadas são reais e sua divulgação foi autorizada. Para mais informações, consultar parecer 
emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da UFJF (nº 1.947.687). 
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assim como a fala de Luana também evidencia o fato de não ser natural 
nem mesmo na escola a vivência do futebol por parte das meninas. Sem 
dúvidas, os estímulos e os discursos acessados no ciclo familiar são mais 
influenciadores do que propriamente a aula de Educação Física. Até que 
cheguem à idade escolar, meninas frequentam outros espaços que refor-
çam os estereótipos de gênero e em função do que é permitido ou não 
a elas é que significam essa prática. Damo (2006, p. 1) buscou “mostrar 
a maneira como o jogo se presta para dramatizar determinados códigos 
éticos e estéticos associados ao masculino e ao feminino” ao analisar a 
realidade da rua, trazendo como principal argumento que o futebol é 
um jogo culturalmente definido como masculino e masculinizante. Com 
olhar centrado na dinâmica do grupo, concluiu que o futebol é praticado 
por razões de ordem simbólica e que nessa dimensão, não somente a 
habilidade motora é valorizada, mas também a coragem e a virilidade. 

Portanto, as colaboradoras que ainda crianças ocupam o espaço da 
rua e apresentam coragem para o “jogo duro”, são vistas pelos meninos 
como “iguais”. Isso reverbera num aspecto frequentemente observado 
em trajetórias esportivas de mulheres: a participação de agentes facili-
tadores (BOURDIEU, 2005) nos processos de início e continuidade delas 
no esporte, ou seja, pessoas que compartilham espaços de sociabilidade 
e buscam viabilizar suas pretensões. Quando questionadas sobre rece-
berem esse apoio e incentivo, duas colaboradoras negaram; dentre as 
repostas positivas, o incentivo foi oriundo predominantemente de ho-
mens e, por vezes, se deu com ressalvas por parte de alguns familiares:

“Eu tinha meu pai que me incentivou muito. Mas quem mais me dava 
incentivo era o técnico que eu tinha no projeto (...). Minha família foi bem 
pouco” (Fabiana Guedes, treinadora, 32 anos). 

“[...] tinha mais [incentivo] do irmão, assim (...) Minha mãe não. Minha mãe 
já não curtia muito não” (Talita Oliveira, auxiliar, 27 anos). 

Nesses casos, o pai, irmão e treinador, se constituem como os agentes 
pertencentes ao capital social delas que agiram no sentido de ampliar suas 
possibilidades de circulação e ascensão (BOURDIEU, 2005) no terreno do 
futebol. Porém, não se trata de atribuir responsabilidade ou mérito aos 
homens, mas sim de apontar para as negociações constantes que per-
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meiam as relações sociais e nesse sentido, as treinadoras e auxiliares que 
jogam bola desde a infância, resistiram e empreenderam manobras para 
seguirem no âmbito do futebol. Uma delas é apresentar atributos valori-
zados pela dimensão simbólica do jogo, todavia, lembrando que o jogo 
é tido como masculino e masculinizante, enfrentam desafios constantes 
que estão relacionados às questões de feminilidade. Algumas narrativas 
demonstraram como as próprias mulheres significam a feminilidade e 
o papel social atribuído a si, de modo a reproduzirem, estereótipos na 
educação das filhas ou próprias meninas se limitarem a eles: 

“(...) eu tinha medo porque a minha mãe tinha um salão de beleza, ela 
tentou me colocar no balé (...) mas ela nunca me proibiu. Eu que tinha 
medo de frustrar a minha mãe. (...) Então assim, não é que minha mãe tinha 
preconceito. Eu que tinha medo de não ser para minha mãe o que ela gostaria 
que eu fosse, entendeu?” (Thaissan Passos, auxiliar, 31 anos). 

Numa concepção hegemônica de feminilidade, a “verdadeira mulher”, 
para além do sexo biológico, é aquela cujo corpo traduz os padrões de 
beleza e vaidade concebidos socialmente. Conforme constatou Goellner 
(1999, p. 49), “para ser belo o corpo da mulher deve ser forte, ágil, har-
monioso e atlético. No entanto, não pode deixar de ser gracioso, delicado 
e fértil (...)”. As atitudes da mãe e da adolescente, à época, traduzem-se 
como tentativas de corresponder ao ideal de mulher feminina. Isso 
requer não somente adequar o corpo às regras como também adequar 
suas práticas corporais a essas regras. 

Buscando compreender que representações as pessoas tinham sobre as 
treinadoras e auxiliares enquanto ainda praticantes do futebol, indaguei 
sobre o que costumavam ouvir:

“Mulher é sexo frágil e não dá para jogar futebol” (Neila Rosas, treinadora, 
49 anos). 

“Na minha época [risos] era mulher macho, macho-fêmea, sapatão [...]” 
(Gleide Costa, treinadora, 40 anos). 

É unânime a alegação sobre a ocorrência de atos preconceituosos de 
ordem verbal. Constantemente ouviam comentários sobre “sexo frágil”, 
xingamentos atrelando-as ao que se tem estabelecido como masculino e, 
por consequência, insinuações e suspeições sobre sua sexualidade. Por 



PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO LUDMILA MOURÃO | JOÃO PAULO F. SOARES | AYRA LOVISI (ORGANIZADORES) 70

não configurar objeto de nossas análises, as colaboradoras não foram 
indagadas sobre questões de sexualidades nem discussões acerca do 
estado civil e da maternidade. Entretanto, assim como o passado como 
atletas se relaciona diretamente com suas carreiras, esses dois pontos 
influenciam modos de vivenciarem a rotina de trabalho. Os padrões de 
feminilidade abarcam não só os atributos e comportamentos colocados 
por Goellner (1999), como também escolhas e caminhos a serem seguidos 
como o matrimônio e o desejo por ser mãe. As colaboradoras subvertem 
essas ideias na medida em que vivem e seguem suas carreiras solteiras, 
não significando ausência de feminilidade, mas sim ressaltando mais 
uma possibilidade dentro das inúmeras feminilidades a serem manifes-
tadas. Ferreira (2012) concluiu que manter a carreira de treinadora e uma 
família, sendo mães ou não, é tarefa difícil para as mulheres, haja vista 
características do trabalho desempenhado e o modo como as relações 
de gênero se estabelecem no cotidiano doméstico. 

Os preconceitos extrapolam as questões de feminilidade e sexualidade, 
e buscam reforçar a noção de que o esporte (e posteriormente o trei-
namento) não é tarefa para mulheres. A associação do treinamento à 
figura masculina ainda é obstáculo para a aceitação das mulheres como 
técnicas (NORMAN, 2010). Ao conversar com as colaboradoras sobre 
os meios pelos quais se inseriram nas comissões, elas relatam que as 
características de liderança e inteligência técnica/tática apresentadas 
dentro de campo/quadra foram determinantes: 

“[...] eu sempre procurava orientar a equipe, sempre gostava de me aprofundar 
nessa área, então eu desde cedo pegava alguns treinadores que eram mais 
inteligentes e que tinham uma bagagem maior, eles me falavam: ‘Oh, tu tem 
potencial para ser treinadora’” (Patrícia Gusmão, treinadora, 38 anos). 

Não somente os atributos relacionados à liderança somados à experi-
ência enquanto jogadoras, garantiram o acesso às comissões técnicas. 
Aquelas que não tiveram oportunidades oriundas de seus desempenhos 
dentro das quatro linhas se dedicaram aos estágios e aos estudos. 

“Era um curso de quarenta pessoas, só três mulheres e duas não continuaram 
aí eu continuei e comecei a me destacar, sabe? Aí meus professores, eles 
mesmos me colocaram para fazer os estágios em um clube” (Macarena 
Celedon, treinadora, 30 anos). 
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“(...) eu resolvi que eu ia estudar e me focar no esporte [...]. E aí eu fui fazer 
faculdade de Educação Física no Sul mesmo e logo no primeiro semestre do curso, 
já sabendo a área que eu queria, que era o futebol, todos os cursos que eu pude 
fazer sempre corri atrás para poder fazer [..]” (Michele Kanitz, auxiliar, 26 anos). 

A combinação entre ser ex-atleta e realizar a formação na área da Edu-
cação Física, conferiu às colaboradoras um diferencial para atuação nos 
cargos, na medida em que conseguem associar a experiência do jogo à 
formação acadêmica e, por essas razões, serem também as protagonis-
tas em abrir portas para inserção nas comissões técnicas. Infere-se que 
treinadores e dirigentes do futebol de mulheres no Brasil interpretam a 
competência para o exercício da liderança das equipes desatrelada do 
sexo e, contrariando o princípio da similitude (KILTY, 2006), convidam 
e contratam mulheres para atuarem nos clubes com base em suas per-
formances físicas, intelectuais e comportamentais. Não obstante, eles 
são minoria. Ainda circunda nesse campo o paradigma a partir do qual 
se espera que as mulheres se envolvam com atividades de cuidado, 
receptividade e acolhida, enquanto dos homens idealiza-se o exercício 
da liderança e tomada de decisões (ROMERO, 2009). 

Mas tal análise pressupõe ir além da diferença de gênero, contemplando o 
conceito de interseccionalidade entre marcadores sociais e culturais, uma 
vez que ele nos impulsiona a compreender como se dá a (re)produção das 
posições que sujeitos assumem (ou por onde são interpelados) em ter-
mos de classe, gênero, sexualidade e raça (DORNELLES; POCAHY, 2014). 
Sendo o esporte e, sobretudo, o futebol um campo profícuo à produção 
e demonstração de uma masculinidade hegemômica (CONNELL; MES-
SERSCHMIDT, 2013), essa teia de sentidos e significados, acaba fabricando 
questionamentos e desconfianças a respeito da competência de pessoas que 
ocupem essa posição, mas que não sejam homens brancos heterossexuais. 

No tocante às mulheres, ainda que a categoria gênero seja usada como 
um argumento que as coloca em condição hierarquicamente inferior 
no interior das relações de poder, as colaboradoras mostram que sua 
aptidão para a ocupação de cargos de liderança se deve à constante 
busca por qualificação e experiências que culminam na competência 
necessária. Não obstante, assim como relataram Jaeger et al. (2010), no 
Brasil as questões de ordem simbólica sobre o futebol e a feminilidade 
implicam significativamente numa baixa representatividade das mu-
lheres em comissões técnicas. 
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A baixa representatividade: questões sobre 
permanência e ascensão na carreira 

Levando em consideração o ano de 2016, 15 treinadoras e auxiliares 
foram identificadas num universo de 45 equipes (somatório final de 
equipes participantes do Brasileiro e da Copa do Brasil, após subtrair sete 
equipes que disputaram ambos concomitantemente). Em uma situação 
ideal, se cada equipe contasse com um ou uma treinadora e mais um 
ou uma auxiliar, dois cargos seriam ocupados por pessoas diferentes e 
o quantitativo de profissionais atuantes seria de até 90. Dessa forma, 
o número absoluto de 15 treinadoras/auxiliares corresponde a uma 
representatividade de 16,66%. Para o ano de 2017, com a alteração do 
formato do Campeonato Brasileiro e a extinção da Copa do Brasil, apesar 
do aumento do número de equipes envolvidas, a representatividade de 
mulheres ocupando cargos de treinadoras ou auxiliares foi de apenas 
5,76% (seis mulheres: quatro treinadoras, sendo duas de cada série e 
mais duas auxiliares da série A2). 

Diante de questionamentos sobre perspectivas de mudanças nesse 
cenário, a maioria apostou em melhorias. Algumas foram mais preci-
sas ao mencionarem que a crença em um maior desenvolvimento da 
modalidade se sustentava pela expectativa criada em torno do licen-
ciamento criado pela CONMEBOL. Entretanto, no seu primeiro ano de 
vigor, a representatividade de treinadoras e auxiliares nas duas séries do 
Campeonato Brasileiro 2019 foi de 15,38% (16 mulheres) não superando 
significativamente o que foi observado em 2016. 

Na tentativa de explicar o decréscimo, ainda que sutil, na representati-
vidade de mulheres treinadoras mesmo diante do cenário otimista que 
se estabeleceu, destacam-se duas possibilidades. Uma delas é o fato de 
que as mudanças realizadas pela CBF no ano de 2017 fez com que clubes 
tradicionais no futebol de mulheres se desestruturassem. Com a chegada 
dos chamados “clubes de camisa” e seus interesses voltados apenas ao 
cumprimento do licenciamento frente a um curto tempo para adapta-
ções e investimentos, não necessariamente as condições de trabalho, 
remuneração e prática para as mulheres foram mantidas ou melhoradas. 
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Em 2020, com o formato do Campeonato Brasileiro preservado, a re-
presentatividade encontrada é de 20,19%. Foram 21 mulheres (duas 
treinadoras na série A1 e seis na A2; quatro auxiliares na série A1 e nove 
na A2) e essa foi a maior taxa registrada durante o período da pesquisa. 
Tal aumento pode ser atribuído à entrada efetiva e de modo competi-
tivo de grandes clubes, após completar um ano em vigor das medidas 
de obrigatoriedade; e ao aumento do interesse do público pelo futebol 
de mulheres. Segundo Mendonça (2020), a edição de 2020 se tornou 
histórica também porque foi a primeira vez que a primeira divisão do 
torneio contou com tantos times profissionais – que assinam as carteiras 
de trabalho das atletas – e com maior número de equipes chamadas “de 
camisa”, após estruturação mais adequada quando comparamos com 
o ano anterior. Entretanto, demarco que são necessários estudos que 
foquem em analisar esses fatores e que, majoritariamente, busquem 
elucidar as razões para que a representatividade das auxiliares esteja 
crescendo de modo mais acelerado que das treinadoras.

As treinadoras e auxiliares do futebol de mulheres no Brasil investem 
em capacitação para conquistarem o acesso ao cargo; todas possuem 
formação superior em Educação Física e a maioria concretizou especia-
lizações ou cursos mais breves voltados ao futebol e ao treinamento. É 
possível afirmar que a competência e esse alto investimento em capa-
citação refletiram e refletem diretamente nas vias de acesso aos cargos, 
quais sejam: formação superior, convite pessoal feito por dirigentes/
treinadores, estágios em clubes e trabalhos desenvolvidos em escolinhas. 

Superado o momento da inserção, quando questionadas sobre o que seja 
fundamental para garantir a permanência da mulher como treinadora 
ou auxiliar, ratificam que se trata de continuar a estudar:

“O primeiro é estudar. Se preparar. Não adianta ter sido uma muito boa jogadora 
para ser uma boa técnica. (...)” (Macarena Celedon, treinadora, 30 anos). 

“Me capacitar. Eu tenho gana de estudar, de fazer curso, de me preparar, de 
fazer estágio (...)” (Thaissan Passos, auxiliar, 31 anos). 
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Conquistar o direito à ocupação dos cargos analisados em função de seus 
desempenhos no meio do futebol, aliados a todo empenho na qualificação, 
configuram uma potente estratégia de resistência e subversão do cenário 
de subrepresentatividade. Todas elas destacam as experiências práticas, 
as capacitações extras bem como a formação superior como primordiais: 

“[...] eu fiz algumas capacitações (...) e alguns cursos no Sul mesmo e nesse 
meio do processo, durante a faculdade, eu ingressei a fazer a Licença C13 da 
CBF. Fiz a Licença B no outro ano, fiz Análise de Desempenho também. Agora 
eu estou concluindo um de especialização em futebol na UFV, em Minas 
Gerais [...]” (Michele Kanitz, auxiliar, 26 anos). 

“(...) tive oportunidade de ganhar uma bolsa da CBF para fazer a Licença C. 
Infelizmente os custos do curso são bem altos, a gente precisa se programar 
bastante para conseguir fazer (...)” (Thaissan Passos, auxiliar, 31 anos).

O custo das licenças é alto e é notório o quanto o futebol de mulheres 
no Brasil não desfruta de investimentos altos e, por vezes, nem mesmo 
satisfatórios, seja por parte de leis de incentivo ou patrocinadores. Além 
disso, não há uma cultura dos clubes em investirem na capacitação de 
sua equipe de profissionais. Destarte, as treinadoras que se capacitam 
no mais alto nível plausível no Brasil, o fazem por méritos próprios e 
diante de uma situação financeira desfavorável ou até mesmo precá-
ria: a remuneração é baixa, a necessidade de trabalhar em mais de um 
emprego é latente e o tempo dedicado à profissão é extenuante. Ainda 
assim, elas afirmam que o que as possibilita acessar e permanecerem 
no cargo é a dedicação aos estudos e por isso não medem esforços nessa 
direção (NOVAIS, 2018). 

Além disso, há de ser problematizado o fato de se exigir das mulheres 
(ainda que não de forma legal) uma formação específica para o trei-
namento, mas não estabelecer o mesmo requisito aos homens. Nem 
mesmo existe a obrigatoriedade de que o indivíduo que pleiteie o cargo 
de treinador ou auxiliar, seja formado em Educação Física. Isso culmina 
em falas lamentáveis como a do treinador Renato “Gaúcho”: 

13 Mais informações disponíveis em:  https://www.cbf.com.br/cbfacademy//sobre#. Acesso em: 19 de maio de 2020. 
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“Quem precisa aprender, estuda, vai pra Europa... Quem não precisa vai 
pra praia. Eu falo isso, e muitos criticaram. Disseram: estão trazendo um 
treinador que estava jogando futevôlei... Eu pergunto, e agora? E aí? Futebol 
é como andar de bicicleta. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar” 
(WERNEK; SALDANHA, 2016).

Dezenas de treinadores atuam sem nenhuma formação, muitas vezes 
pelo simples fato de terem sido bons atletas, mas a competência desses 
homens não é colocada em suspeição, pois seu sexo parece ser passaporte 
legítimo para desempenho da função. Em reportagem da Folha UOL, 
Cosenzo (2017) afirma que se a formação mínima como profissional de 
Educação Física fosse requisitada, apenas nove dentre os vinte treinado-
res atuantes na série A do Campeonato Brasileiro masculino poderiam 
continuar trabalhando. Esse dado aponta para a lacuna existente no 
que tange à formação/capacitação dos homens treinadores no Brasil. 
Em contrapartida, ainda que as mulheres venham se apresentando cada 
vez mais qualificadas que eles, sua representatividade não acompanha 
direta e proporcionalmente sua qualificação.

Se fazem necessárias ações mais efetivas voltadas ao futebol de mulhe-
res que reverberem no devido reconhecimento e visibilidade ao pro-
tagonismo de mulheres como as treinadoras e auxiliares deste estudo, 
além de investimentos que possam garantir condições equitativas para 
a capacitação, inserção e permanência delas no campo da liderança 
esportiva. A condição equânime passa pelo investimento financeiro, 
mas sobretudo pelo investimento na desconstrução de estereótipos de 
gênero que imputam sobre as mulheres responsabilidades sociais que 
podem se configurar como obstáculos em suas trajetórias. 
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Introdução
Realizar uma pesquisa tendo como objeto de investigação a atividade 
epistemológica da prática pedagógica do professor de Educação Física 
foi um grande desafio. Inicialmente, por ser um campo de investigação 
tão próximo e familiar, pois atuo como docente no ensino fundamental, 
o que torna difícil separar as interpretações do ser professor e do ser pes-
quisador. Parafraseando Nóvoa (1995), o professor/pesquisador é uma 
pessoa, e uma parte importante da pessoa é o professor/pesquisador. 
Neste capítulo, iremos relatar os caminhos trilhados para a realização 
desta pesquisa e seus apontamentos.

 Entramos no campo de pesquisa não só como pesquisadores, mas 
também como colegas de trabalho que compartilhavam a mesma rea-
lidade profissional. E levamos para o nosso objeto de pesquisa todas as 
inquietações de um professor/pesquisador que desejava realizar uma 

1 Esse texto é fruto da dissertação de mestrado defendida em 2013 no Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física Associação Universidade Federal de Viçosa/Universidade Federal de Juiz de Fora sob o título Atividade 
epistemológica da prática pedagógica do professor de Educação Física. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa da UFJF, número: 336/2011. O artigo fruto dessa pesquisa intitulado Professores de educação 
física e a produção dos saberes: em busca do fio da meada, foi publicado na Revista Pensar a Prática, em 2016. E as 
reflexões teóricas que culminaram na escrita deste capítulo datam de 2017.
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pesquisa que trouxesse suas marcas enquanto pessoa/pesquisador/
professor, pois acreditamos ser impossível separar essas funções, visto 
que somos somente uma pessoa.

 Assim, o objeto escolhido para a pesquisa carrega um pouco (ou tudo) de 
nós: desvelar a atividade epistemológica da prática pedagógica dos profes-
sores de Educação Física, revelar seus saberes, compreender como estes 
incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam seus saberes em 
função dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho 
em suas práticas cotidianas. Também visa compreender a natureza desses 
saberes, assim como o papel que desempenham tanto no processo de 
trabalho docente quanto em relação à sua identidade profissional.

 Tivemos que ter uma vigilância constante em relação ao nosso olhar 
sobre o campo investigativo, para não levarmos para nossas interpre-
tações pré-conceitos, ideais ou sonhos; tentamos desnudar nosso olhar 
para deixar o campo aflorar tal qual ele é. Sabemos das nossas limitações 
enquanto humanos carregados de subjetividades e, apesar desse esforço 
de autovigilância, temos consciência da incompletude de nossas análises.

 Entretanto, essa intimidade com o campo investigativo também teve 
suas vantagens. Pois, estar ali enquanto colega de trabalho facilitou a 
intimidade com os docentes observados, que se sentiram mais à vontade 
para compartilhar seus saberes, angústias, dúvidas, curiosidades, ansie-
dades... enriquecendo a pesquisa. Além disso, oportunizou a integração 
do pesquisador com o campo, pois a área investigada já fazia parte da 
rotina do pesquisador, ultrapassando o momento de estranhamento 
com o local pesquisado, ajudando a focar o olhar mais rapidamente 
para o objeto da pesquisa.

 A partir das inquietações das pesquisas que continuam perpetuando que 
os professores presentes no cotidiano das escolas são reprodutivistas e 
não se utilizam das teorias renovadoras em suas práticas pedagógicas, 
e que a Educação Física Escolar se encontra entre o “não mais” e o “ain-
da não”2, buscamos em nossa pesquisa demonstrar “a Educação Física 
que tem pra hoje”, e que em suas práticas pedagógicas os professores 

2 As reflexões apresentadas nesse texto foram inspiradas na leitura do artigo Entre o ‘não mais’ e o ‘ainda não’: pensando 
saídas do não lugar da Educação Física Escolar I, escrito por González e Fensterseifer (2009), nos Cadernos de 
Formação do CBCE. Este texto nos intrigou e nos convidou a refletir sobre o que seria o “não mais” da Educação 
Física Escolar (EFE), o “ainda não” e, principalmente, qual seria o “não-lugar” ocupado por essa disciplina.
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são produtores de saberes, saberes esses pouco valorizados no campo 
acadêmico. Tentamos voltar nosso olhar na contramão das pesquisas, 
e demostrar como os professores produzem saberes e constroem suas 
próprias ferramentas de ação, levando em consideração suas histórias 
de vida, e o que os constitui enquanto docentes.

Percursos Metodológicos
Nesse percurso nos deparamos com a dificuldade de encontrar um 
método de pesquisa que capturasse o fervilhar do campo de pesquisa e 
nossos pensamentos/ideias/objetivos. Assim, recorremos ao movimen-
to teórico, no qual analisamos a epistemologia da prática pedagógica 
e a metodologia de pesquisa utilizada recentemente nas pesquisas em 
educação; e aos pensadores pós-estruturalistas, principalmente, Paulo 
Evaldo Fensterseifer, que propõe a atividade epistemológica em subs-
tituição da epistemologia, pois esta busca compreender a lógica de 
produção dos saberes das ciências nas inter-relações com o contexto 
em que se legitimam (ou não) estes saberes, e persegue também uma 
melhor compreensão dos arranjos internos do saber científico que, na 
sua demanda por objetivações, esquece-se do não dito, ou seja, que toda 
pretensão de verdade, como sabiam os gregos, vela ao desvelar. E nos 
mostram um bom exemplo disso, que é o reconhecimento de chegarmos 
a verdades diferentes nos movimentando em paradigmas diferentes ou 
com diferentes metodologias (FENSTERSEIFER, 2009).

Nesse trajeto reflexivo, consideramos que atividade epistemológica da 
prática pedagógica é a busca por entender-se de forma con(s)ciente 
com a lógica da produção dos saberes docentes, nas inter-relações com 
o contexto que legitimam (ou não) esses saberes, e compreender o que 
os constitui e como são constituídos pelos docentes. Adotamos este 
termo enquanto método e objeto de nossa pesquisa. 

Esta pesquisa pautou-se em uma abordagem teórico-metodológica 
qualitativa, que dá voz ao professor, analisando sua trajetória profis-
sional e história de vida, bem como a relação destas com a sua prática 
pedagógica na Educação Física Escolar.
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De acordo com Nóvoa (1995), uma perspectiva de investigação no campo 
da educação deve priorizar o professor como foco central em estudos 
e debates, demonstrando o quanto o modo de vida pessoal acaba por 
interferir no profissional. Esse movimento de investigação surgiu “num 
universo pedagógico, num amálgama de vontades de produzir outro 
tipo de conhecimento, mais próximo das realidades educativas e do 
quotidiano dos professores” (NÓVOA, 1995, p. 19).

Como campo investigativo elegemos duas escolas públicas municipais 
de Juiz de Fora – MG, do ensino fundamental de 6º ao 9º ano. Perma-
necemos no campo durante cinco meses, observando dois docentes 
de Educação Física e suas práticas pedagógicas. Os professores cola-
boradores foram escolhidos ao acaso, logo após elegermos as escolas 
que participariam do estudo. Foram observadas 42 aulas, sendo 21 de 
cada docente. Durante a permanência nas escolas, registramos em um 
diário de campo os dados observados e realizamos uma entrevista em 
profundidade com os professores, destacando os diferentes aspectos 
de suas histórias de vida e profissional, reconhecendo e considerando 
os saberes por eles construídos. 

Optamos por denominar os docentes colaboradores desta pesquisa de 
Zeus e Hera para preservar suas identidades. Zeus se formou no ano de 
2008, e atua como docente na rede municipal de ensino de Juiz de Fora 
(MG) há três anos; a docente Hera concluiu sua formação no ano de 
1981, e possui 25 anos de experiência docente na mesma rede municipal.

Os procedimentos éticos foram observados para a realização da pesquisa, 
e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, sob o parecer nº 336/2011. 

Produção Acadêmica
 Ao iniciarmos a pesquisa sentimos a necessidade de analisar o que 
estava sendo produzido sobre epistemologia no cenário acadêmico da 
Educação Física brasileira. Para tal, elegemos os Anais do CONBRACE 
(Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte) dos anos de 2009 e 2011, 
por entender que este reúne e debate parte significativa da produção 
sobre o tema no Grupo Trabalho Temático (GTT), denominado Episte-
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mologia. Este grupo está presente no CBCE desde 1995, ano em que o 
CONBRACE (Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte) subdividiu 
a discussão e apresentação dos trabalhos acadêmicos em grupos de 
trabalhos temáticos.

Além dos anais, elegemos a Revista Movimento que, desde 1994, vem 
contribuindo para a qualidade da produção intelectual da Educação 
Física, desempenhando um papel importante na veiculação do conheci-
mento. A Revista Movimento tem periodicidade trimestral, disponibiliza 
seu conhecimento em formato eletrônico e pertence à Escola de Edu-
cação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul3. Optamos 
por analisar os últimos três anos de suas publicações, de 2010 a 2012, 
sendo analisados quatro volumes nos anos de 2012 e 2011, e cinco no 
ano de 2010, devido a uma publicação da edição especial.

Encontramos nas pesquisas uma tendência em analisar a produção da 
área, o que pode ajudar a forjar o conhecimento da mesma. Essas pes-
quisas estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, o que nos 
permite inferir que os cursos de pós-graduação strictu sensu também 
se concentram nesta região. A maioria das pesquisas utiliza-se como 
aporte teórico a fenomenologia e como método de pesquisa a análise 
bibliográfica. São produzidas em pequenos grupos, e os autores utili-
zados como referências teóricas da área também foram os que mais 
publicaram neste período, mostrando a relevância de suas pesquisas.

 Nessa análise, percebemos uma escassez nas pesquisas com a temática 
epistemologia da prática e/ou saberes docentes, o que nos mostra que 
as pesquisas na área de Educação Física ainda não voltaram o seu olhar 
para os docentes, ou estão iniciando suas investigações nessa temática.

Educação Física Escolar: o que tem pra hoje?
Após essas constatações, fomos em busca da Educação Física Escolar 
que vem sendo produzida no cotidiano das escolas, numa tentativa de 
debater com a literatura que apresenta que essa disciplina se encontra 
entre “o não mais e o ainda não”. Para realizarmos essas análises, utili-
zamos como referencial teórico a produção dos saberes docentes.

3  Disponível em: http://seer.ufrgs.br/Movimento. Acesso em: 15 jan. 2013.
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Segundo Tardif e Borges (2001), os saberes docentes são saberes perso-
nalizados, temporais e situados. São personalizados porque os profes-
sores lançam mão de saberes advindos da sua personalidade e história 
de vida, não somente intelectual, no sentido restrito do termo, mas 
também emocional, afetivo, pessoal e interpessoal; os professores 
possuem emoções, um corpo, uma personalidade, uma cultura, e seus 
pensamentos e ações carregam suas marcas. São temporais porque são 
adquiridos através do tempo por meio da história de vida escolar pré-
-profissional, das estratégias de ensino e da incorporação de papéis do 
professor; e também porque são utilizados, validados e se desenvolvem 
no âmbito da carreira, durante um processo de socialização profissional 
de longa duração. E, finalmente, são situados porque são construídos 
em função das situações particulares e singulares de trabalho, os quais 
ganham sentido e validade. Assim, destacaremos o que nos chamou mais 
a atenção em relação aos saberes docentes observados nas respectivas 
práticas pedagógicas de Zeus e Hera.  

Em relação a Zeus destacamos, nas observações de suas aulas, a utili-
zação de saberes docentes que lhe são próprios, como, por exemplo, a 
criatividade - em relação à diversificação dos conteúdos e dos materiais 
didáticos utilizados; e a utilização das tecnologias da informação (TICs) 
- como recurso didático-pedagógico de suporte em seus planejamentos 
e práticas pedagógicas.

Ao analisarmos os registros do diário de campo, construído durante a 
pesquisa, percebemos que em várias aulas Zeus recorreu ao uso de ma-
teriais didáticos confeccionados por ele e pelos alunos. Embora a falta 
de material pedagógico para as aulas fosse uma realidade na escola, tal 
fato, ao invés de se tornar uma dificuldade para o professor, foi motiva-
dor, levando o docente a criar e inovar no campo escolar.

Ao ministrar o conteúdo “Esportes pouco praticados no Brasil”, por 
exemplo, um dos temas das aulas foi o rugby. Apesar de, na escola, não 
haver a bola específica do esporte, o professor transformou uma bola 
de basquete furada em uma bola de rugby. Ele retirou sua câmera de ar, 
colocou vários retalhos de pano dentro para dar peso, e a costurou no 
formato, e a peça confeccionada ficou bem semelhante a oficial, opor-
tunizando aos alunos a vivência do esporte. Ao indagarmos como surgiu 
a ideia da criação e confecção dos materiais o professor nos explica:
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[...] quando eu brincava na rua... a gente sempre inventava brincadeira... 
daí essa questão das invenções dos materiais, da adaptação, da criação. 
[...] Eu vou citar um professor da faculdade, quando a gente discutiu essa 
questão de reciclagem ele falou, não é porque você não tem material que 
você não vai adaptar... não é porque você adaptou que não vai cobrar o 
material oficial (SOBRENOME, ANO).

No relato do professor podemos perceber que a precarização dos recursos 
materiais não se traduz em impedimento para a realização do trabalho 
escolar. Ainda assim, o professor cobra que a escola disponibilize os 
materiais didáticos necessários para o desenvolvimento da Educação 
Física Escolar.

A criatividade na produção desses saberes do educador, voltados à con-
fecção de material alternativo, é fruto de experiências em sua infância, 
rica em brincadeiras e invenções, e de aprendizagens mediadas por 
discussões nas aulas com os docentes ao longo da sua formação inicial.

As narrativas de Zeus nos colocam diante da importância dos saberes 
elaborados pelos próprios professores no confronto diário com o seu 
trabalho (GAUTHIER et al., 1998; CHARTIER, 1998; TARDIF, 2011). 

Outro ponto a destacar relativo à criatividade do professor é a diversi-
ficação dos conteúdos e temas das aulas. No período de observação da 
pesquisa, identificamos o trabalho com dois conteúdos: “Esportes pouco 
praticados no Brasil” (rugby, dogeball, badminton, críquete, lacrosse, 
punhobol e frisbee), e “Esportes de aventura e esportes da natureza” 
(Le Parkour, Slackline, trekking e corrida de orientação). 

Podemos notar que Zeus rompe com os padrões identificados na maioria 
das pesquisas (CAPARROZ; BRACHT, 2007; GARIGLIO, 2004) que apontam 
como conteúdos hegemônicos trabalhados nas escolas os esportes mais 
tradicionais da cultura brasileira, tais como: futebol, handebol, vôlei e 
basquete. Ou até mesmo as aulas baseadas na concepção recreacionista, 
com ausência de intencionalidade pedagógica e passividade docente. 

Gariglio (2004), ao observar os saberes produzidos pelos docentes do 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto/MG, concluiu 
que os conteúdos predominantes nas aulas observadas são os esportes, 
e que as justificativas estão relacionadas a duas questões principais: a 
facilidade em operar com esse conteúdo devido à experiência e forma-
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ção dos docentes; e a facilidade de convencimento dos alunos para a 
participação nas aulas, o que supostamente não aconteceria com outros 
conteúdos pouco conhecidos. Além disso, os ambientes e materiais re-
servados pela escola para as aulas de Educação Física são historicamente 
oriundos do âmbito esportivo.

Destacamos aqui um protagonismo de Zeus ao eleger conteúdos diver-
sificados para suas aulas. Ao indagarmos o professor sobre como surgiu 
o conhecimento para trabalhar com tais conteúdos, o mesmo relata o 
breve contato que teve com alguns desses conteúdos em sua graduação 
e, em tom de crítica, relata a predominância dos esportes tidos como 
mais populares no currículo. O docente recorre a internet como instru-
mento de pesquisa dos conteúdos utilizados que não foram abordados 
em sua formação inicial.

Outro aspecto que destacamos na nossa vivência do campo de pesquisa 
foi a sistematização do conhecimento por parte do docente ao trabalhar 
com o conteúdo. Ao iniciar o tema dentro desse vasto universo, Zeus 
apresentava aos alunos saberes conceituais por meio de sua história, suas 
principais regras, a dinâmica do jogo, o lugar onde era mais praticado, 
contextualizava o esporte em relação às olimpíadas, quando era o caso, 
suas principais competições e jogadores e, geralmente, apresentava um 
vídeo para que os alunos entendessem a dinâmica do jogo. Essa aula de 
abertura de cada tema era realizada na sala de aula ou no ginásio. Somente 
depois dessa apresentação que os alunos desfrutavam das vivências por 
meio de exercícios educativos, mini jogos e o jogo: sistematização baseada 
na abordagem crítico superadora, como relatado pelo professor. Ao se 
embasar nessa abordagem pedagógica, o professor revela clara intenção 
na organização dos conteúdos ministrados, com o objetivo de oferecer 
aos alunos um conhecimento crítico e sistematizado, facilitando, assim, 
a reflexão sobre as contradições presentes no campo da cultura corporal, 
objeto da Educação Física Escolar (SOARES et al., 1992).

Consideramos, também, que a utilização de recursos tecnológicos no 
auxílio ao planejamento do conteúdo, e como material didático, repre-
senta outro diferencial na produção do saber docente de Zeus. Podemos 
exemplificar, por meio do seu relato sobre uma prática realizada na sala 
de informática, quando chegaram a criar um blog para as turmas, e a 
editar um livro sobre brincadeiras populares. Sobre a utilização das TICs 
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em seus planejamentos relata: “[...] a gente consegue material didáti-
co... tudo na internet, tutorial ensinando como pegar a raquete de jogo 
...como que é o passo de dança tal, quais são os movimentos básicos da 
luta... Então o que a gente mais utiliza é a internet”.

O fato de ser jovem, da geração Y4, pode ter um significado no desen-
volvimento desse saber, pois, ele pertence a uma geração com maior 
facilidade de acesso e uso dos recursos tecnológicos. Mesmo a presença 
de tais recursos na escola é recente, possibilitando essa nova geração 
de professores incluírem em seus planejamentos atividades na sala de 
informática, com uso da internet. 

Os saberes docentes que emergiram da observação das práticas pedagó-
gicas de Hera durante a nossa permanência no campo, se organizaram, 
sobretudo, em torno dos materiais disponíveis na escola não específicos 
da Educação Física, e a facilidade na integração com os alunos e habi-
lidade para gerir conflitos, como detalharemos a seguir.

Em suas aulas, Hera demonstrou certo grau de criatividade na diversi-
ficação dos materiais utilizados. Em uma delas realizou um circuito de 
trânsito, e apropriando-se de materiais que foram doados à escola para 
serem utilizados num projeto interinstitucional de Educação para o 
Trânsito, propôs um circuito com os alunos, com desafios de mudanças 
de direção, paradas obrigatórias, dentre outras, conforme as orientações 
mostradas nas placas. 

Compreendendo que a Educação Física Escolar trabalha com os conte-
údos advindos da cultura corporal: jogos, danças, esportes, lutas, circo, 
entre outros (SOARES et al., 1992) este não seria um conteúdo específico 
da Educação Física, mas que pode ser trabalhado na escola como projeto 
interdisciplinar ou como tema transversal. Mas, conforme observamos, 
não foi essa a intencionalidade da docente, ela se apropriou do material 
para trabalhar a parte técnica da corrida, tendo a Educação no Trânsito 
como pano de fundo.

  A utilização desse material, disponível na escola, partiu de uma refle-
xão da própria maestra sobre a diversificação dos materiais didáticos 
e a possibilidade de tornar as aulas mais atraentes. Assim, tematizou a 

4  Geração Y ou geração da internet é a geração de pessoas que nasceram após os anos 1980 que vivenciaram vários 
avanços tecnológicos. Disponível em: http: www.significados.com.br. Acesso em: 15 jan. 2016.
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aula a partir de um material não específico da Educação Física, fazendo 
uma relação com a Educação para o Trânsito, onde os alunos saltaram, 
correram em diferentes direções e sentidos, jogaram e vivenciaram os 
problemas e as regras do trânsito, enfatizando a formação cidadã de 
respeito às regras.  

A inclusão pela professora de outros conteúdos nas aulas pode ser 
explicada, em parte, pelo referencial bibliográfico que serve de apoio 
para a organização do seu planejamento, como relata: “[...] têm vários 
livros... tem um livro que gosto muito... ‘Educação de Corpo Inteiro’, de 
João Batista Freire, sempre foi meu livro de apoio...”.

O livro citado representa uma abordagem pedagógica da Educação Fí-
sica Escolar intitulada construtivista-interacionista, influenciada pela 
psicomotricidade, principalmente, na questão da busca da formação 
integral da criança, com a inclusão das dimensões afetivas e cognitivas 
ao movimento humano. Segundo Darido (2001), a principal vantagem 
dessa abordagem é que ela possibilita maior integração da proposta 
pedagógica da escola com a da Educação Física.

A proposta de João Batista Freire (1989) se baseia na pedagogia do 
movimento e se organiza em fases da infância, contendo propostas de 
atividades e materiais que podem ser utilizados em cada uma delas. 
Os saberes motivadores das atividades propostas pela docente têm 
como referência a pedagogia do movimento, e apresentam um caráter 
recreacionista, pois, têm como um dos objetivos proporcionar prazer 
aos alunos como relata: “[...] é um momento que eles têm... de ter um 
prazer..., momento de integração, de troca...”.

É interessante destacar que os resultados de nossas observações so-
bre as práticas pedagógicas de Hera corroboram o estudo de Gariglio 
(2004), que investigou os objetivos dos docentes em relação aos conte-
údos ministrados nas aulas de Educação Física. O autor concluiu que 
a aprendizagem dos conteúdos não constitui a única preocupação dos 
professores, uma vez que eles buscam alcançar fins e objetivos que 
não somente àqueles relativos aos resultados escolares. Tais objetivos, 
geralmente, estão relacionados ao convívio social, respeito às regras, 
disciplina, respeito ao próximo, integração, dentre outros.
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Em vários momentos das nossas observações, percebemos também a 
preocupação de Hera em diversificar as atividades planejadas e os ma-
teriais que seriam utilizados nas aulas. Em alguns trechos da entrevista, 
ao indagarmos sobre as atividades propostas, é possível perceber a sua 
angústia: “[...] tô tentando usar mais materiais, diversificar mais... [...] 
uma atividade mais assim interessante que usa mais materiais”.

Acreditamos que esta angustia pode estar relacionada ao modo como 
Hera elabora seu planejamento, sem uma sequência linear. As aulas 
que observamos apresentavam cada dia um tema diferente: atletismo, 
handebol, jogos e brincadeiras, circuitos aeróbicos, dentre outros. Ao 
relacionarmos o seu planejamento aos objetivos verificados das aulas 
com seus relatos, podemos inferir que suas aulas são voltadas a atender 
um objetivo maior, que seria possibilitar aos alunos a oportunidade 
de experimentar vivências de aprendizado humano que vão além dos 
conteúdos específicos da Educação Física. Assim, os conteúdos são 
utilizados como meio de alcançar outros objetivos. 

Em relação ao planejamento dos professores mais experientes, Ghautier et 
al. (1998) sinaliza que esses docentes geralmente dedicam menos tempo à 
tarefa do planejamento, planejam com base em panos de fundo incomple-
tos, de imagens de aulas baseadas nas experiências anteriores. Como nos 
confirma Hera sobre os saberes utilizados por ela: “[...] utilizo... é o saber 
mesmo da gente... eu acho que saber a gente tem mesmo com a gente...”.

 Apesar da docente relatar um desejo de atualizar seus conhecimentos por 
meio de cursos de formação continuada, observa-se que suas referências 
de apoio pedagógico não são atuais.  Para nós fica a questão, por que esses 
conhecimentos não estão chegando aos docentes no cotidiano das escolas? 

Outro saber que destacamos na prática de Hera é a facilidade na in-
tegração com os jovens e, principalmente, de solucionar conflitos. A 
turma observada era bastante agitada e dessa forma, eram comuns os 
conflitos entre os alunos nas aulas, como brincadeiras de “lutinhas” que 
acabavam em confusão, fofocas entre a turma, e outros.

Em uma das aulas observadas, a turma estava bastante eufórica. O 
tema proposto da aula era corrida de revezamento. Logo no início das 
atividades, a turma apresentou vários conflitos: na divisão das equipes, 
na execução das atividades, alunos trapaceando, outros implicando e 
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reclamando dos colegas. Ao perceber que a atividade não estava fluindo, 
a docente optou por trocar a atividade e sugeriu a realização de um “pi-
que-bandeira”. Mas, a permuta da atividade não resolveu os problemas 
e, do mesmo modo, reiniciaram-se os conflitos. Novamente a docente 
modificou a atividade, pedindo, então, para que os alunos sentassem em 
círculo no centro da quadra, para a vivência de uma brincadeira cantada 
(Atenção, concentração5). Para nossa surpresa, os alunos ficaram mais 
calmos e participaram de toda a atividade.

 A docente, com sua experiência de 25 anos de magistério, percebeu que 
não adiantaria insistir na mesma atividade, modificando o planejado duas 
vezes até que os alunos se motivaram a participar da aula. Tardif (2011), 
ao caracterizar os saberes da experiência, evidencia que este é um saber 
interativo entre os professores e os outros atores educativos. Ele traz as 
marcas desta interação, está impregnado de normatividade e afetividade, 
e recorre à procedimentos de interpretação de situações rápidas, instá-
veis, complexas. Além disso, é um saber sincrético e plural, que repousa 
sobre vários conhecimentos e sobre o saber-fazer que são mobilizados 
e utilizados em função dos contextos variáveis e contingentes da prática 
profissional. Portanto, é um saber prático, cuja utilização depende de sua 
adequação às funções, problemas e situações peculiares ao trabalho.

Igualmente em estudo apresentado por Borges (1998) sobre o profes-
sor de Educação Física e a construção do saber, em suas conclusões, a 
autora destaca que os professores produzem saberes com base em suas 
experiências cotidianas, por meio das quais os saberes são validados. 
Tais saberes constituem a cultura docente em ação, isto é, por meio 
deles os professores compreendem, orientam e dominam suas práticas. 

Assim, ao analisarmos os saberes que destacamos de Hera, percebemos 
que se constituíram pela experiência docente, o que nos indica que essa 
professora poderia estar recorrendo e orientando sua prática com base 
nos seus saberes experienciais.

 

5  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YBRJDfZxD7I. Acesso em: 18 fev. 2018.
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Considerações finais
Nas observações encontramos Zeus no início da carreira, na fase de 
descoberta, de entusiasmo. Ele nos revela um saber criativo e inventivo, 
sistematizado, baseado na cultura corporal de movimento, organizado de 
maneira a ensinar os conteúdos em sua íntegra (história, contextualização, 
técnica, regras, entre outros) e facilitar o processo de ensino-aprendiza-
gem dos alunos. Declara que essa sistematização se baseia na perspectiva 
crítico-superadora (SOARES et al., 1992). Outro fator que contribui para 
esse planejamento criativo e organizado é o apoio e discussão com seus 
pares. Segundo o professor, isso facilita o seu trabalho, retira a insegurança, 
ajuda a experimentar o que dá certo ou não na prática pedagógica, além 
de ser um ponto de apoio e incentivo nos momentos difíceis da carreira, 
pois partilham as angústias, os sucessos e os planos.

 Outra consideração relacionada a Zeus, é que a criatividade demonstrada 
em suas aulas, tanto na construção de materiais como na diversificação 
de conteúdos e atividades pode ter sido influenciada pelas vivências da 
sua infância, rica em brincadeiras e criações e, principalmente, na uti-
lização da internet como material de apoio em seus planejamentos. E 
que, algumas atitudes tomadas enquanto docente, poderiam se remeter 
a experiências que vivenciou enquanto aluno na Educação Física Escolar 
em seu ensino fundamental. Assim, os saberes docentes produzidos em 
suas aulas carregam as marcas da sua história de vida.

Hera, apesar de se encontrar no final da carreira, nos demonstra um 
rompimento com o paradigma que versa que o professor nessa fase 
apresenta um imobilismo e um desinvestimento, pois demonstra um 
interesse em correr atrás do conhecimento. Contudo, ao planejar suas 
aulas, ainda se baseia em uma produção teórica da década de 1980, 
influenciada talvez por sua formação inicial.

Por meio das observações, notamos que Hera utiliza-se da cultura cor-
poral de movimento como meio e não como fim, ou seja, busca em suas 
aulas a formação cidadã, a interação dos alunos, o prazer, entre outros; 
utilizando conteúdos da cultura corporal, ficando este em segundo plano.  
Podemos inferir que a docente recorre aos saberes experienciais para 
elaborar o seu planejamento e, principalmente, na dinâmica das aulas, 
tentando solucionar conflitos e organizar os alunos.
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Ao refletirem sobre a formação inicial, os docentes observados inferem 
que esta contribuiu timidamente na construção dos seus saberes do-
centes e que o curso de graduação deveria ser trabalhado de forma mais 
próximo da prática pedagógica, aproximando-se mais do cotidiano das 
escolas, com as horas dedicadas ao estágio ampliadas e que essa apro-
ximação aconteça de maneira efetiva. As disciplinas relacionadas por 
eles que contribuíram para suas práticas pedagógicas estão ligadas a 
atividades práticas, que geralmente são utilizadas em seus cotidianos.

Em relação ao início da carreira docente no trabalho escolar, percebe-
mos um descaso das escolas ao acolher os professores. Pelos relatos, 
entendemos ser este um momento delicado, com inúmeras dificuldades, 
como insegurança, indisciplina dos alunos, aceitação pelos colegas, 
ambientação com o espaço e seus procedimentos. E, como revelado 
pelos professores, não há uma orientação da escola em relação a essas 
dificuldades, nem mesmo no momento de escolher a turma: é dado a 
eles o que sobrou, aumentando as dificuldades caso não tenham afini-
dade com o segmento a ser trabalhado.

Outro ponto que destacamos em nossas análises se relaciona às in-
tencionalidades dos docentes em relação aos objetivos das aulas. Ob-
servamos que suas intencionalidades nem sempre estão relacionadas 
somente na apreensão dos elementos da cultura corporal, estão ligadas 
também ao desenvolvimento do prazer, da autonomia e da formação 
crítica dos alunos.

Os docentes explicitaram que os entraves para o desenvolvimento da 
prática docente estão relacionados aos espaços, aos materiais, ao acú-
mulo de funções em busca de reconhecimento no espaço escolar, à in-
disciplina dos alunos, turmas cheias, alunos repetentes, além de baixos 
salários levando os docentes a acumularem cargos para complementar 
à renda. E, para eles, as competências necessárias para se trabalhar na 
escola se relacionam a qualidades como: paciência, tolerância, respeito, 
jogo de cintura, entre outras. São competências que não estão ligadas 
diretamente às especificidades da Educação Física e sim aos entraves 
do trabalho docente.
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Podemos inferir que os professores observados produzem saberes. 
Saberes personalizados que carregam as marcas das suas histórias de 
vida, da sua formação inicial, do contato com os colegas, da persona-
lidade, das suas experiências. E que esses saberes, tal qual as verdades, 
parafraseando Fensterseifer, têm endereço e fazem aniversário, isto é, 
são saberes pessoais e localizados.

Buscamos, assim, demonstrar por meio do nosso estudo a Atividade 
Epistemológica da Prática Pedagógica dos professores observados. Ten-
tamos entender de forma con(s)ciente a lógica da produção dos seus 
saberes docentes por meio da observação do cotidiano, evidenciando os 
saberes produzidos por eles e observados por nós, na inter-relação do 
contexto que os legitimam: as escolas. Por fim, a partir da história de vida 
dos docentes, relacionando-as com os saberes observados e as reflexões 
dos docentes em relação aos seus saberes, procuramos compreender 
como os saberes se constituem e são constituídos pelos professores.
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Discursos e 
experiências 
pedagógicas de gênero 
no Programa Segundo 
Tempo1

Aline Laila Gomes

Introdução
O presente capítulo discute a relação entre gênero e a promoção de uma 
política pública de Esporte e Lazer do Governo Federal - o Programa Se-
gundo Tempo (PST) -, uma vez que tais temáticas vêm ganhando espaço 
social e acadêmico na área da Educação Física nas últimas décadas. A 
motivação desta pesquisa foi compreender as relações de gênero nas 
atividades físicas e esportivas desenvolvidas no interior do PST, uma 
política pública2 de esporte e lazer voltada para crianças e jovens. 

Desde os anos 1980, estudos no Brasil vêm discutindo questões de gê-
nero na Educação Física, no esporte e no lazer. É interessante destacar 
que programas governamentais que privilegiam práticas corporais de 
esporte e lazer vêm, desde a última década, se preocupando com tais 

1 Esse texto é fruto da dissertação de mestrado defendida em 2015 no Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física Associação Universidade Federal de Viçosa/Universidade Federal de Juiz de Fora sob o título: Discursos  e 
Experiências Pedagógicas de Gênero  no Programa Segundo Tempo. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da UFJF, número: 33015514.0.0000.5147. 

2 O conceito de política pública que será utilizado neste estudo diz respeito a “um conjunto formado por um 
ou mais objetivos coletivos considerados necessários e desejados, os meios e as ações que são utilizados na 
implementação, pelo menos parcialmente, por uma instituição ou organização governamental com a finalidade 
de orientar o comportamento de atores individuais ou coletivos para modificar uma situação percebida como 
insatisfatória ou problemática” (DEUBEL, 2002, p. 27).
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reflexões e propondo, em seus documentos, uma abordagem que atenda 
a todos os segmentos sociais. Alguns exemplos são o Programa Esporte 
e Lazer da Cidade (PELC3) e o PST, os quais comtemplam, em seu ma-
terial pedagógico, discussões relativas à temática de gênero no lazer e 
nas práticas corporais e esportivas. 

 Nesse sentido, optou-se pela investigação do PST, criado em 2003, o 
qual é gerido pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social (SNELIS), do Ministério do Esporte (ME), e tem como 
objetivo geral “democratizar o acesso ao esporte educacional de quali-
dade, como forma de inclusão social de crianças, adolescentes e jovens 
em situação de vulnerabilidade social” (BRASIL, 2014, p. 6). O programa 
está em desenvolvimento, e completa 12 anos de funcionamento, o que 
nos coloca diante de sua consolidação no cenário nacional.  

Considerando a relevância desse programa em nível nacional, mais 
especificamente no município de Ubá4, localizado no Estado de Minas 
Gerais (MG), onde se desenvolveu a pesquisa, interessa-nos corroborar 
com as ideias de Goellner et al. (2010). Nesse sentido, buscamos am-
pliar o debate na literatura sobre as tensões presentes para a inserção 
e permanência das crianças e jovens nas atividades de esporte e lazer, 
a fim de aprofundar a compreensão desse processo, os desafios impos-
tos e as alternativas para superar possíveis dificuldades de inclusão de 
segmentos sociais marginalizados por questões de gênero nas políticas 
públicas de esporte e lazer. Nesse sentido, objetivamos neste estudo 
analisar a inserção e permanência de meninas e meninos nos núcleos 
do PST de Ubá/MG, bem como os processos sociais que resultam em 
discrepância na participação entre os gêneros.

Um dos desafios para a investigação do tema é compreender gênero 
como marcador identitário, que interdita ou promove oportunidades 
desiguais de acesso às práticas corporais no PST. Por isso, entendemos 
ser importante dar voz aos coordenadores de núcleo que atuam dire-
tamente com os beneficiários na oferta das atividades, para revelar o 
posicionamento deles diante do contexto. 

3 É um programa que corresponde a uma política pública e social do governo federal, criado em 2003, que se 
desenvolve por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério 
do Esporte e que tem como finalidade proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer para todas 
as faixas etárias, incluindo as pessoas portadoras de deficiência. Disponível em: http://portal.esporte. gov.br/
arquivos/snelis/esporteLazer/diretrizesPELCEdital2013.pdf. Acesso em: 24 mar. 2015.

4 O município de Ubá fica localizado na mesorregião da Zona da Mata mineira, a 297km da capital, Belo Horizonte. Tem 
como principal atividade econômica a produção moveleira, e possui população de 101.519 habitantes (IBGE, 2010).
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Procedimentos metodológicos
Esta pesquisa5 se caracteriza como um estudo qualitativo (BAUER; 
GASKELL, 2002), do tipo descritivo. O lócus investigativo foi o Programa 
Segundo Tempo, na cidade de Ubá, município do Estado de Minas Ge-
rais (MG). A pesquisa de campo foi realizada em quinze núcleos do PST 
existentes na cidade, em funcionamento entre 2012 e 2014. O programa 
se desenvolveu no município de Ubá/MG a partir da formalização do 
convênio entre o Ministério dos Esportes e a Prefeitura Municipal. 

O grupo de participantes da pesquisa foi composto por 15 coordenadores 
de núcleo, sendo seis homens e nove mulheres, com idades entre 23 e 35 
anos. Por questões éticas, a fim de manter o anonimato dos entrevistados, 
os participantes foram identificados nesta pesquisa por números de 1 a 
15, seguindo a ordem em que as entrevistas foram realizadas. 

Como instrumento de pesquisa, utilizamos observações sistemáticas e en-
trevistas temáticas individuais semiestruturadas (BAUER; GASKELL, 2002). 

As observações sistemáticas ocorreram em quatro núcleos, escolhidos 
de forma aleatória, e foram feitos registros em caderno de campo. Ob-
servamos nove aulas do projeto no período de abril a junho de 2014. 
Esse número de observações foi resultado do período restrito entre o 
calendário de execução do convênio do programa no município de Ubá 
e o desenvolvimento deste estudo. 

De posse das respostas das entrevistas, já organizadas nos quadros, pro-
curamos estabelecer relações entre os fatos e os discursos6 da maioria 
dos coordenadores, considerando as exceções e/ou divergências de 
respostas, sempre fazendo o contraponto com os documentos e fontes 
bibliográficas. Quando isso não foi possível, estabelecemos o confronto 
entre os discursos coletados, alimentando a discussão e ampliando o 
conteúdo dos dados levantados.

5 Este texto é fruto da dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 
Universidade Federal de Juiz de Fora sob o mesmo título. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisas 
com Seres Humanos da UFJF sob o parecer no 718.341.

6  Os discursos podem ser entendidos como sistemas e códigos de significação que constituem o conjunto de 
enunciados de um determinado campo de saber, construídos historicamente dentro das relações de poder 
(FOUCAULT, 2011).
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As fases da análise de conteúdo foram organizadas em três momentos: 
a pré-análise, que objetivou tornar operacionais as ideias iniciais e 
sistematizá-las; a exploração do material, que correspondeu à fase de 
aprofundamento na leitura e análise; e o tratamento dos resultados, que 
foi realizado a partir da inferência e da interpretação da pesquisadora à 
luz da literatura (BARDIN, 2011).

Por fim, fizemos o tratamento dos resultados, resgatando o que é sig-
nificativo e válido. Para isso, elaboramos quadros de resultados que 
condensavam as informações obtidas pela análise. A partir daí, propu-
semos inferências e interpretações com base nos objetivos previstos e 
até mesmo os que se revelaram como descobertas inesperadas.

Inserção e permanência de meninos e 
meninas no PST

Para atender ao objetivo do estudo, perguntamos aos coordenadores se 
eles enfrentavam dificuldades para inclusão de gênero em seus núcleos 
e, em caso afirmativo, solicitamos que identificassem essas dificuldades.

Dentre os 15 coordenadores, nove (9/15) admitiram encontrar dificul-
dades ligadas a barreiras culturais para a inclusão das meninas em seus 
núcleos. As principais dificuldades relacionadas ao gênero apontadas 
pelos coordenadores foram: concorrência com atividades extras na escola 
que seriam mais voltadas para as meninas; predominância dos meni-
nos nos núcleos e o alto nível de competitividade deles; resistência dos 
meninos em praticar determinadas modalidades junto com as meninas 
e vice-versa; falta de interesse das meninas e até mesmo dos meninos 
por determinadas modalidades; e as barreiras que os pais colocam para 
as meninas participarem do programa.

 Destacamos abaixo a fala do coordenador 1, que traz algumas dessas 
dificuldades:

[...] o meu núcleo é muito competitivo, os alunos já vêm de uma escola, que 
inclusive era ministrada por mim as aulas, de escolinha de futsal de handebol, 
um projeto voltado para o esporte, próximo do rendimento, então eles já 
estão inseridos nesse meio. Fica às vezes monótono, chato, para as meninas 
que não gostam de esporte. O outro problema é as atividades extras da escola 
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que tem atividades voltadas para dança, teatro, artesanato que teoricamente 
são coisas mais de meninas, então por isso esse choque de horário deixou o 
núcleo mais vulnerável por esse fato (COORDENADOR 1, grifos meus).

A partir desse depoimento, percebemos que o coordenador distancia a 
experiência do esporte da perspectiva do PST, que é educacional, traba-
lhando com a concepção do esporte de rendimento. Sob essa perspectiva, 
as atividades competitivas propostas vão ao encontro de uma abordagem 
metodológica que, por privilegiar os mais aptos e habilidosos, exclui os 
demais sujeitos da prática. 

Verificamos que o campo esportivo é concebido como um dos lócus cul-
turais de construção de masculinidades e feminilidades, e que algumas 
modalidades esportivas de contato e confronto são entendidas como na-
turalmente masculinas, como foi o caso do futebol e do handebol e outras 
como naturalmente femininas como a dança, artesanato e teatro, citados 
pelo coordenador 1. Ficando meninas e meninos alijados dessas práticas 
por serem consideradas masculinizantes ou feminilizantes culturalmente.

Entretanto, de acordo com Goellner et al. (2009a, p. 18), devemos “recusar 
e denunciar a naturalização que se faz acerca dos gêneros, bem como as 
noções tradicionais de que determinados esportes são para os meninos 
e outros para as meninas”, para superar essas dicotomias. Contudo, isso 
não foi observado nas práticas e nos discursos dos coordenadores. 

Werle (2011) expõe que o processo de naturalização aparece como 
justificativa para explicar as desigualdades referentes aos gêneros nas 
práticas corporais, e que esta é reforçada quando sujeitos relacionam 
algumas modalidades com a identidade sexual dos praticantes. Alguns 
discursos que comumente circulam por várias instâncias sociais, inclu-
sive pedagógicas, justificam as dificuldades de inserção de meninas e 
mulheres em algumas modalidades esportivas de contato e confronto, 
como o futebol, o futsal e as lutas, por conceberem que estas práticas 
seriam mais adequadas para os homens. Essa representação tem pro-
movido consequências negativas, se pensarmos na possibilidade de o 
esporte ser vivenciado como uma prática educativa, de lazer, saúde e 
sociabilidade para todos os sujeitos.

No que se refere à resistência dos meninos e das meninas a praticarem 
determinadas modalidades juntos, devemos lembrar que o processo 
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de socialização de meninos e meninas não é simples, nem pode ser 
considerado de modo direto e fácil. Pelo contrário, é complexo, cheio de 
resistências e contradições. Contudo, ainda encontramos, como afirma 
Dornelles (2006), diferenças culturais, historicamente construídas, sendo 
utilizadas como argumentos na sustentação de práticas, atividades e 
conteúdos que constituem desigualdades de oportunidades e vivências 
motoras entre os gêneros. 

Quanto à falta de incentivo dos pais e as barreiras por estes impostas 
para a participação das meninas, Goellner (2009) alega que isso se dá 
por questões culturais e não naturais. O coordenador 11 nos fala das 
dificuldades com os pais das meninas:

[...] quando começou o projeto eu tinha muitas meninas estava muito legal foi 
uma coisa diferente porque eu nunca tive tantas meninas fazendo o projeto... 
o problema foi a continuidade porque os próprios pais colocam barreiras para 
as meninas fazerem meu projeto (COORDENADOR 11, grifos meus).

Por essa razão, acreditamos na importância de aproximar a família do 
programa e manter um diálogo com os pais para a reversão da discri-
minação de gênero na família, pois, é negativa para a permanência das 
meninas no projeto.  

Entre os seis (6/15) coordenadores que disseram não ter problemas de 
inclusão de gênero nos seus núcleos, encontramos respostas como: 
“aqui os meninos adoram fazer atividades com as meninas” (COOR-
DENADORA 3). A coordenadora 15 diz que todos socializam bem. O 
que essas coordenadoras fazem é incentivar a prática em conjunto, 
mostrando que os meninos e meninas têm direitos, deveres e também 
devem ter oportunidades iguais. Dentre as respostas, o coordenador 
12 relatou não ter problemas de inclusão no seu núcleo, mas a sua fala 
mostra contradições: 

Olha dificuldade eu não vi... não vi dificuldade nenhuma porque quando 
começou aparecer uma ou outra eu já intervinha... eu já chegava, já 
conversava e sempre os alunos respeitando um ao outro... brincadeira 
sempre tem... apelido sempre tem... mas exclusão lá não... sempre cheguei 
trabalhar com eles junto... turma mista... ou uma ou outra turma só separada, 
turma mais velha assim... quando as mulheres são mais fraquinhas que os 
meninos às vezes a gente procurava dar um esporte que conseguia abranger 
todos como o voleibol... agora no futsal eu não colocava não porque podia 
machucar mesmo... voleibol conseguia adaptar pra jogar todo mundo junto 
(Grifos meus).
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Além de caracterizar as meninas como “mais fracas” e “mais frágeis”, 
o coordenador 12 usa esses aspectos como argumento para separar as 
turmas. Nota-se que, ao justificar a separação dos alunos em suas inter-
venções pedagógicas, esse coordenador tem um discurso baseado na 
dicotomização sexual e no binarismo de gênero, geralmente apoiados 
em pretensas “diferenças biológicas”. Cabe pontuar que esse processo 
dicotômico é construído socialmente e pode ser alterado por meio de 
outras práticas pedagógicas, com foco na inclusão de gênero. 

Segundo Santos (2007), os primeiros ensaios e estudos sobre as desi-
gualdades entre mulheres e homens buscavam posicionar-se sobre o 
aspecto feminino, sobre seu corpo e sexualidade. A autora destaca que:

As características biológicas, entre elas a pouca força física e até mesmo o 
menor peso do cérebro, estavam no centro desta concepção. Na tentativa de 
explicar que é da “natureza” feminina ser frágil e da “natureza” masculina ser 
forte. Que o lugar “natural” da mulher é a casa, e o lugar “natural” do homem 
é a rua. Esta naturalização da condição humana nada mais é do que uma 
resposta para legitimação das desigualdades sociais (SANTOS, 2007, p. 3). 

De acordo com a autora, essa explicação biológica para a condição na-
turalmente subalterna da mulher vai durar até o avançar do capitalismo 
industrial, quando as condições históricas começam a se transformar. 
A partir do surgimento do movimento feminista, que tem o objetivo de 
opor-se à situação de subordinação das mulheres, surgem também opo-
sitores aos que defendem a inferioridade feminina. Estes fundamentam-
-se na ideia de que as desigualdades entre homens e mulheres não são 
consequência das desigualdades baseadas na biologia, mas sim resultado 
das desigualdades sociais e políticas impostas a elas em seu tempo.

Outras duas coordenadoras relataram que as dificuldades para inclusão 
nos seus núcleos estão mais relacionadas ao nível de habilidade dos 
alunos do que ao gênero: “Eu acho que não seria a questão... gênero... 
mas sim, menos habilidade, a menina que tem menos habilidade e a 
menina que tem mais habilidade” (COORDENADORA 5, grifos meus):

[...] no dia que era o futsal eu tinha problema porque os meninos por já 
conhecerem o esporte... por já terem mais vivência gostavam muito... faziam 
muito as aulas e as meninas mesmo as que tinham vontade tinham interesse 
por não ter tanta vivência não serem assim tão boas elas ficavam meio com 



PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO LUDMILA MOURÃO | JOÃO PAULO F. SOARES | AYRA LOVISI (ORGANIZADORES) 104

vergonha não queriam fazer e a atitude que eu tomei pra poder incluir as 
meninas e os meninos de uma forma geral, assim mista nas minhas aulas 
foi, eu separava os alunos que eram mais habilidosos não só os meninos mas 
as meninas também em um grupinho... e dava atividade... o meu monitor 
dava atividade... e o grupinho dos que eram menos habilidosos tanto os 
meninos quanto as meninas eu também dava atividade ( ) separando eu 
via que as meninas ficavam com menos vergonha e participavam mais 
(COORDENADORA 6, grifos meus).

A coordenadora 6 justifica que não separa meninas e meninos, e sim os 
grupos por habilidade, “mais habilidosos” e “menos habilidosos”. Sobre 
esses relatos, Sousa e Altmann (1999) ressaltam:

Não se pode concluir que as meninas são excluídas de jogos apenas por 
questões de gênero, pois o critério de exclusão não é exatamente o fato de 
elas serem mulheres, mas por serem consideradas mais fracas e menos 
habilidosas que seus colegas ou mesmo que outras colegas. Ademais, 
meninas não são as únicas excluídas, pois os meninos mais novos e os 
considerados fracos ou maus jogadores frequentam bancos de reserva 
durante aulas e recreios, e em quadra recebem a bola com menor frequência 
até mesmo do que algumas meninas (p. 56).

Quanto à questão da inclusão, observamos que nos núcleos do PST as 
desigualdades entre meninos e meninas são atribuídas, na maior parte, 
às distinções de sexo, exclusivamente biológico. Existem formas de in-
tegração que podem ser utilizadas para aproximar meninos e meninas 
durante as práticas esportivas. Acreditamos que, inicialmente, eles e 
elas devem estar juntos, para em seguida fazerem as mesmas atividades.

Especialmente nesses casos há que se buscar outras maneiras de jogar 
discutindo com os participantes adaptações e desafios. A ideia é questio-
nar conceitos pré-concebidos e determinações que rondam as práticas 
esportivas nos núcleos do PST. A adaptação dos jogos e dos esportes por si 
só não irá solucionar o problema da participação dos meninos e meninas. 

Em relação ao gênero do(a) professor(a), na sua maioria, as respostas 
(11/15) mostraram que o gênero não interfere na inserção e permanência 
dos meninos e das meninas no PST. Eles acreditam que depende mais 
do perfil e da postura do(a) professor(a). 

Essas respostas dos coordenadores/professores do PST corroboram com a 
reflexão de Altmann (1998, p. 101), quando afirma que “a postura docente 
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é uma referência que define como meninas e meninos agem e se relacio-
nam entre si”. Portanto, meninos e meninas têm diferentes formas de agir 
e de reagir à ação docente, independentemente do gênero do professor.

Acreditamos que o professor é o principal agente transformador na 
busca de soluções para superar as desigualdades. E concordamos com 
André et al (2010, p. 2), quando afirmam:

A atitude do profissional de Educação Física é importante, em relação à 
questão do gênero, pois ele pode em suas aulas afirmar as desigualdades 
ou proporcionar experiências onde meninos e meninas possam partilhar 
juntos a oportunidade de expressar suas capacidades. 

No entanto, quatro (4/15) deles acreditam na interferência docente; 
que o gênero do(a) professor(a) pode aproximar ou distanciar os(as) 
alunos(as) da vivência nas atividades. Uma das coordenadoras entre-
vistadas ressalta que o trabalho conjunto da professora e do professor 
ajuda na participação de meninos e meninas:

[...] eu já trabalhei no (Patronato) e os meninos tiveram resistência e só 
tinha meninas, mas aqui todos os meninos dançam, apresentam... porque o 
meu monitor também dança. Então... assim é importante ter um professor 
e uma professora juntos... e no futsal é a mesma coisa... quando ele não 
está... eu dou a aula... me respeitam... às vezes eu que apito o jogo e tem a 
uma aceitação bem legal (COORDENADORA 3).

Altmann, Ayoub e Amaral (2011) relatam em seu estudo que a perma-
nência nas atividades não é definida pelo gênero do discente, mas por 
fatores como o seu interesse, a metodologia empregada pelo professor(a) 
e a sua criatividade na apresentação das aulas. Assim, é enfatizada a 
responsabilidade docente pelo interesse e envolvimento nas aulas.

Dentre os quinze núcleos pesquisados, quatorze têm mais meninos, 
e apenas um – o núcleo do coordenador 8, APAE – tem mais meninas. 
Cinco coordenadores (5/15) relataram que começaram com turmas 
cheias de meninas, e que no decorrer do programa as meninas evadiram. 
Outros quatro coordenadores (4/15) disseram que têm turmas com mais 
meninas e/ou bastante equilibradas, com metade de cada público, mas 
geralmente são as turmas de crianças mais novas. E quando se trata das 
turmas de jovens e adolescentes, a predominância é sempre de meninos. 
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De acordo com as falas desses profissionais, as meninas se inserem nos 
programas quando mais novas, porém, conforme ficam mais velhas, vão 
se desinteressando, se afastando e saindo. Essa prática é interpretada 
como sendo um desinteresse natural. 

Vale ressaltar que muitas vezes os coordenadores de núcleo, mesmo sem 
perceber, colaboram para isso, pois alteram a proposta do programa, 
que é educacional, e trabalham com o esporte focando no rendimento 
ou restringindo o seu conteúdo – em especial ao futsal e ao futebol – o 
que facilita a exclusão das meninas. 

Essa realidade, de menor participação das meninas nos núcleos do PST, 
já foi apontada no estudo Sistema de monitoramento & avaliação dos 
Programas Esporte e Lazer da Cidade e Segundo Tempo, do Ministério 
do Esporte, o qual identificou e pontuou que:

O público beneficiado é predominantemente masculino, com 66,5%, sendo 
apenas 33,5% do sexo feminino. Essa situação reproduz a trajetória histórica 
do esporte moderno que se constituiu ao longo do tempo como um fenômeno 
essencialmente masculino. Nesse sentido, ao se considerar a inclusão das 
meninas e o seu acesso ao esporte como direito social, é necessário refletir 
sobre as modalidades oferecidas, as metodologias de ensino adotadas de 
modo a atender, também, a esse público (SOUSA et al., 2010, p. 117).

Acreditamos que as meninas devem ter acesso a todas as modalidades 
esportivas. Ao escolher as modalidades para serem ofertadas nos núcleos 
do PST, estas também devem ser pensadas no que se refere às metodo-
logias do trabalho pedagógico e às políticas de inclusão de gênero nas 
dinâmicas dos núcleos.

Ao perguntarmos quais conteúdos/atividades são trabalhados/as no 
núcleo, todos os quinze núcleos revelaram trabalhar com o futsal. Dez 
trabalham também com o handebol; cinco com vôlei; quatro com bas-
quetebol; treze com o atletismo como esporte individual; um com a 
natação; e três com dança.  

De acordo com as diretrizes do PST, a definição das modalidades a serem 
desenvolvidas junto aos beneficiados deverá considerar o contexto como 
um todo: disponibilidade de recursos físicos e humanos para desen-
volvê-las, a faixa etária, as capacidades físicas dos beneficiados, forma 
de organização e vigência do projeto. O PST sugere como modalidades 
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esportivas coletivas: basquetebol, futebol de campo, handebol, volei-
bol, entre outras. E individuais: atletismo, ginásticas (rítmica/artística/
olímpica), lutas, natação, tênis de mesa, entre outras.

Cinco coordenadores (5/15) de núcleo deixaram claro que não traba-
lharam somente as modalidades escolhidas no início do programa, 
diversificando o rol de atividades. Uma relata a dificuldade de manter 
dois anos com as três modalidades escolhidas a priori: 

[...] no Segundo Tempo a gente foi orientado a escolher duas modalidades 
de esporte coletivo que no meu caso foi handebol e futsal e uma de esporte 
individual que no meu caso foi atletismo, mas, no decorrer do projeto, são 
quase dois anos de projeto... então se percebe que vai ficando maçante 
[...]. Então além desses que eu citei foi dado ping-pong... foi dado tênis de 
quadra... a gente baixava rede de vôlei e... e fazia... ensinamos pra eles; um 
pouco de tênis de quadra. Foi dado voleibol, xadrez (COORDENADORA 13, 
grifos meus).

Outro coordenador relata que trabalhava mais com o futsal. Contudo, vale 
ressaltar que, no momento da entrevista, ele só tinha meninos em seu núcleo:

É... a gente trabalha com futsal. Com handebol e o atletismo, muito pouco, 
mais adaptado mesmo... brincadeiras, porque, como eu mencionei, os 
meninos aqui, os alunos meus, são voltados pro rendimento, então a gente 
acaba também tendo que... entrando no meio que é só futsal, só futebol, 
se não se perde aluno, porque eles não querem as outras atividades 
(COORDENADOR 1, grifo meu).

A predominância do futsal nos núcleos do PST também foi verificada 
na pesquisa de Sousa et al. (2010, p. 126):

Em relação às modalidades esportivas mais presentes nos núcleos do 
Programa, as que apareceram com maior frequência foram futebol (35,4%) 
e futsal (22,3%). [...]. Essa situação, portanto, confirma a hegemonia do 
futebol/futsal no contexto educacional brasileiro. Em seguida, aparecem 
o voleibol (17,0%) e o handebol (9,2%). As demais modalidades ficaram 
abaixo dos 5% e 72,7% dos entrevistados avaliaram positivamente as 
atividades esportivas realizadas.

Conforme expõem Altmann, Ayoub e Amaral (2011, p. 497), “as opor-
tunidades de conhecimento que vêm sendo historicamente oferecidas 
para meninas e meninos são diferenciadas e, não raro, marcadas por 
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concepções restritas e estereotipadas”.  Nesse sentido, depreendemos 
que a diversificação dos conteúdos nas práticas esportivas e de lazer 
nos núcleos do PST é um aspecto relevante a ser considerado para que 
os beneficiários possam ter a possibilidade de ampliar seus interesses 
e seu repertório de conhecimentos corporais.

Podemos considerar que o gosto pelas práticas esportivas e de lazer é 
construído nas relações sociais, não sendo possível gostar daquilo que 
não se conhece e nunca experimentou. Portanto, o maior domínio de 
conhecimentos ligados a essas práticas teria efeitos sobre o apreço que 
se tem em relação a elas (ALTMANN; AYOUB; AMARAL, 2011). Nessa 
perspectiva, Chan-Vianna e Mourão (2009, p. 152) ressaltam que “é 
preciso compreender os fenômenos que vinculam os esportes coletivos 
de confronto à identidade masculina e, assim, superar o tal ‘fato cultu-
ral’ que nos impede de perceber diferentes escolhas das mulheres no 
mundo do esporte”.

Quanto ao planejamento das atividades dos coordenadores de núcleo, 
corroboramos o que Garanhani e El Tassa (2013, p. 280) afirmam:

O professor, no planejamento de suas práticas esportivas e de lazer, no 
âmbito do PST, deverá priorizar temas relevantes da Educação Física e/ou 
Esporte associando-os à realidade vivenciada pelas crianças. Para tanto, 
a implementação da proposta necessita extrapolar em suas atividades a 
prática pela prática, com uma ressignificação dos conteúdos para além 
dos procedimentos, em que é necessário explorar também aspectos 
relacionados aos conceitos, valores e atitudes.

As autoras ainda ressaltam que:

O profissional de Educação Física e/ou Esporte, com a responsabilidade 
da docência em projetos sociais, deverá organizar práticas esportivas e de 
desenvolvimento da autonomia e identidade corporal de seus participantes, a 
socialização e, consequentemente, a ampliação de conhecimentos sobre práticas 
de movimento que compõem as diferentes manifestações esportivas e artísticas 
presentes em nossa sociedade (GARANHANI; EL TASSA, 2013, p. 281-282).

No que se refere à predominância de meninos ou meninas em alguns 
conteúdos e atividades específicas, dos quinze coordenadores, ape-
nas quatro (4/15) apontaram não haver predominância de gênero em 
determinados conteúdos e atividades. Enquanto no futsal se percebe 
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a predominância de meninos, as meninas predominam na dança, em 
modalidades como voleibol, handebol e atletismo, não se percebeu essa 
diferenciação, ou seja, o grupo se apresentou de forma mais homogênea. 

Goellner (2009) chama a atenção para o fato de o esporte ser identifica-
do como uma prática viril. Assim, quando as meninas apresentam um 
perfil de habilidade e comportamento mais agressivo para o jogo, sua 
feminilidade muitas vezes é colocada em suspeição. Da mesma forma, 
o menino que não se adapta ao esporte, sobretudo às práticas coletivas, 
também tem sua masculinidade colocada em dúvida.

Essas atitudes precisam ser repensadas, questionadas e superadas, pois 
acabam por restringir a experimentação, a inserção e a permanência de 
meninas e meninos nas mais diferentes possibilidades de vivenciar o esporte.

Um fato inovador foi identificado na experiência de dois coordenadores 
que usam estratégias de flexibilização dos horários para facilitar a par-
ticipação das meninas nas atividades, conforme relatos abaixo:

[...] as meninas ajudam a mãe a arrumar cozinha... a aula é a uma hora, 
aí eu deixo chegar uma e meia, entendeu? Porque eu criei regras aqui de 
horários, de uniforme, mas mesmo assim eu falo... que com bilhete pode 
chegar... então assim permito o atraso das meninas por causa de ajudarem 
em casa... os meninos, não (COORDENADORA 3, grifos meus).

[...] eu trabalho de sete às nove da manhã com a turma de meninas e meninos 
menores mais por conta que elas não poderiam fazer em outro horário, porque 
têm que ir pra casa fazer almoço, levar o irmão mais novo, que vem com elas, 
pro projeto... então como eu sei, pra não perder os meus alunos, pra não perder 
elas, adiantei o horário das aulas delas (COORDENADOR 11, grifos meus).

Conforme as falas dos coordenadores, as aulas nos núcleos do PST eram 
em turmas mistas. Segundo os coordenadores, é uma recomendação feita 
nas capacitações para o trabalho, que os conteúdos sejam trabalhados da 
mesma forma com meninos e meninas. Porém, percebemos que alguns 
coordenadores separam as turmas e usam estratégias diferenciadas nas 
aulas com turmas mistas.

Sobre a interferência de fatores externos na inserção e permanência das 
meninas nos núcleos do PST, a maioria – onze coordenadores (11/15) 
– apontou que as tarefas domésticas atrapalham a inserção e permanên-
cia das meninas. Sobre esse aspecto, três coordenadores alegaram que, 
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muitas vezes, os pais não incentivam as filhas a participar do programa. 
E ainda duas coordenadoras apontaram que a violência nos bairros com 
alta vulnerabilidade social – onde foi incentivado o desenvolvimento 
dos núcleos do PST – é um fator que atrapalha a participação não só 
das meninas, mas também dos meninos, no programa:  

É... no meu caso eu posso falar por experiência própria que tem uma 
vizinha minha que era aluna minha  e que a mãe dela foi lá em casa e 
falou, “professor ela não vai poder ir porque ela tem que fazer as coisas aqui 
em casa, porque eu trabalho, então ela vai ter que parar”, aí eu falei tudo 
bem né, então eu, no meu núcleo eu acho que isso acontece sim, muito” 
(COORDENADOR 1, grifos meus).

[...] as meninas não participavam porque... começa dentro de casa... tinha 
que ficar ajudando a mãe a arrumar casa, olhar o irmão e também às vezes 
os pais falam que é bobeira não sabem a importância da atividade física [...] 
(COORDENADORA 2, grifos meus).

Sim, muitas vezes as meninas ou chegam ou pedem pra chegar atrasado, 
ou às vezes não vêm, por tá ajudando a mãe em casa, acontece direto isso 
(COORDENADORA 4, grifos meus).

Tem muito isso, tem ainda um estigma, um paradigma que as meninas têm 
que ajudar mais em casa. Igual tinha casos de alunas que saíram no meio 
da aula pra levar o irmão na creche, na escola e fazer tarefas domésticas e aí 
por isso paravam de vir (COORDENADORA 7, grifos meus).

Sim, a questão do serviço doméstico sempre tem; em qualquer lugar que 
seja, infelizmente é destinado apenas às meninas os afazeres domésticos, e 
a cobrança é muito maior encima delas (COORDENADOR 11, grifos meus).

Sob a perspectiva da divisão social do trabalho, Salles-Costa et al. (2003) 
e Goellner et al. (2009b) argumentam que o trabalho doméstico ainda é 
atribuído somente às mulheres, interferindo em seu tempo social de lazer. 
Goellner et al. (2010), em estudos sobre gênero e lazer, observaram que mais 
da metade das mulheres adultas não realizam qualquer tipo de atividade 
física, seja para lazer ou para cuidado com a saúde. Esse estudo revelou 
que as mulheres atribuem aos afazeres domésticos o principal motivo 
que as impede de ter uma atividade física regular, pois, com as demandas 
exigidas no lar, não sobra tempo para cuidarem de si e da própria saúde. 
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Ficou perceptível que as meninas, desde bem cedo, já carregam uma 
responsabilidade muito grande em relação às tarefas domésticas, e os 
pais ainda contribuem para restringir a participação delas, seja pelo 
excesso de responsabilidades atribuído a elas ou pela falta de incentivo 
à prática de atividades físicas e esportivas, resultando em interferências 
nas suas participações no PST. 

Considerações finais
Cabe ressaltar que as reflexões acadêmicas sobre gênero e políticas pú-
blicas de esporte e lazer no Brasil vêm aumentando e se qualificando 
substancialmente. Tal configuração emerge de um processo histórico 
de reinvindicações populares pela universalização e concretização dos 
direitos sociais de acesso às práticas corporais esportivas e de lazer na 
sociedade brasileira.

Nesse sentido, repensar os mecanismos de implementação desses di-
reitos – bem como refletir as possíveis barreiras culturais ao acesso dos 
sujeitos a essas experiências – se faz necessário, a partir da constatação de 
que tais oportunidades são balizadas pelo atravessamento de inúmeros 
marcadores identitários como gênero, classe social, geração, orientação 
sexual, dentre outros. 

Na atualidade brasileira, o PST se faz relevante na consolidação do 
esporte e do lazer como direitos sociais. A partir dos dados levantados 
foi possível verificar que as meninas se inserem no programa, no mu-
nicípio de Ubá, mas a permanência delas é comprometida pelas tarefas 
domésticas, pela falta de incentivo dos pais e pela violência.

Os coordenadores de núcleo do PST/Ubá/MG valorizam a importância 
da capacitação do programa e dos seus temas, em especial do tema 
gênero, para a prática pedagógica nos núcleos. Mas, destacam que é 
necessário que se agreguem mais experiências práticas a essa reflexão 
e que sejam consideradas as peculiaridades de cada núcleo. 

As dificuldades para inclusão de gênero nos núcleos também destacaram 
a diferença de habilidade entre meninos e meninas como um problema. 
Os gêneros dos(as) professores(as) não emergiu como fator preponde-
rantemente determinante na inserção e permanência dos sujeitos no 
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programa. O futsal é praticado na maioria dos núcleos, majoritariamente 
por meninos; as meninas são exceção nesse esporte. 

Há predominância de meninos em determinadas atividades e de meni-
nas também. O trabalho com turmas separadas acontece no programa, 
mas nem todas essas separações são por gênero: são também por idade 
e habilidade. A maioria aponta que as tarefas domésticas são o principal 
motivo que interfere na inserção e permanência das meninas no PST.

A formação continuada, dentro e fora do PST, possibilita diversas alter-
nativas de pensar junto para solucionar um problema, que muitas vezes 
não é só nosso, e que contribuirá na qualidade das práticas pedagógicas 
desenvolvidas nos núcleos do PST. O cuidado com a capacitação do PST 
tem priorizado o diálogo entre as diretrizes conceituais e os encaminha-
mentos metodológicos. No entanto, realizar experiências práticas junto 
com estes coordenadores se torna imprescindível.

Nesse sentido, este estudo traz reflexões sobre as relações de gênero no 
PST e ressalta a importância do respeito à diversidade, a aceitação das 
diferenças e o reconhecimento de cada sujeito, independentemente de 
marcadores de cor, raça, gênero, classe social, entre outros.
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“Depois dos Quinze”: 
discursos sobre corpo 
de mulheres jovens no 
blog1

Letícia Rocha Moreira

Introdução
Definir juventude envolve critérios históricos e sociais. Assim, as pes-
quisas sobre juventude mostram a complexidade social de tal categoria, 
apontando diferentes enfoques possíveis que transitam entre pressupos-
tos biológicos, sociais ou psicológicos (WELLER, 2005; DAYRELL, 2003). 

 Em uma perspectiva cultural, a juventude possui cultura própria, que 
advém do meio no qual está inserida, desenvolvida e transformada em 
objeto de análise a partir da sua consolidação enquanto categoria social e 
geracional específica (WELLER, 2005). Os/as jovens constituem culturas 
que lhes dão identidade, apesar de todos os limites dados pelo lugar social 
que ocupam. Eles(as) amam, sofrem, divertem-se, manifestam por meio 
do corpo e do seu visual as marcas da diversidade (DAYRELL, 2007).

A juventude atual é também conhecida como geração Y2, identificada 
pela grande curiosidade, conhecimento de línguas, criatividade, busca 
de novas experiências; necessita de constante reconhecimento, indi-
vidualidade; almeja conexões e comunicação incessante, tem projetos 
pessoais de prazos curtos e imediatos (OLIVEIRA, 2010). 

1  Esse texto é fruto da dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
Associação Universidade Federal de Viçosa/Universidade Federal de Juiz de Fora sob o mesmo título.  Uma versão 
desse texto foi publicada na Revista Pensar a Prática em abril de 2020. 

2  Este termo surgiu nos Estados Unidos para definir as características e hábitos dos jovens que nasceram nas 
décadas de 1980 e 1990 (CARLI et al, 2011; KRÜGER; CRUZ, 2004).
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Nesse sentido, a geração Y está cada vez mais ligada às Tecnologias de 
Informação e Comunicação3 (TICs), inserido-se na cultura da mídia ou 
na cibercultura, não havendo separação entre a dimensão virtual e a 
dimensão não virtual em seu cotidiano, já que as TICs aguçam  a sensi-
bilidade e a mente por meio das tecnologias digitais (SANTAELLA, 2003).

Considerando que as aprendizagens não ocorrem apenas no espaço 
escolar, esses  jovens estão constantemente aprendendo nos diversos 
espaços pelos quais circulam. As diversas pedagogias que atuam no 
meio social, instruem a juventude sobre modelos de corpo, formas de 
apresentação, exercícios, receitas para ficar forte, magro, entre outros 
modos e comportamentos.

Nesse sentido, trazemos o ciberespaço4 como um lócus de investigação, 
mais especificamente os blogs5, considerados também como espaços 
de aprendizagens, construtores de representações. De acordo com Lévy 
(2010, p. 17), a cibercultura “especifica o conjunto de técnicas (materiais e 
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamentos e de va-
lores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”.

 A cibercultura está ligada ao virtual pela digitalização da informação e 
pelo desenvolvimento das redes digitais interativas. Com isso, o cibe-
respaço estimula um estilo de relacionamento quase independente dos 
lugares geográficos e da simultaneidade de tempos (LÉVY, 2010).

Tendo em vista que a mídia eletrônica se apresenta como um avanço 
tecnológico que tem sido capaz de sugerir e criar comportamentos, inter-
ferindo nos processos de produção cultural, faz-se necessário apresentar 
os mecanismos pelos quais ela atua. O blog, meio utilizado pela maioria 
dos jovens que estão ligados ao ciberespaço, participa da construção de 
seus comportamentos, pois, nesses sites, são trocadas ideias, gostos, 
opiniões, sentimentos e outras experiências entre as adolescentes.

Os blogs – por fazerem parte da mídia, juntamente com a publicidade 
e a indústria da beleza – tornam o corpo parte do mercado econômico, 

3 As TCIs são tecnologias para agir sobre a informação; penetrabilidade das novas tecnologias; lógica de redes em 
qualquer sistema ou conjunto de relações; flexibilidade; crescente convergência de tecnologias específicas para 
um sistema altamente integrado (CASTELLS, 1999).

4 O ciberespaço é o meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computadores (LÉVY, 2010).

5 Blog é uma página na internet onde são publicados textos, fotos ou vídeos, que podem ou não ser dedicados a 
um assunto específico. Mantido por uma ou várias pessoas, têm normalmente espaço para comentários dos seus 
leitores. Blogueiro é o nome dado a quem publica num blog.
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social, cultural e virtual. Esse corpo, sobretudo, de consumo é frequen-
temente construído e reconstruído nos discursos da mídia, gerando 
materialidade – um produto de poder que gera divisões sociais. 

As relações de poder que atuam sobre ou através do corpo produzem 
efeitos de sentido, identidades sociais e culturais particulares (ANDRADE, 
2003). Nesse sentido, ao começarmos a investigar o campo de pesquisa, 
optamos por trabalhar com o blog Depois dos Quinze6, o qual foi criado 
por uma jovem de quinze anos, em 2009, chamada Bruna Vieira, que o 
construiu motivada por uma desilusão amorosa, fazendo desse espaço 
um diário virtual e um refúgio. 

Nesse sentido, temos como objetivo: desvelar as representações de corpo 
e cuidados de si entre mulheres jovens que circulam no ciberespaço espe-
cialmente no blog Depois dos Quinze, e analisar o papel deste, como siste-
ma midiático que atravessa a formação identitária das jovens seguidoras. 

Atualizando os posts: o campo de estudo 
 Este estudo7 qualitativo descritivo utilizou-se do método de estudo de 
caso8, realizado no espaço virtual, onde foram captados discursos que 
expressam as experiências construídas no blog Depois dos Quinze.

 A partir da busca no site Google e utilizando as palavras-chave “blog, 
juventude, feminino”, surgiram diversos blogs. Acessamos alguns deles 
a fim de definir quais participariam do estudo.  

Inicialmente, foram escolhidos e acompanhados seis blogs, pois tinham 
postagens relacionadas ao assunto ‘corpo’ e apresentavam pelo menos 
uma postagem diária. Depois de frequentar diariamente esses blogs, 
foi selecionado o blog Depois dos Quinze para a pesquisa devido a sua 
visibilidade nacional e internacional e por ter apresentado grande nú-
mero de postagens com o tema corpo relacionado à pesquisa, com uma 
frequência significativa.

6 Disponível em: http://www.depoisdosquinze.com. Acesso em: 17 fev. 2017.

7 Este capítulo faz parte da dissertação de mestrado defendida em 2015, no Programa de Pós-graduação em 
Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, intitulada Depois dos Quinze: discursos sobre corpo de 
mulheres jovens no blog (MOREIRA, 2015). 

8 O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu 
contexto da vida real (YIN, 2001, p. 32).
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O blog Depois dos Quinze foi criado pela blogueira Bruna Vieira9 em 2009. 
No período dessa pesquisa (2013/2014) o espaço virtual em questão 
tinha mais de 500 mil seguidores na rede social Facebook, e costuma-
va apresentar em torno de sete postagens diárias, sendo escritas pela 
Bruna e seus colaboradores.

 Com o acompanhamento diário do blog, foram selecionadas cinco 
postagens que abordam e tensionam os padrões de corpo adotados 
socialmente a partir de matérias/relatos pessoais da blogueira e seus 
colaboradores. Além deste critério estas postagens também foram 
aquelas que no período da pesquisa apresentaram grande repercussão 
entre as usuárias, com um significativo número de comentários. Estas 
postagens selecionadas e seus respectivos comentários nos auxiliaram 
no processo de compreensão do objetivo do estudo de desvelar as repre-
sentações de corpo e cuidados de si entre mulheres jovens que circulam 
no ciberespaço especialmente no blog Depois dos Quinze. 

Os títulos das postagens da blogueira e seus colaboradores são: “Como 
descobri que nunca fui gorda”; “O reflexo e eu”; “Corpão”; “Superando 
os próprios preconceitos”; “Look: Garfield Del Rey”.

As postagens trazem uma abordagem sobre o corpo que tem como refe-
rencial a discussão sobre a ditadura da beleza feminina, criticando que 
o ideal de beleza que ignora a diversidade de corpos. E que esse ideal de 
beleza é construído a partir de um emaranhado de fatores psicológicos, 
sociais, culturais, étnicos e biológicos que determinam subjetivamente 
como os sujeitos se vêem, atributos como jovialidade, magreza, altura 
com traços europeizados (pele, cabelos e olhos claros, cabelos lisos), 
são cobrados hoje da mulher.  E trata-se de um modelo que ignora a 
diversidade racial e cultural brasileira.   

Inicialmente, foram selecionados 1379 comentários das postagens es-
colhidas, todos lidos, mas analisados apenas 118 por estarem de acordo 
com a proposta de análise da pesquisa. A maioria dos comentários foi 
escrito por mulheres, isso foi possível de verificar devido a sua identi-
ficação nominal. Em alguns comentários não foi possível identificar o 

9  Bruna Vieira é mineira, nasceu no dia 18 de maio de 1994. Criou o blog com 15 anos após uma desilusão amorosa 
para desabafar seus sentimentos. Mudou para São Paulo aos 18 anos devido ao sucesso de seu blog. É escritora e 
colunista da Revista Capricho.
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gênero, pois havia comentários anônimos e outros com codinomes. Por 
isso, só foram elencados para este capítulo aqueles escritos por mulheres.  

A análise e à discussão dos comentários buscou compreender o universo 
de sentidos e significados e desvelar as representações de corpo e cuida-
dos de si entre as jovens de acordo com os objetivos do trabalho. Afinal, 
sobre o que elas escrevem e pensam? Existe um corpo ideal? Quais são 
os cuidados de si?

Ao analisarmos as participações, foi possível perceber convergência entre 
as narrativas, para construímos a discussão sobre a categoria corpo ideal 
e os cuidados de si. Trazemos alguns desses comentários das jovens que 
se dizem gordas ou magras demais mais que declaram passarem a se 
aceitar por algum motivo na interação com as postagens. Esse comentá-
rio foi feito a partir da postagem “Como descobri que nunca fui gorda”. 
“Hoje me vejo com um corpo bonito, apesar de ser muito magra, mais 
me aceito assim” (MADISON, 2013).

Camila comenta sobre a postagem “Corpão” que:

Há um tempo também engordei uns kilos, e não foram poucos… No 
começo me senti inferior, tentei dietas (nunca tinha feito isso antes) que 
não ‘resolveram’ nada. Depois parei pra pensar e me observar, me dei conta 
de que eu nunca fui magrinha e na escola isso não era um problema, por 
que só agora, com 21 anos, isso virou um? Me aceitei! (CAMILA SANTA 
ROSA, 2013 – Corpão. Grifo meu).

Nesses comentários, as jovens dialogam diante da pressão de uma repre-
sentação de corpo ideal, da qual elas estão distantes, ou pela magreza 
ou pelo excesso de peso. Os relatos mostram o quanto ser magrinha ou 
gordinha é indicador de insatisfação corporal entre as jovens e altera a 
sua autoestima. 

A sociedade, por meio da mídia, costuma atribuir a felicidade às con-
dições corporais dos sujeitos, dessa mesma forma, essas jovens repre-
sentam em seus comentários sua (in) felicidade no corpo. Observamos 
nas narrativas que as adolescentes buscam o corpo ideal, na maioria 
das vezes, se desestabilizando emocionalmente, recorrendo a dietas e 
buscando melhor aparência física. Daolio (1995) diz que, no corpo, estão 
impregnadas as regras, as normas e os valores da sociedade na qual se 
habita. Percebemos que essas jovens são capturadas pelo padrão social 



PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO LUDMILA MOURÃO | JOÃO PAULO F. SOARES | AYRA LOVISI (ORGANIZADORES) 120

de corpo e tentam transformar-se para entrar nas regras. Mas, quando 
não atingem esse padrão, aceitam-se com a sua imagem corporal10, 
tornando-se na maioria das vezes jovens conformadas. 

A cultura fitness também conduz as mulheres de forma quase convincente, 
a concordarem com suas prescrições, segundo as quais a referência de 
beleza é encontrada facilmente nos discursos e imagens que rodeiam a 
sociedade, fazendo com que a mulher realize o possível e o impossível 
para ser bela, pelo menos, parecer ser (GOELLNER, 2008). 

Segundo Fortes, Morgano e Ferreira (2013), as jovens que praticam ati-
vidades físicas de forma exagerada criam esse hábito para diminuir os 
sentimentos depreciativos com os próprios corpos, o que pode levá-las 
a criar hábitos alimentares inapropriados. Cria-se, assim, um círculo vi-
cioso, no qual a jovem se vê fora do padrão imposto pela sociedade, fica 
insatisfeita com sua imagem corporal, começa a fazer atividade física de 
forma exacerbada, e em seguida modifica sua alimentação, que muitas 
vezes é inadequada, podendo desenvolver distúrbios alimentares. 

Podemos perceber esse ciclo se materializar no comentário da Duda 
Kiame (13/09/2013 – Corpão), quando diz: 

A gente acaba noiado, sabe? Quando eu percebi, não comia mais sal, lactose 
e nenhum açúcar e sabe o pior? Nada dava resultado!!! Aí eu percebi que 
estava ficando completamente maluca e que essa moda de ser magrésimo 
não leva a nada e o mais importante é se sentir bem consigo mesmo!!

Entre outro comentários encontram-se aqueles em que as jovens relatam 
que “queria ter um estilo de vida saudável, mas não pratico exercícios :/ 
Pelo menos não como tanta besteira (quando meus amigos vem aqui em 
casa, reclamam que não tem porcaria pra comer)” (JÚLIA, 01/06/2013 – 
Como descobri que nunca fui gorda); “acho que todo mundo precisa se 
alimentar bem, dormir bem e praticar algum exercício. Ser saudável dentro 
do seu biotipo, mas não se matar pra entrar num padrão” (KAH, 13/09/2013 
- Corpão). Essas jovens que desejam e consideram relevante a prática de 
atividade física e dietas, dentre outros cuidados, valorizam um estilo de 
vida mais saudável e demonstram satisfação com a imagem corporal.

10  A imagem corporal é a percepção que o indivíduo tem do seu próprio corpo em relação à forma, tamanho e partes 
representadas (OLIVEIRA, 2012). 
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É interessante destacar que essas jovens, manifestam consciência de 
suas diferenças corporais e de certa forma compreendem que hoje, o 
corpo ideal está bem distante da realidade da maioria das mulheres, e 
essa distância é um limitador para ser bonita. Esta compreensão de certa 
forma vai empoderando as meninas a aceitarem seu corpo por meio 
dos comentários e reflexões no blog Depois dos Quinze, e desta forma 
elas vão construindo novas maneiras de lidar com os ideais de corpo. 

De acordo com Tânia Mourão (2008), não podemos negar os benefícios 
que dietas e exercícios trazem para o corpo, porém não podemos nos 
deixar escravizar pela beleza padronizada, que leva ao exagero de práticas 
para obter um corpo idealizado socialmente. Nessa perspectiva, trazemos 
novamente o comentário da seguidora Camila (13/09/2013 - Corpão), que 
diz: “[...] No começo me senti inferior, tentei dietas (nunca tinha feito isso 
antes) que não ‘resolveram’ nada, depois parei pra pensar e me observar, 
me dei conta de que eu nunca fui magrinha [...]” (Grifo meu). O relato dessa 
jovem sugere superação para a conquista de um corpo ideal e considera a 
diversidade de corpos e constituições corporais, aparentemente passa a 
aceitar seu corpo como ele é, suas diferenças e individualidades corporais.  

É a partir da identidade, ou seja, aquilo que se é, e da diferença, aquilo que 
não se é, que as jovens passam a ter esse discurso de aceitação do corpo, 
como parte de um processo que leva à autonomia, questionando o padrão.  

Quando Rafaela diz que “O meu único problema, não é arrumar namo-
rado porque estou acima do peso, mas sim, quando vou às compras” 
(RAFAELA, 13/06/2013 – Como descobri que nunca fui gorda). Verifica-
mos que a cultura da aparência e do corpo são instrumentos de coer-
ção social, quando a jovem vai as compras descobre que está acima do 
peso, que nada cabe, que a moda é feita para as magras, e as gordas ou 
aquelas que apenas estão acima do peso não conseguem se encaixar nas 
medidas, e observam que sua forma física está fora da métrica, estética 
estabelecida pela sociedade.   

Assim, ao usar roupas que não a agradam mas cabem em seu corpo, fica 
ainda mais difícil gostar do corpo que tem. A indústria da moda corrobora 
com o modelo midiático de corpo padrão, seguindo uma lógica universal 
de silhueta que varia entre os tamanhos 38 e 44, deixando sem opção 
aqueles que não se encaixam nessa métrica. Nesse sentido, muitas jovens 
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vão se decepcionando com a balança, vão encontrando novas barreiras 
identitárias que interditam suas expectativas e realizações como jovens, 
na moda, no afeto, no corpo e – por que não dizer – na vida.  

Carvalho (2004) aponta que o conceito de corpo passou a ser visto sob 
os aspectos estéticos, na modernidade, abrindo espaço para o que cha-
mamos de ditadura da beleza. Nessa perspectiva, os modelos sociais de 
corpos forçam o indivíduo a estar dentro de um padrão de estética. Essa 
rejeição do próprio corpo, pelo excesso de peso, está também associada 
ao fato de que “a obesidade assume um lugar de diferenciação, chegando 
aos dias atuais como uma forma de exclusão” (NOVAES, 2006, p. 115), 
como no relato dessas jovens:

Eu namoro e nunca consigo me sentir a vontade com meu namorado, 
estamos juntos há 2 anos e a todo momento minha insegurança bate e 
quando vejo uma menina que seja pelo menos 1kg mais magra do que 
eu, que tenha um sorriso bonito ou qualquer outra coisa eu já me sinto 
ameaçada. PORQUE EU TENHO QUE SER TÃO HORRÍVEL, SÉRIO? O QUE 
EU FIZ PRO MUNDO? HEHEHEHEHE (CAROL, 14/09/2013- Corpão).

Apesar de nova já tive a experiência do primeiro namorado e bom, 
enquanto estava com ele (durou pouco) achei que estava tudo certo, que 
não precisava me importar porque já tinha alguém que gostava de mim 
como eu era. No entanto, o namoro acabou e com ele veio tudo que é 
tipo de problema. Nessa idade é bem difícil, ainda mais quando você tem 
amigas no “padrão da sociedade” que fazem piadinhas do tipo: “ai amiga, 
tá gordinha” (MILENA MORAES, 21/01/2014 - Corpão).

Já a jovem que é magra demais também se sente excluída, “cresci e meu 
corpo se ajeitou, agora que comecei a engordar de novo, quem me julga 
é minha mãe, sim, ela adora repetir que eu tenho que fazer regime” (Isis 
ALANIS, 17/09/2013 - Corpão). 

Outro comportamento relevante para análise foi o das jovens que acei-
tam o corpo que possuem, porém, seus pais criticam o corpo delas, 
como podemos ver na transcrição dos seguintes comentários: “Cheguei 
a ouvir do meu próprio pai que eu precisava ser gostosa. E pra falar a 
verdade, eu nunca tive nenhum problema com minhas medidas” (LUI-
ZA, 20/09/2014 - Corpão). Percebemos o quanto a família também é 
capturada pelos padrões de corpo e beleza socialmente vigentes. Esse 
tipo de comportamento faz com que essas jovens se sintam rejeitadas 
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pelos seus pais. Essa rejeição paternal também pode estar associada ao 
fato de que “beleza exterior e saúde, aparência exterior desagradável e 
doença cada vez mais apareçam como sinônimos, no tocante às repre-
sentações do corpo feminino” (NOVAES, 2006, p. 85).

Algumas jovens de nosso estudo definiram e se identificaram com o corpo 
ideal de uma brasileira. De acordo com elas, as mulheres ideais no Brasil 
devem ter quadril e coxas grandes para estarem dentro desse padrão, 
o qual é chamado por algumas de biotipo brasileiro, como podemos 
ler nos seguintes comentários: “Amei o texto, porque eu também tenho 
esse biotipo de brasileira, pernão, bundão tudo ‘ÃO’ haushaas” (ALINE 
SENA, 02/06/2013 – Como descobri que nunca fui gorda); “As pessoas 
precisam se aceitar, principalmente nós, que temos um “brazilian body” 
e mesmo com ANOS de academias nunca ficaremos realmente magras 
por conta de nossas lindas curvas” (JENNIFER, 23/09/2013 - Corpão).

Ao lermos esses comentários percebemos que essas jovens identificam 
um padrão ideal de mulher brasileira, no qual se sentem incluídas e 
querem incluir as demais seguidoras.  

A preocupação excessiva com a estética relacionada à aceitação na 
sociedade leva a patologias extremas (MOURÃO, 2008), por exemplo, 
à bulimia e à anorexia. Algumas jovens revelaram desenvolver esses 
transtornos, como podemos verificar nos relatos a seguir: “Hoje consigo 
conviver melhor com meu corpo, acredito que por causa da maturida-
de (tenho 21), mas durante a adolescência sofri muito com o fato de 
não entrar numa calça 38, sempre foi 40, 42… até bulimia desenvolvi” 
(DÉBORA THALITA, 03/06/2013 – Como descobri que nunca fui gorda); 
“Eu comecei a me sentir gorda e tive sérios problemas... comecei a ter 
bulimia e tudo por causa de 3kilos!” (NATALIA, 13/09/2013 - Corpão).

A pressão para construir e manter o corpo perfeito, como podemos ve-
rificar nos comentários acima, resulta em violência física e psicológica. 
Tentar atingir um modelo inatingível gera angústia, estresse e sensação 
de inadequação. Além da questão da violência, há também a violação 
do princípio da igualdade. Não é possível ter igualdade de gênero em 
um sistema que, desde a tenra idade, força as meninas a se perceberem 
como fisicamente inadequadas e dificulta a inclusão social feminina. 
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Tânia Mourão (2008, p. 271) afirma que “o ideal de esbelteza, junto com 
dietas e exercícios emagrecedores, oferece a ilusão de cumprir, através 
do corpo, as exigências contemporânea de feminilidade”. Isso acontece 
devido à busca pela esbelteza e à negação do apetite, em que o estabele-
cimento habitual da feminilidade cruza com uma nova exigência para as 
mulheres que incorporam os valores masculinos, como o autocontrole, 
o domínio, a determinação, dentre outros.

Essas jovens passam por esse efeito contraditório da ideologia feminina 
contemporânea, que diz que devemos ser fisicamente ativos e controlar 
a dieta de forma saudável, porém se entregam aos meios não saudáveis 
para diminuírem o peso.

Por outro lado, há jovens que resistem pela diferença, além de acon-
selharem outras a não se importarem com as opiniões contrárias e da 
sociedade. Mulheres são muito mais do que corpos, e corpos são muito 
mais do que aparência estética. É importante lembrar disso para combater 
o controle do corpo feminino por meio da imposição midiática de um 
modelo estético opressor, que ignora a diversidade e que não contribui 
para uma vida com mais liberdade para as meninas e para as mulheres.

Grupos de estilo e a reafirmação das diferenças
Inicialmente, podemos dizer que essas jovens compõem um grupo de 
estilo, pois o blog se configura como espaço privilegiado de expressão 
da realidade juvenil. Para Kemp (1993), os grupos de estilo juvenis reme-
tem à formação de coletividades, que têm como referência a condição 
de pertencimento ao grupo e a um estilo, que determina uma proposta 
estética e um padrão de comportamento.

Segundo Dieter Baacke (1987), Wilfried Ferchhoff e Georg Neubauer 
(1996 apud WELLER, 2005), culturas juvenis seria o conceito mais in-
dicado a ser utilizado, pois amplia a possibilidade de compreensão das 
distintas manifestações juvenis, seus estilos ou modos de vida que vêm 
sendo criados e recriados em diferentes localidades e contextos sociais 
diversos, a exemplo do nosso caso no ambiente virtual.

A cultura juvenil reflete a identidade dos jovens que a partilham. Segun-
do Stuart Hall (1996 apud WELLER, 2005, p. 109), a identidade só pode 
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ser vista como uma celebração móvel (moveable feast), que se encontra 
sempre “em devir, em um processo constante de autorizar-se”.  Além 
da identificação com um corpo fora do padrão, ressaltamos, também, 
o sentimento de pertencer a um grupo, de ter amigos/as, mesmo que 
virtuais, de ser mulher e assumir um corpo diferente, como elementos 
centrais da experiência coletiva vivida por jovens blogueiras/seguidoras. 

É a partir das diferenças expressas no corpo que elas vão se identificando 
como um grupo identitário, na qual se constituem por oposições binárias. 
Ou seja, pelo processo de construção cultural das identidades, a diferença 
pode ser construída negativamente, por meio da exclusão daqueles que 
são identificados como os outros, ou como fonte de diversidade (SILVA, 
2013). Com isso, podemos dizer que essas jovens, ao perceberem as suas 
diferenças, fortalecem o grupo de estilo que formam no blog Depois dos 
Quinze, protagonizando a diversidade de corpos e, dessa forma, passam 
a resistir, mesmo que de forma ainda pouco relevante, ao modelo de 
corpo culturalmente aceito.

Analisando os comentários, compreendemos como acontece o processo 
de resistência dessas jovens. Elas inicialmente são capturadas pelo padrão 
de corpo vigente, tendendo a atender aos padrões de corpo e moda pro-
pagados pela sociedade, incorporando em suas vidas dietas, exercícios, 
induzindo algumas delas a adoecerem por levarem essas medidas ao 
extremo. Entretanto, de forma associativa, ou seja, por mecanismos de 
afiliação e construção identitária, afirmam-se pela diferença expressa 
pelos seus corpos por meio do blog, escapando da coerção dita padrão. 

Assim, percebemos que as jovens no espaço Depois dos Quinze iniciam 
a formação de uma cultura de resistência, na qual passam a compor um 
grupo de estilo que se importa mais com a saúde e os hábitos saudáveis 
do que com o padrão socialmente exigido de corpo, se aconselhando 
e se empoderando por meio de suas diferenças, compreendendo que 
coexistem vários corpos na sociedade. 

Com os seguintes comentários, entendemos como essas jovens conse-
guem formar, por meio do meio virtual, uma comunidade de represen-
tações pela qual se passam diferentes narrativas relacionadas ao corpo:
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Esse é um texto de autoajuda que mais parece uma conversa entre amigas! 
Eu ainda não cheguei à parte de aceitar a pancinha com carinho, mais já 
cheguei ao ponto de que você tem que se amar primeiro, mais sou a favor 
de que se você é infeliz lute para mudar isso[...] (LAYNI, 02/06/2013 – Como 
descobri que nunca fui gorda. Grifo meu).

[...] Eu fico mto feliz quando você passa essas msgs de apoio as pessoas 
que são reais, que tem um corpo real e não photoshapado né??!!Chega de 
encanação com o que os outros vestem, com regras que devemos seguir, 
um corpo bonito não é sinônimo de conteúdo, de saúde, de felicidade! [...] 
(NAYARA FERNANDES, 17/12/2013 – Look: Garfield Del Rey. Grifo meu).

Pelos comentários, compreendemos que a formação de uma comuni-
dade vai acontecendo a partir do compartilhamento das normas, das 
ideias e da cultura juvenil que se forma entre as jovens e, de acordo com 
Bauman (2005), formam uma comunidade de destino, pois são “fundidas 
unicamente por ideias ou por uma variedade de princípios” (p. 17). As 
ideias compartilhadas que tornam essas jovens uma comunidade de 
destino, são as questões sobre o corpo levantadas em todas as postagens 
que utilizamos nesta pesquisa. 

Por meio do Depois dos Quinze e de seus posts, que dão voz a diferentes 
experiências e representações, essas jovens passam a se identificar e a 
se associar aos comentários das seguidoras e, com isso, percebem que 
não estão sozinhas em meio a tantas dúvidas, frustrações e dilemas. 

Estar deslocado total ou parcialmente de onde vivemos “pode ser uma 
experiência desconfortável, por vezes perturbadora” (BAUMAN, 2005, 
p. 19), e com essa percepção de partilha, elas se sentem à vontade para 
escrever sobre as suas aflições como podemos perceber nos seguintes 
comentários: “Amei seu texto!! Estava precisando mesmo ler algo assim. 
Minha situação é parecida com a sua [...]” (JANNA, 01/06/2013 – Como 
descobri que nunca fui gorda):

Olá Bruna, essa é a primeira vez que comento aqui no DD15, já faz um tempo 
que eu conheci ele, mas nunca tive coragem ou assunto pra comentar, 
então estou comentando agora. Esse seu desabafo me contagiou bastante, 
sabe porque? Por que sabe a garota que vc descreveu sendo vc anos atras, 
essa garota sou eu [...] (LARA, 13/09/2013 - Corpão).
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Verificamos que, apesar de se sentirem à margem do padrão de corpo 
ditado socialmente, essas jovens se associam quando compartilham 
suas diferenças, relativizando a necessidade de permanecer numa busca 
incessante pelo corpo e pela beleza, valorizando as suas diferenças, pois 
elas não se consideram um problema, ainda que seja problema para as 
pessoas com as quais elas convivem ou, de forma geral, para a socieda-
de. Nesse sentido, de acordo com Silva (2013, p. 81), percebe-se que “a 
identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com as relações 
de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não 
pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a 
diferença não são, nunca, inocentes”.

As jovens, ao se declararem fora do padrão, reafirmam as suas diferenças, 
e suas identidades são confirmadas ao se confrontarem com algumas 
formas de cuidados, comentadas por elas mesmas, como podemos 
observar a seguir:

[...] Hoje eu me olho no espelho e me acho muito bonita viu. Eu mesma 
tomei coragem, peguei a pinça e fiz a minha sobrancelha. Engordei e 
ganhei curvas, meu cabelo cacheado é lindo, mas prefiro liso (aprendi a 
usar a chapinha. Consegui mudar, me valorizar quando deixei de lado a 
opinião das pessoas [...] (MARIA, 13/09/2013 - Corpão).

[...] Por favor, parem de encher a Bruna com o que vcs acham que ela deve 
vestir, e, por favor, parem de me encher para que eu use roupas coladas 
e mais curtas. A magrela aqui tbm quer usar roupas largas e compridas!! 
(NAYARA FERNANDES, 17/12/2013 – Look: Garfield Del Rey).

Os comentários acima evidenciam que “maquiagem, roupas e adereços 
são declarados, na realidade, como a base, mesmo para a resistência 
feminista” (FREIRE FILHO, 2007, p. 142). Verifica-se neste sentido a 
formação de uma subcultura, ou seja, uma cultura alternativa, “que não 
estaria associada somente a um conjunto de valores, normas e tradições 
predominantes em uma dada sociedade, mas que envolveria todos os 
aspectos da vida cotidiana de um determinado grupo” (WELLER, 2005, 
p. 109). Isso porque essas jovens seguidoras do blog não se associam 
apenas e somente aos valores e padrões de corpo vigente na cultura 
em que estão todas inseridas, como elas mesmas falam nos seguintes 
comentários: “Ameiii o texto. Acho que já estava na hora de levarmos 
um choque de realidade. [...] temos que nos amar como somos e parar 
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de fazer tantas comparações. Obrigada pelo texto!!!” (DÉBORA THALI-
TA, 03/06/2013 – Como descobri que nunca fui gorda); “[...] Ter o corpo 
perfeito é como a sociedade quer que sejamos, mas nós somos meninas 
comuns e não modelos para ter esse tão corpo perfeito né? [...]” (KEITH 
PAPPEN, 13/09/2013 - Corpão).

Percebe-se que elas passam a ter um grupo virtual que resiste, fazendo da 
sua condição juvenil um estilo de vida, em que identidades são construídas 
e/ou reconstruídas e sobretudo diversas. Nesse sentido, o blog – apesar 
de ser um espaço que veicula produtos, propagandas, simbolizando a 
cultura do consumo – ainda se coloca como um espaço de emancipação 
e liberdade para as jovens, que constroem um protagonismo diante das 
postagens das blogueiras e dos comentários das seguidoras, constituindo 
um grupo de estilo por meio da reafirmação de suas diferenças. 

Desconectando 
Percebemos com esta pesquisa que a juventude, especificamente a fe-
minina, interage, se informa e se comunica, cada vez mais nos espaços 
virtuais, dedicando boa parte de seu tempo cotidiano à cibercultura. Isso 
ocorre pela conexão e comunicação permanente, e a independência do 
lugar geográfico.  

Os blogs são hoje fenômenos sócio-comunicacionais e se transforma-
ram em um objeto fundamental  de  pesquisa  para  as  ciências  sociais e 
também  em  um  poderoso  instrumento pedagógico.  Foi dessa forma que 
visualizamos esta pesquisa, valorizando seu potencial pedagógico para 
a abordagem do tema do corpo na juventude. 

Observamos que, a partir dos textos do blog Depois dos Quinze e dos co-
mentários, essas jovens mulheres seguidoras passam a formar um grupo 
virtual que, com suas ações individuais e coletivas, atuam construindo e/
ou reconstruindo suas identidades. O espaço virtual passa então a partir 
do protagonismo de Bruna Vieira, e ser um lócus de construção de identi-
dades juvenis cujas ideias e temas provocam as jovens a se questionarem 
sobre os problemas relativos ao corpo enfrentados no cotidiano. 

Por meio das interações, essas jovens vão se tornando autônomas e 
comprometidas socialmente, expandindo sua capacidade de refletir e 
interferir de forma ativa e construtiva em seu contexto social.  
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Compreendendo que as representações de corpo são uma construção 
sócio-histórica-cultural, concluímos que tanto as blogueiras quanto as 
seguidoras são influenciadas pelo tema do corpo ideal, da cultura fitness 
e do culto as aparências, sempre em busca do belo e do padrão social-
mente hegemônico. E que, apesar dessas jovens se sentirem pressionadas 
pela sociedade em relação a um padrão corporal, muitas não se dobram 
a ele, outras resistem e passam a aceitar seus corpos, identificando-se 
com suas diferenças. 

Os temas do corpo e dos cuidados de si estão presentes em quase todas 
as postagens e comentários no blog, mostrando sua relevância nos re-
latos, na representação e no cotidiano dessas participantes. 

A insatisfação das jovens mulheres com seus corpos magros ou gordos 
em relação ao padrão são marcados pela crítica da família e de pessoas 
de sua convivência próxima, acirrando a insatisfação e, muitas vezes, 
provocando baixa autoestima. 

A maioria percebe que os exercícios físicos e as dietas são meios pelos quais 
elas conseguem interferir no seu padrão de corpo. Mas também percebem 
que a busca pelo corpo perfeito pode levá-las a desenvolver distúrbios 
alimentares, como bulimia e anorexia. Elas escapam da norma e negam 
os padrões de corpo impostos pela sociedade e pela mídia. Ainda relatam 
a existência de um padrão ideal de corpo de mulher brasileira, que é ca-
racterizado como as mulheres que possuem quadril largo e coxas grandes. 

É a partir da identificação de diferenças expressas no corpo que as jovens 
vão se constituindo como um grupo identitário, formando uma cultura de 
resistência, na qual compõe um grupo de estilo que se importa mais com 
a saúde e os hábitos saudáveis do que com o padrão socialmente exigido 
de corpo. Assim, essas jovens fortalecem o grupo de estilo que formam no 
blog Depois dos Quinze, protagonizando a diversidade de corpos.  

Apesar desta pesquisa não se desenvolver no ambiente escolar, ela é 
importante para os professores, em especial os de Educação Física, prin-
cipalmente, os que trabalham no Ensino Médio, pois traz à tona vários 
temas relacionados ao corpo e cuidados de si, que as jovens mulheres 
estão sempre buscando debater.
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O webjornalismo 
esportivo e o futebol de 
mulheres no Brasil: o 
que dizem sobre elas?1

Tayane Mockdece Rihan

O pontapé inicial
Pensar as relações de gênero no campo do esporte e da Educação Física 
significa ter em mente que o corpo é algo que somos/habitamos e cons-
truímos, inacabado, portanto, é social e cultural e que os movimentos, 
gestos, bem como as práticas corporais e esportivas também são sociais 
e possuem marcas de gênero. Segundo Louro (2008, p. 17 ) “a construção 
dos gêneros dá-se por meio de inúmeras aprendizagens e práticas, insi-
nua-se nas mais distintas situações, é empreendida de modo explícito 
ou dissimulado por um conjunto inesgotável de instâncias sociais e 
culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre inacabado”. Este fato 
permite aos sujeitos vivenciarem de diversas formas suas masculinida-
des e feminilidades dentro da Educação Física, e também “favorece a 
aceitação da permeabilidade entre as fronteiras corporais e não a fixidez 
das identidades” (GOELLNER, 2013 p. 29).

Nesse sentido, o gênero se presta a uma desconstrução de discursos de 
naturalização das práticas cotidianas a partir dos corpos sexuados. Essa 
noção permite considerar que o gênero é construído, é um processo, 
mas também é algo que fazemos e não algo que somos.

1 Esse texto é fruto da dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física Associação 
Universidade Federal de Viçosa/Universidade Federal de Juiz de Fora sob o título A mídia esportiva e o futebol de 
mulheres no Brasil: o que noticiam sobre elas?, defendida no ano de 2016.
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Opondo-se aos binarismos e determinismos biológicos, nos é permitido 
compreender e analisar as mulheres em espaços antes destinados apenas 
aos homens, bem como descontruir os discursos que são associados às 
mulheres no meio social. 

No entanto, nascemos em um mundo onde as estruturas que deter-
minam nosso sexo, gênero e sexualidade, bem como os discursos que 
condicionam nossas escolhas, estão ali desde sempre, sem que haja 
possibilidade de mudança. 

Portanto, a liberdade de subversão das normas é possível, mas, não 
devemos desconsiderar as estruturas que agem em nossos corpos, em 
nossos movimentos. Dessa forma, as categorias sexo e gênero não são 
causas, mas, efeitos de um processo social generificado: “Tudo que 
existe é apenas a escolha dos instrumentos onde eles estão, sendo que 
a própria escolha é tornada possível pelo fato do instrumento estar ali” 
(BUTLER, 2012 apud SALIH, 2015, p. 94).

Corpos considerados pela sociedade como comuns ou normais são pro-
duzidos por meio de uma série de artefatos culturais. Gestos e atitudes – 
assim como as práticas esportivas – de uma determinada cultura podem 
se estabelecer como corretos, adequados ou legítimos, e as pessoas se 
valem de signos para se apresentarem ou para se diferenciarem umas 
das outras (LOURO, 2004).

No que concerne ao esporte, mais especificamente ao futebol, as mu-
lheres vêm enfrentando barreiras2 e desconfianças para se inserirem e 
praticarem a modalidade ao longo da história do futebol no Brasil. Sendo 
essa modalidade um dos pilares de regência da formação da identida-
de masculina no Brasil, ainda são impostos às mulheres estereótipos e 
dúvidas com relação ao seu corpo e sua sexualidade.

Goellner (2005) aponta que há muito tempo as mulheres protagonizam 
história no futebol brasileiro, mesmo com pouca visibilidade na mídia, nos 
clubes, nas aulas de Educação Física escolar ou nas políticas públicas de lazer. 

2 Um exemplo dessas barreiras foi na década de 1940, quando foi implantado um Decreto-Lei nº 3.199, cujo Art. 
54 tratava da proibição institucionalizada de todos os tipos de esportes que ameaçassem a “natureza feminina”, 
entre eles, o futebol (FARIAS, 2011). Mas, apesar das proibições, elas ainda continuaram a se organizar para 
praticar o futebol, mesmo que às sombra da Lei.
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A autora sugere dois argumentos que podem justificar a pouca visi-
bilidade das mulheres no futebol: o primeiro seria a recorrente apro-
ximação entre o futebol e a masculinização da mulher; e o segundo a 
naturalização de uma feminilidade, estabelecendo uma relação linear e 
imperativa entre mulher, feminilidade e beleza. Em suas palavras: “Por 
estarem profundamente entrelaçados, esses argumentos acabam por 
reforçar alguns discursos direcionados para a privação da participação 
das mulheres em algumas modalidades esportivas tais como o futebol 
e as lutas” (GOELLNER, 2005 p. 143).

Dessa maneira, a performatividade de gênero3 é uma importante cate-
goria para compreendermos os estudos de mídia e as maneiras pelas 
quais os artefatos culturais que compõem o universo midiático agem 
reiterando conceitos e construindo representações sobre os corpos das 
mulheres no futebol brasileiro. 

A interação social tecnológica na contemporaneidade é composta por 
pessoas e computadores, associados a redes mais amplas como a Inter-
net e interconectadas no ciberespaço4. Essa interação produz uma nova 
configuração de sociedade motivando-nos a estudar as representações 
veiculadas pela mídia esportiva online acerca das mulheres no futebol. 

Dessa forma, esta pesquisa busca compreender como são veiculadas 
as notícias das mulheres futebolistas no ciberespaço, mais especifi-
camente, no webjornalismo por meio do site Globoesporte.com. Visa 
também descrever as maneiras pelas quais o público leitor interpreta 
os discursos midiáticos e interage entre si e com as reportagens sobre 
as mulheres no futebol. 

3 Judith Butler (2012) busca problematizar a ordem compulsória que exige uma coerência entre um sexo, um gênero 
e o desejo que devem estar assentados na matriz heterossexual. O êxito na manutenção e estabilidade dessa norma 
está na performatividade, que são atos e ações presentes nos discursos e nas relações de poder, que se repetem para 
os sujeitos desde o nascimento. Entretanto, a autora analisa a possibilidade de deslocamentos dessa linearidade 
entre sexo/gênero/sexualidade, no qual os sujeitos podem habitar corpos “femininos” ou “masculinos” mas não 
necessariamente produzir seu gênero e sua sexualidade de acordo com a matriz heterossexual. 

4 Ciberespaço ou rede, é o novo meio de interação das pessoas, que surgiu da interconexão mundial dos 
computadores, produzindo um tipo de espaço-tempo eletrônico concretizado pelas redes de comunicação e 
pelas interconexões dos computadores multimídias (LÉVY, 1999).  
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Percursos Metodológicos
Este trabalho5 possui características de uma etnografia virtual (BAUER, 
GASKEL, 2012; HINE, 2004). Ao buscar por sites de notícias esportivas na 
rede, observamos uma abrangência significativa no meio social do site 
Globoesporte.com, por meio dos números de audiência6 provenientes 
da modalidade futebol7.

O período de coleta dos dados ficou compreendido entre abril e junho 
de 2015, na medida em que abarcaram importantes campeonatos de 
mulheres com visibilidade nacional e internacional, como o Campeonato 
Paulista, os Jogos Pan-Americanos e a Copa do Mundo FIFA.

Para a análise do material empírico foi utilizada a análise de discurso a 
partir de uma perspectiva foucaultiana8. As subjetividades construídas 
nos/pelos discursos possuem uma relação direta com o poder, uma vez 
que as normas sociais e as maneiras pelas quais as pessoas se encaixam 
no mundo, são regidas por uma rede de micropoderes tácitos descentra-
lizados, que influenciam diretamente o cotidiano, as realidades sociais, 
bem como constroem as identidades dos sujeitos (FOUCAULT, 1984).

Entendendo que os textos midiáticos são compostos de signos que se 
conectam entre si e produzem “efeitos de subjetivação a partir da exis-
tência de discursos que pretendem dizer uma verdade” (ALVES, PIZZI, 
2014, p. 2), para a realização desta pesquisa foi preciso questionar as 
condições para a existência do discurso, uma vez que esses governam, 
regulam e produzem determinados tipos de subjetividades acerca das 
mulheres no futebol, excluindo ou não informações que são mais ou 
menos relevantes, de acordo com o contexto em que são publicadas. 

5 Este trabalho é parte da dissertação de mestrado intitulada A mídia esportiva e o futebol de mulheres no Brasil: o 
que noticiam sobre elas?, defendida em agosto de 2016, no Programa de Pós Graduação em Educação Física da 
Universidade Federal de Juiz de Fora.

6  O Globoesporte.com soma um total de 19,9 milhões de visitantes únicos, e as páginas visitadas por mês 
alcançam a marca de 623,2 milhões. Com relação ao sexo, 70% daqueles que acessam o site são homens e 30% 
são mulheres. No que concerne à modalidade futebol, encontramos os seguintes dados: os/as visitantes únicos 
somam 14,6 milhões/mês, com 254,2 milhões de páginas acessadas por mês. Desse total, 74% são homens e 26% 
são mulheres. Essa realidade mostra que os homens vivenciam e buscam por informações com mais frequência, 
tanto no que concerne ao futebol, quanto ao esporte de uma maneira geral, já que eles são também maioria na 
pesquisa de audiência feita em todo site.  

7  Este trabalho respeita a lei de direitos autorais n° 9610/98, dando o devido crédito a todas as publicações retiradas 
do site.

8  A corrente de análise de discurso na qual Michel Foucault se destaca, analisa a materialidade da língua falada 
buscando investigar os efeitos imersos na relação língua/sujeito/história (MUHLEN, GOELLNER, 2012).
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Pensando especificamente no site, a análise de discurso nos permitiu 
analisar o dito e o não dito no interior da materialidade discursiva nas 
reportagens acerca das mulheres atletas de futebol. Assim, foram esta-
belecidos dois filtros para a inclusão e categorização das reportagens: 
primeiro, decidimos incluir apenas as notícias que já apresentassem 
em seus títulos uma diferenciação de gênero, como Futebol Feminino 
ou Mundial Feminino, que trouxessem o nome das atletas e, inserimos 
também expressões que nos remetiam diretamente ao futebol de mu-
lheres, como “Seleção Permanente”; o segundo filtro consistiu na leitura 
do conteúdo das reportagens e retirada daquelas que denominamos 
reportagens informativas, que traziam no texto apenas a descrição de 
algum jogo ou evento de mulheres. 

Ao final, as reportagens publicadas no site Globoesporte.com sobre as 
mulheres no futebol, e selecionadas pelo estudo, foram cinco e os co-
mentários totalizaram doze. 

O material empírico foi analisado a partir de duas temáticas: Femini-
lidades em jogo: discursos (midiáticos) no futebol de mulheres; e Im-
pedimentos de gênero: quando será a vez delas? Essas temáticas foram 
atravessadas pela interpelação, que apesar de não ser uma categoria 
de análise, julgamos importante apresentar uma nota sobre ela, pois 
esteve presente de maneira recorrente nos comentários dos leitores, 
atravessando todas as temáticas a serem analisadas a seguir. 

Portanto, é um assunto que decidimos deixar à parte, pois, será neces-
sária uma discussão mais específica, a priori, para posteriormente ser 
analisado juntamente com as temáticas em relação.

Webjornalismo esportivo: um jogo de 
discursos

“As palavras têm o poder de ferir?” (SALIH, 2015). A partir da indagação 
sobre o poder que a linguagem exerce sobre os sujeitos, por meio de in-
terpelações9 referentes às identidades de gênero, questionaremos acerca 
do poder exercido pelos discursos proferidos em algumas reportagens e 

9  Utilizaremos o termo “interpelação” no sentido atribuído por Judith Butler, que nas palavras de Sara Salih (2015, p. 
148) quer dizer “um enunciado performativo, isto é, um enunciado que constitui um sujeito no ato de nomeá-lo”.  
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entre os comentários de leitores/as, que se revelam em alguns momentos 
pejorativos, subjetivando aqueles que proferem palavras injuriosas e 
aqueles que são insultados por elas. Almeida (2015) aponta que agres-
sões verbais passam a se inscrever no corpo e na memória dos sujeitos, 
moldando-os e modificando a relação interpessoal desses indivíduos. 

A ação da fala perpassa pelo interlocutor, isto é, os sujeitos que profe-
rem os discursos são produtores e também produtos, formados pela 
linguagem, “na mesma medida em que os falantes são formados pela 
linguagem, eles também a formam” (SALIH, 2015, p. 143). 

Os/as usuários/as que comentaram as reportagens são agentes dos dis-
cursos, que ecoam de outras vozes no âmbito social, ou seja, os discur-
sos atravessam os agentes da linguagem. Insultos e termos pejorativos 
presentes na linguagem são utilizados pelos sujeitos. Entretanto, estes 
não são autores desses termos, utilizam-se deles para reiterar uma ideia, 
uma representação. 

A título de exemplo, iniciaremos este debate com um comentário sobre 
reportagem Musa da TV Tamires comenta a encarada no túnel10 e Sau-
dade do filho, veiculada no dia 12 de junho de 2015: “Nossa que exagero 
a mina n é isso tudo tmb. Perdi meu tempo entrando na matéria”. 

A fala acima pertence ao usuário Renan Dias, que expõe sua opinião a 
respeito da beleza da jogadora Tamires, anunciando que a atleta não lhe 
agrada fisicamente. A reportagem chamou a atenção para os atributos 
físicos da atleta de futebol pelo uso da palavra musa em seu discurso. 
No entanto, as representações geradas pela reportagem causaram uma 
reação negativa no usuário. 

Nem sempre a ação de nomear é efetiva ou bem-sucedida, pois, os 
contextos e as convenções podem gerar nos sujeitos múltiplas e impre-
visíveis conclusões. Dessa forma, considerados atos performativos da 
linguagem, as palavras podem ou não se revelar eficazes na definição 
que pretendem atingir, e os agentes da fala podem fazer uma apropria-
ção subversiva da linguagem, isto é, subverter um determinado modo 
de endereçamento (BUTLER apud SALIH, 2015).

10 O termo “encarada no túnel” refere-se à câmera da FIFA que transmitia o jogo, mas que a todo momento buscava 
um “belo close” do corpo da jogadora.
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Ao desagradar do físico da jogadora Tamires, uma suposta homossexu-
alidade foi considerada por outro usuário, Erasmorodrigues, que res-
ponde ao comentário de negação à beleza feminina com uma afirmação 
insultuosa: “Gaaaaaaaaaaaay”. 

A repetição da vogal “a” na palavra Gay parece corresponder a uma es-
pécie de fala vociferada do usuário, porém, na forma escrita:

No caso da interpelação injuriosa de gênero, podemos compreender que 
a interpelação torna esse indivíduo, por exemplo, um sujeito-bicha, pelo 
menos para o locutor, pelo fato de estes enunciados materializarem a 
ideologia que recruta e transforma o sujeito naquilo que diz. Isso reforça 
a ideia de que toda interpelação e toda injúria são atos performativos 
pelos quais um lugar particular no mundo é atribuído àquele que dela é 
destinatário (ALMEIDA, 2015, p. 87). 

Trocas de insultos, sobretudo no que concerne a xingamentos referentes 
à homossexualidade, se revelaram recorrentes nas postagens. No inte-
rior de uma cultura, as identidades, entre elas as identidades sexuais, 
são construídas em uma relação de poder que, por consequência, são 
hierarquizadas dentro de uma norma social. 

Percebemos nos comentários que a identidade homossexual, além de 
ser gerada pelos próprios usuários nos comentários, é simultaneamente 
rechaçada por eles, e essa relação sine qua non entre heterossexualidade 
e homossexualidade objetiva uma coerência da identidade heterosse-
xual (SILVA, 2014).

A construção das identidades de gênero no campo esportivo acontece 
nos discursos que se assentam em uma lógica binária dos sexos e dos 
gêneros. As práticas corporais e esportivas são regidas pelas interpela-
ções, injuriosas ou não, que constituem os sujeitos no ato da nomeação. 

Além disso, concordamos com Judith Butler (2012) quando pensamos 
que o espaço do futebol é regido por dois pilares de sustentação: a hete-
rossexualidade compulsória e o falocentrismo. Enquanto a heterossexu-
alidade compulsória, ou heteronormatividade, atua de forma imperativa 
nos corpos, desejos sexuais e identidades de gênero, o falocentrismo 
constitui e garante a hierarquia dos gêneros, na qual às mulheres é re-
servada condição inferior aos homens. 
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Nesse sentido, pedimos licença para alterar a frase de Simone de Beauvoir 
(1980): “Não se nasce homem, torna-se homem”, pensando que a cons-
trução da masculinidade hegemônica no âmbito social é, assim como a 
feminilidade, uma construção linguística performativa que ecoa também 
no campo esportivo, sendo o futebol seu principal representante no 
Brasil, onde as identidades heteronormativas se instalam e se afirmam. 

Feminilidades em jogo: discursos (midiáticos) 
no futebol de mulheres

No primeiro tópico de análise, trazemos para o debate as feminilidades 
em jogo: discursos (midiáticos) no futebol de mulheres. Decidimos in-
serir o termo midiáticos entre parênteses no título, pois, analisaremos 
não apenas as reportagens, mas também os comentários. Dessa forma, 
esses discursos que convergiam com a temática feminilidades poderão 
advir por parte site ou dos/as leitores/as.

A reportagem intitulada Coleção de musas: álbum do mundial feminino 
começa a ser vendido, veiculada no dia 20 de maio de 2015, informa o início 
das vendas, no Brasil, do álbum de figurinhas11 da Copa do Mundo FIFA de 
futebol de mulheres, ocorrida no Canadá, e revelou o seguinte discurso:

Que tal colecionar musas? Isso é possível ao menos no álbum de figurinhas 
da Copa do Mundo feminina de futebol, que ocorre de 6 de junho a 5 de 
julho, no Canadá. A publicação já está à venda por R$5,90. Entre as jogadoras 
estão Alex Morgan e Hope Solo dos Estados Unidos, Tamires, do Brasil e 
Jill Roord, da Holanda (COLEÇÃO DE MUSAS: ÁLBUM DO MUNDIAL 
FEMININO COMEÇA A SER VENDIDO. Fonte: Globoesporte.com). 

Quando se trata do futebol de mulheres na mídia, os atributos físicos são 
recorrentemente lembrados e evidenciados, muitas vezes, em detrimento 
dos lances da partida ou das qualidades apreciáveis em um jogo de fute-
bol, ao contrário do que acontece quando a modalidade é praticada por 
homens, em que “toda a imprensa, torcida, dirigentes e comentaristas, 

11 O livro ilustrativo traz figurinhas das jogadoras e comissão técnica das seleções participantes do Mundial do 
Canadá de 2015, traz também tabelas a serem preenchidas com o placar dos jogos, figurinhas dos estádios e 
curiosidades acerca dos locais de realização dos jogos, e pela primeira vez na história das Copas do Mundo 
FIFA de futebol de mulheres, o álbum de figurinhas foi disponibilizado para compra fora do país sede dos jogos, 
circulando para outros países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Disponível em: http://collectibles.panini.
com.br/editorial/fifa-womens-world-cup-canada-2015tm.html. Acesso em: 25/02/2016.
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querem sempre que os melhores atletas, independentemente de seu 
‘sex appeal’12 estejam em campo” (KNIJNIK, VASCONCELOS, 2002, p. 8). 

Dessa maneira, o discurso da reportagem é, ao mesmo tempo, sele-
cionado e redistribuído, visando controlar os corpos das mulheres que 
possivelmente desestabilizariam uma relação linear entre sexo-gêne-
ro-sexualidade13, ou seja, mulheres fortes, velozes, ágeis, com caracte-
rísticas masculinas:

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, os procedimentos 
de exclusão. (...) Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que 
não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 
enfim, não pode falar de qualquer coisa (FOUCAULT, 1999, p. 9). 

As questões corporais e culturais presentes no contexto da reportagem 
parecem impor lugares diferenciados às mulheres atletas, na medida em 
que visibilizam apenas a possibilidade de colecionar as musas, jogadoras 
que chamam atenção do público pela aparência física, deixando de lado 
um fato inédito para o futebol de mulheres: o lançamento do álbum de 
figurinhas no Brasil.

Nesse sentido, a história da beleza é inventada e remanejada de acordo 
com a cultura e o contexto histórico de cada época, sem escapar dos 
modelos de gênero que são mais ou menos privilegiados nos discursos 
e nos artefatos culturais (VIGARELLO, 2006).

Mas, quem a reportagem almeja atingir com a exibição de corpos que 
atendem a um padrão? De que maneira um modelo de ser feminina, 
veiculado pela reportagem, interpela os sujeitos?  Em alguns momentos, 
o endereçamento14 das matérias do site foi eficaz, e pudemos perceber 
que os comentários interpelaram de maneira a corroborar com os dis-
cursos relacionados à beleza física das jogadoras, como foi o caso da 
reportagem do álbum de figurinhas: “As 2 americanas são gatas” (Wesley 

12 Sex appeal é uma expressão do inglês e quer dizer apelo sexual, sensualidade.

13 A relação linear entre sexo/gênero/sexualidade, implica uma “coerência” imposta socialmente por meio da 
matriz heterossexual, na qual um determinado sexo deve ser correspondente ao gênero e esse por sua vez, deve 
possuir uma sexualidade acordada com as categorias anteriores (BUTLER, 2012).   

14 Utilizamos Elizabeth Ellsworth (2001), que discorre sobre os modos de endereçamento nos processos de 
produção fílmica. A autora nos fala que os filmes, assim como os comerciais de televisão, livros, entre outros, são 
imaginados para um determinado público, visando fazer sentido para um grupo de sujeitos. Dessa forma, para 
que a película possa despertar sentimentos, como alegria, emoção, medo, deve estar devidamente endereçada 
ao público alvo. Da mesma forma, as reportagens veiculadas pelo Globoesporte.com também imaginam seu 
público alvo e, para esses sujeitos, as informações são embaladas.
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Silva); “As quatro mulheres são lindas” (Tiago Brites); “Alexandra Morgan 
é a mais top!!!” (Jean Guia).

Os atributos físicos das atletas se tornam mais evidentes para o público 
do que o lançamento do álbum, na medida em que, por meio da análise 
dos comentários, não percebemos um interesse por parte dos leitores em 
adquirir o produto. Além disso, a beleza física se encontra diretamente 
relacionada à presença ou não de uma feminilidade e à sexualidade 
convencionada na cultura, a partir de uma matriz heterossexual, como 
está presente nas falas dos usuários do site: “A Alex Morgan é bonita mas 
já tomou tantos esteróides que tá virando homem (...) Bonita mesmo 
aí é a holandesa que é bem feminina!” (Júlio César); “Essa Tamires se n 
fosse o cabelo grande, diria q era o IRMÃO gêmeo de Adriane Galisteu” 
(Júnior Souza); “Na maioria das seleções as jogadoras tem porte de ho-
mem que isso...” (Alan Gomes).

Por meio da construção e reiteração de uma feminilidade hegemônica 
para as jogadoras nos discursos, obtêm-se um controle sobre corpos 
das mulheres, bem como invisibiliza aquelas que fogem à norma. Dessa 
forma, a performatividade se materializa na realização de investimentos 
continuados e repetidos para garantir a coerência, a solidez e a perma-
nência da norma a partir de múltiplas instâncias sociais e, entre elas, a 
mídia exerce forte influência (LOURO, 2004). 

Inclusive no esporte de alto rendimento, o corpo é o local onde são 
construídas as identidades de gênero, se manifestando também como 
território de expressão de feminilidades e masculinidades. 

Dessa forma, o poder age por meio do corpo das atletas, de discursos 
sobre os contornos corporais mais aceitos para elas, bem como os ritu-
ais de embelezamento feminino, conforme está descrito na reportagem 
intitulada Musa da TV’ Tamires comenta a encarada no túnel e saudade 
do filho, veiculada no dia 12 de junho de 2015:

Ela não anda, ela desfila... bom, ao menos para a Fifa é assim. Tamires 
chamou a atenção da transmissão oficial pela TV da partida da seleção 
brasileira na vitoriosa estreia diante da Coréia do Sul (...) O fato deixou a 
lateral feliz e gerou uma “confissão”: ela não deixa sua maquiagem de lado 
e gosta sim de um retoque final antes de entrar no gramado (‘MUSA DA TV’ 
TAMIRES COMENTA A ENCARADA NO TÚNEL E SAUDADE DO FILHO. 
Fonte: Globoesporte.com).
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Além de mencionar a letra de uma música – “ela não anda, ela desfila” 
– que faz uma metáfora onde a mulher de tão bela parece estar cons-
tantemente numa passarela, a reportagem se refere aos cuidados com 
a aparência, pelo uso de maquiagens por parte de Tamires, jogadora da 
seleção brasileira, antes dos jogos da Copa do Mundo FIFA. 

Tanto a atleta quanto o Globoesporte.com destacam um fator que é re-
corrente nos discursos midiáticos: a relação das mulheres atletas com 
os cuidados de si para a exaltação de uma determinada feminilidade no 
esporte. Para Denise de Sant’Anna (1995, p. 121), “a insistente preocu-
pação com o embelezamento feminino faz parte de uma história que 
contém tanto de supérfluo quanto de indispensável”. 

É indispensável, na medida em que o embelezamento do corpo femi-
nino tornou-se um processo infinito, complexo e dotado de linguagem 
própria ao longo dos anos e, para além de combater a feiura, a busca 
pela beleza permite às mulheres um encontro consigo mesmas. Uma 
suposta renúncia aos rituais de beleza, como: cosméticos, maquiagens, 
cirurgias, regimes, entre outros, significa uma renúncia a si própria. Dessa 
forma, a beleza parece algo inerente ao corpo feminino, se afirmando em 
todos os momentos da vida cotidiana, inclusive nas práticas esportivas. 

Nesse contexto, o corpo feminino se torna foco central dos discursos midi-
áticos, como objeto de desejo do poder, que penetra no corpo por meio de 
enquadramentos materializados nas práticas esportivas (FOUCAULT, 1984).

Sendo objeto de desejo, quando a mulher se aventura nesse campo (das 
práticas corporais e esportivas), encontra enquadramentos identitários 
de gênero, que compulsoriamente cobram de seu corpo, e de suas ati-
tudes, uma feminilidade. 

Ao longo das análises, encontramos a maioria dos comentários voltados 
para a cobrança ou enaltecimento da beleza física e da sexualidade das 
mulheres que praticam futebol. No entanto, também encontramos posta-
gens que simbolizam um movimento de resistência com relação aos este-
reótipos construídos sobre as mulheres nas matérias veiculadas pelo site.
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Na reportagem Questão cultural: Ana Paula defende o apelo estético no 
futebol feminino, a ex-árbitra Ana Paula Oliveira15 recebeu críticas por 
parte de leitoras16 quando afirma que a beleza física para as jogadoras 
de futebol é uma questão cultural relevante para o desenvolvimento do 
futebol de mulheres:

Quem tem que “ampliar o olhar” é ela e entender que não podemos 
continuar com essa cultura de que mulher precisa ser esteticamente 
atraente para estar em qq lugar, ainda mais no campo esportivo. A cultura 
deve ser mudada e não reforçada! (Ju Saboia). 

Isso mesmo! A mulher tem que se vestir para agradar os homens! Afinal isso 
faz parte da nossa cultura, não é? (SQN)17 Baboseira, cada um usa o estilo 
que se sentir melhor, ninguém é obrigado a mudar para agradar os outros e 
muito menos para “se dar bem” na profissão (Sáskya Gurgel).

As falas acima nos dizem que o processo de resistência permite que os 
conhecimentos, verdades e os processos normativos dos sujeitos sejam 
questionados, reinterpretados, desautorizados e até mesmo alterados 
(FILHO, 2007). A noção de que a cultura deve ser “mudada e não re-
forçada” sugere uma libertação das mulheres atletas dos paradigmas 
estabelecidos socialmente para a inserção e reconhecimento no campo. 

Dessa forma, as identidades esportivas podem ser reconstruídas de forma 
a desafiarem e subverterem as estruturas de poder, e o esporte é um campo 
onde as resistências ao modelo de corpo tradicional para as mulheres são 
importantes, pois, circulam diferentes configurações de corpos femininos, 
e também diferentes feminilidades. Estes sujeitos, portanto, performati-
zam uma nova ideia de futebol protagonizado pelas mulheres no Brasil e 
visam romper com os paradigmas que aprisionam os corpos femininos. 

15  Ana Paula da Silva Oliveira começou sua carreira como assistente de arbitragem no futebol profissional masculino em 
2001. Compôs o primeiro trio de arbitragem feminino a comandar uma partida masculina do Campeonato Brasileiro 
Série A, em 2003, e em 2005, foi a primeira assistente a atuar em uma partida da Copa Libertadores da América 
masculina. Em 2007, deixou o quadro de arbitragem da FIFA. A ex-árbitra destaca na reportagem a valorização dos 
atributos físicos das jogadoras como essenciais para o desenvolvimento do futebol de mulheres no Brasil.

16  É importante destacar que não apenas as mulheres tomaram frente e resistiram às normas também houveram 
homens que protagonizaram esse movimento, cobrando por mais visibilidade das jogadoras não pelo aspecto 
físico, mas pelo enaltecimento da performance, dos lances das partidas, placares e vídeos dos gols. Trouxemos os 
dois comentários de mulheres para exemplificar,

17  SQN ou “só que não” é uma gíria da internet que atribui uma conotação irônica à expressão.  
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Impedimentos de gênero: quando será a vez delas?
O gênero, como uma categoria de análise, reverberou quando as mu-
lheres borraram as fronteiras culturais no futebol, se destacando no 
campo, tanto como atletas quanto em cargos de gestão. Nesta temática 
trazemos duas reportagens que demonstram tal condição.

A primeira reportagem, Quinze gols em copas, cinco vezes melhor do 
mundo: prazer, Marta, publicada no dia 12 de junho de 2015, discorre 
sobre o recorde de gols em copas do mundo atingido pela atleta Marta 
Vieira da Silva em um jogo contra a Coréia do Sul no Mundial de mulhe-
res, em 2015, no Canadá. Quantitativamente, Marta se equiparou com o 
jogador Ronaldo Fenômeno considerado um ídolo nacional do futebol 
de homens, conforme segue o discurso da reportagem: 

Um recorde: 15 gols em copas do mundo. E não estamos falando de Ronaldo, 
não. Estamos falando de uma jogadora já eleita cinco vezes melhor do 
mundo. Marta, a camisa 10 da seleção brasileira (...) Igualou o número do 
Fenômeno em mundiais (“Quinze gols em copas, cinco vezes melhor do 
mundo: prazer, Marta”). 

No entanto, os comentários dos leitores acerca do discurso da reportagem 
pareceram não aceitar/reconhecer o fato de uma mulher ocupar um 
lugar de destaque no futebol, rechaçando a comparação entre Ronaldo e 
Marta e a ideia da atleta demonstrar uma competência técnica igual ou 
superior à dos homens: “Marta não pode competir com homens” (João 
Martins); “[...] E aonde já se viu; querer bater o recorde de um jogador do 
sexo masculino? Uma imbecilidade querer comparar um recorde; com 
o recorde de um jogador que ela nunca jogou contra [...]” (José Esteves). 

O futebol representa um lócus privilegiado para a soberania masculina, 
sendo um dos pilares de regência das maneiras de ser homem na socie-
dade brasileira que contribui para haver um preconceito ainda maior 
à inserção e prática das mulheres. Sobretudo, quando elas conseguem 
desestabilizar esse campo, parece haver um esforço ainda maior para 
impedir e subestimar suas conquistas. 

Considerando que os enunciados são atos performativos, constituindo 
os sujeitos no ato da nomeação (BUTLER, 2012 apud SALIH, 2015), as 
falas dos leitores promovem, de maneira reiterada, uma diferenciação 
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que hierarquiza os gêneros tanto no contexto dos enunciados, como no 
espaço cultural do futebol brasileiro.

O discurso binário de gênero se faz presente nessas falas, invisibilizando 
a diversidade e a percepção de pluralidades, “pois ao colocar os dois 
termos em oposição (masculino/feminino) constrói igualdade de cada 
lado da oposição, ocultando, assim, as múltiplas identificações existentes 
entre os lados opostos” (GOELLNER, 2013, p. 26). 

Mulheres ocupando cargos de gestão também demonstram a possi-
bilidade de tensionamentos de barreiras de gênero no futebol. Nesse 
sentido, a segunda reportagem diz respeito à baixa representatividade 
numérica de mulheres como treinadoras das seleções participantes da 
Copa do Mundo FIFA de futebol feminino do ano de 2015:

Se duas favoritas têm mulheres à frente, o Japão conta com a experiência 
de Norio Sasaki. O treinador levou o time asiático à conquista da Copa do 
Mundo de 2011. Mas o currículo não para por aí. Desde 2007 no cargo, ele 
ainda assegurou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. 
(Futebol feminino terra de técnicos? Homens dominam cargos no Mundial’ 
Fonte: Globoesporte.com).

 O jogo no qual a seleção japonesa assegurou a medalha de prata foi 
contra a seleção dos Estados Unidos, comandada por uma mulher (Jill 
Ellis), nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Nessa perspectiva, a seleção 
americana foi superior à seleção japonesa e conquistou a medalha de 
ouro, mas, esse discurso não foi abordado pela reportagem. 

Entendendo que o não dito é também um discurso, a reportagem apresenta 
uma visão androcêntrica do futebol, na medida em que valorizou apenas 
a experiência masculina, bem como o ponto-chave para que os homens 
sigam à frente de equipes de mulheres, mantendo assim o status quo. 

Para Foucault (1999), existem diretrizes controladoras e organizadoras dos 
discursos nas sociedades, de maneira que os enunciados são ditos e repeti-
dos sob certas circunstâncias ou contextos. No caso do discurso midiático, 
percebemos o poder materializado no discurso estabelecendo formas de 
controle e de manutenção de uma hierarquia de gênero com relação às 
mulheres no futebol, sobretudo, em cargos de gestão. Portanto, apesar da 
reportagem questionar a ausência de mulheres como treinadoras na Copa 
do Mundo FIFA de futebol feminino, ela própria oculta as experiências 
delas à frente das seleções, valorizando apenas os homens no comando.
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De maneira geral, há constante receio sobre a capacidade das mulheres 
em ocuparem cargos de gestão, bem como transcenderem recordes, 
pelo simples fato de serem mulheres. Apesar do preço a se pagar para 
afirmação nesse campo ainda ser alto, pois, os discursos midiáticos e 
a maioria dos comentários analisados ainda repelem a presença delas, 
essas mulheres buscam constantemente romper as amarras sociais de 
gênero no futebol, demostrando competências para fazerem história. 

Considerações Finais
Este trabalho objetivou compreender como foram veiculadas as notí-
cias das mulheres futebolistas no ciberespaço, mais especificamente, 
no webjornalismo (Globoesporte.com). Também buscou descrever as 
maneiras pelas quais o público leitor interpreta os discursos midiáticos 
e interage entre si e com as reportagens sobre as mulheres no futebol. 

 De maneira geral, verificamos que tanto os discursos midiáticos quanto 
maioria dos comentários são performativos, construídos e constituídos 
socialmente por meio de atos reiterados na cultura, que estabelece normas 
sobre corpo, sexualidade, feminilidade e identidade de gênero para as jo-
gadoras de futebol presentes nas reportagens, valorizando a beleza física 
das atletas quando essas atendem determinados traços corporais. Também 
reforçam a hierarquia de gênero, pela valorização de títulos conquistados 
por técnicos homens, que mantém o status quo no qual as mulheres ocu-
pam lugares inferiores aos homens, tanto no que concerne às habilidades 
para o jogo quanto para a ocupação de cargos de gestão esportiva. 

É importante destacar também que os leitores interagem entre si de ma-
neira agressiva em alguns momentos, quando há divergências de opiniões 
a respeito dos traços corporais das atletas, e essas interpelações são pe-
jorativas, inserindo aquele que é agredido em uma posição inferiorizada. 

Mais especificamente com relação aos comentários sobre as reportagens, 
a maioria reitera essas representações performativas sobre feminilidade 
e identidade de gênero das jogadoras como já exposto anteriormente. 
Entretanto, uma minoria protagonizou um movimento de resistência, 
cobrando mais informações acerca do futebol de mulheres e também 
subvertendo as normas estabelecidas para as atletas. 
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