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EIXO TEMÁTICO:

RESUMO: O presente artigo reflete sobre o papel da mulher no cenário esportivo, tendo em vista que em
todos os aspectos que se aplicam à vida em sociedade percebe-se que existem desigualdades entre os
gêneros. No esporte, mais precisamente em corridas de rua, é possível verificar um avanço quanto ao
reconhecimento e visibilidade social. As discussões estabelecidas nos permitem conhecer um pouco da
trajetória percorrida pela mulher na luta pela prática esportiva desde a pré-história até a modernidade. Ela sai
de uma condição de invisibilidade, uma vez que a mesma era proibida qualquer prática esportiva por acreditar
que o esforço desempenhado poderia afetar o seu organismo, destinado apenas à procriação. Ainda dentro do
contexto ressalta-se o papel da educação na conscientização da importância da inserção da mulher no mundo
do esporte, isto é, minimização das questões preconceituosas relacionadas à mulher no esporte, e, além
disso, a descrição trajetória de vida esportiva de uma atleta Sergipana em que se percebe notoriamente o
preconceito e sexíssimo.
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ABSTRACT: This article reflects on the role of women in the sports scenario, considering that in all aspects
that apply to life in society is perceived that there are gender inequalities . In sport , but precisely in road
races as well as their chances of social recognition and visibility. The discussions set allow us to know a little
of the trajectory taken by women in the struggle for sports practice from pre -history to modernity . She
leaves a condition of invisibility , since it was prohibited any kind of sport for believing that the effort played
could affect your body , intended only for procreation . Even within the context we emphasize the role of
education in raising awareness of the importance of women entering the world of sport, ie minimizing the
prejudicial issues related to women in sport , and in addition , the life trajectory description of a sports
Sergipana athlete that is notoriously perceived prejudice and sexíssimo .
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O setor esportivo e os espaços atribuídos a essas práticas, bem como as próprias práticas esportivas têm se
mostrado cada vez mais proeminente a sua propagação. Os avanços na área podem ser vistos através de
inúmeras conquistas que se tem atingido. Recordes são quebrados, metas ultrapassadas, nunca antes houve
tamanha evolução nas modalidades esportivas.

As mulheres têm se mostrado tão competitivas quanto os homens e capazes também de realizar grandes
feitos esportivos. A participação das mesmas, no entanto, apresenta-se constituída de muito preconceito e
pouca visibilidade no âmbito social, principalmente no que tange a efetivação dos seus trabalhos como
liderança na área do esporte, apesar de atualmente, as questões de gênero e a forma que o sexo feminino
superou vários obstáculos serem muito discutidas. Segundo Goellner (2006) o esporte enquanto um espaço
generificado produz e reproduz práticas e discursos que marcam corpos e comportamentos a partir do que
cada cultura define como masculino e/ou feminino.

O presente artigo busca descrever um pouco da história da mulher nos esportes, suas conquistas, lutas e
sobre o preconceito e sexismo presente nesses espaços reconhecidos, apenas, do universo “masculino”, tendo
em vista o grande número de mulheres que participam de várias práticas corporais, mais precisamente nas
corridas de rua torna-se relevante discorrer sobre a temática. Em um primeiro momento apresenta um pouco
da história da mulher nos esportes; posteriormente faz reflexões acerca das questões de gênero, e ao
apropriar-se dos conceitos fazer uma relação a trajetória de vida de uma atleta Sergipana. Por fim, apresenta
as considerações finais, dentro de uma discussão clara acerca do esporte e o sexismo como esfera de um
preconceito exacerbado.

A MULHER E O ESPORTE

A história das mulheres no esporte e a polêmica sobre a prática de atividade esportiva por mulheres é tão
antiga quanto a dos jogos olímpicos da Antiguidade, onde os homens competiam nus e as mulheres eram
proibidas ate de assistir às competições. Desta forma o primeiro item do regulamento dos jogos Olímpico fica
claro e evidente: era o veto ás mulheres, que proibia a participação delas em qualquer modalidade esportiva.
As mudanças foram lentas e vários séculos se passaram até que as mulheres começassem, efetivamente,
conquistar o direito de praticar alguns esportes. Como de fato cita comenta Silva (2009, p. 77)

[...] A grande participação do publico feminino nos programas de treinamento
ocorreu, de forma, significativa, em provas atléticas na década de 1970 e com
lançamento de programas de ginastica voltados a esse publico nos anos 1980. Esse
“atraso” da mulher em atividades físicas se deve, em parte, a cultura antepassada
machista, que priorizava o homem em quase todas as atividades culturais e
esportivas.

Referindo-se a esse contexto chama à atenção o fato de que as mulheres eram vetadas de participar dos
jogos, até mesmo na condição de espectadoras. A proibição da entrada a esse espaço público era justificada
pela compreensão de uma natureza feminina caracterizada como fisiologicamente frágil e que, portanto,
devido o acesso ao Stadium, local de realização das provas, ser um terreno muito íngreme isso poderia
causa-lhes algum dano a sua saúde. Outra justificativa para a interdição das mulheres aos espaços públicos
esportivos ocorria em função da cidadania que para os gregos estava associada à função de guerrear,
atividade esta exclusiva do homem grego e vedada à mulher, pois a ela cabia apenas o papel de ser a mãe
dos cidadãos gregos. As mulheres encontravam-se assim praticamente afastadas da vida pública.

Na Grécia a lei de participação da mulher em esportes era tão rígida, que no
regulamento dos jogos, artigo 5º, dizia que as mulheres casadas não podiam assistir
as competições, com sanção de morte (OLIVEIRA et al, 2008, p. 118).
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A participação da mulher dentro do contexto do esporte brasileiro teve como marco histórico a participação da
nadadora Maria Lenk nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1932 (OLIVEIRA et all, 2008). O grande êxito da
participação feminina em determinado evento com repercussão mundial provocou a abertura para a discussão
de como a mulher rompeu com os preconceitos enraizados historicamente e que delimitavam o seu papel
social.

O próprio Barão Pierre de Frédy, mais conhecido pelo seu título nobiliárquico de Barão de Coubertin, foi um
pedagogo e historiador francês, tendo ficado para a história como o fundador dos Jogos Olímpicos da era
moderna, era contrário à participação da mulher por considerar que as mesmas poderiam vulgarizar esse
terreno tão recheados de honras e conquistas, Como cita Newsholme et al (2006) “ que esportes para
mulheres são todos contra a lei da natureza”.

Analisar a mulher dentro do cenário esportivo nos possibilita trilhar o caminho da edificação do esporte,
prática sociocultural de um povo que ao longo da sua história tem se transformado e edificado enquanto
fenômeno social. Ao nos reportarmos a era primitiva é possível identificar que nesse período as práticas
corporais se confundiam com os rituais religiosos e também com a prática da caça. Nessas atividades a
participação da mulher era permitida, a elas cabia à função de ajudar no combate e abate da presa.

Na Grécia Antiga tem início às primeiras formas de jogos olímpicos organizados e o papel da cidadã grega era
perpetuar as gerações futuras, enquanto que aos homens eram atribuídas as funções de guerrear. Portanto,
deixar a mulher participar desses eventos, criaria em sua essência humana a competitividade, despertaria
nelas o espírito de guerrear para vencer certas atividades. Esse olhar fortalecia o processo de exclusão da
mulher na vida pública aumentando o estereótipo exacerbado de que o lugar dela é concebido somente a
casa, filhos e marido.

O tempo passou e as mulheres passam a conquistar alguns espaços, dentre eles o esportivo, mesmo que de
alguma forma demarcado pelas características sociais a elas atribuídas. Tal compreensão parte da justificativa
que o esporte tiraria a beleza natural feminina e os seus traços da feminilidade que deveriam ser preservado
principalmente ao entender que algumas modalidades esportivas eram tidas como violentas, a partir daí
prejudicaria o seu dom materno e a sua natureza frágil.

A habilidade esportiva dificilmente se compatibiliza com a subordinação feminina
tradicional da sociedade patriarcal; de fato, o esporte oferecia a possibilidade de
tornar igualitárias as relações entre os sexos. O esporte, ao minimizar as diferenças
socialmente construídas entre os sexos, revelava o caráter tênue das bases
biológicas de tais diferenças; portanto, constituía uma ameaça seria ao mito da
fragilidade feminina (LENKKYJ apud ADELMAN, 2003, p. 448).

A permissão e até o incentivo para a realização de determinadas práticas se justificam pela possibilidade de
tornar as mulheres fortes e sadias para dessa forma gerar filhos mais saudáveis e defensores da Pátria. As
mulheres não podiam executar qualquer tipo atividades físicas que demonstrasse algo contrário à saúde das
mesmas, ou seja, atividades que fossem desagradáveis ao seu físico. Daí então o futebol e o handebol, por
exemplo, não eram coerentes para as mulheres pelo motivo de ser um esporte violento (SEVCENKO, 1992, p.
49-50).

Paralelo a essas perspectivas cria-se um olhar para o fortalecimento da nação, através da Educação do corpo,
construindo outro estilo de vida, inserindo desta vez homens e mulheres. O acesso as suas práticas corporais
e esportivas (esporte, dança, corridas, etc.) foram trazidas no intuito de divertimento, proporcionando prazer
através do esporte. Gradativamente esse quadro começa a mudar e junto com ele a luta das mulheres pelos
seus ideais, projetando com o esporte os itens da sua própria aparência. Diante das relações estabelecidas da
prática de atividade com o corpo, de como culturalmente a mesma vem rompendo as barreiras para inserção
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no mercado de trabalho e no esporte como um todo, mostra que cada vez mais a sociedade está
desconstruindo alguns preconceitos, desmistificando seus valores morais através da aceitação de novos
costumes. Presencia-se uma ressignificação dos indivíduos que estão se formando, seja pela influência do
ambiente ou pela globalização que nos move em prol de suas diversidades culturais ou científicas.

HISTÓRIA DAS CORRIDAS

A origem temporal da corrida é localizada na pré-história, antes mesmo que o homem viesse verbalizar algo
para comunicar-se com os demais, foi quando os homens precisavam se movimentar rapidamente para caçar
ou fugir de seus predadores, ou até mesmo para marcar território, bem como, para própria sobrevivência.
Historicamente, a mais famosa das corridas teria sido aquela que deu origem à prova que conhecemos hoje
como maratona: no ano de 490 a.C. um homem teria tido a incumbência de levar até Atenas a notícia de que
os gregos haviam vencido os persas na batalha de Maratona. Para isso ele teria corrido 35 quilômetros e, ao
dar notícia teria caído no chão, já morto. Claro que isso é apenas uma lenda e que não há indícios históricos
de que isso tenha ocorrido realmente, mas o fato é que essa lenda impulsionou a entrada da prova de
maratona já na primeira edição dos Jogos Olímpicos da era moderna, em 1896.

Atualmente, as provas de corrida são parte da modalidade “atletismo” e se dividem em provas de velocidade
e de resistência. As provas de velocidade são aquelas de “explosão”, ou seja, percorre-se uma curta distância
em um curtíssimo período de tempo possível. Já as provas de resistência são caracterizadas por serem de
média e longa distância, de modo que a resistência física dos atletas é testada. As provas de velocidade são
aquelas em que os atletas devem percorrer até 400 metros; as de meio fundo têm trajetória entre 800 e
1500 metros; e as de fundo vão de 3.000 metros até a maratona (42.195 metros), atingindo seu limite na
ultramaratona (prova de 100.000 metros).

Entende-se por atletismo um conjunto de atividades esportivas (corrida, saltos e arremessos), que tem a
origem nas primeiras olimpíadas realizadas na Grécia Antiga. Nos primeiros Jogos Olímpicos, realizados em
776 a.C, em que eram realizadas provas de corridas e arremessos de peso.

Grande parte das provas de atletismo era, e continua sendo, realizada em estádios fechados. Nestes estádios,
existem as demarcações específicas para cada prova e também os equipamentos como, por exemplo, no salto
com varas. Todavia as provas de maratona são realizadas em vias públicas cujo percurso é 42,195 km.

As corridas com obstáculos são realizadas dentro dos estádios e se dividem em quatro modalidades: 100
metros (feminino), 110 metros (masculino), 400 metros (masculino e feminino) e 3.000 metros (feminino e
masculino). Já as provas de Revezamento são realizadas em grupos compostos por quatro atletas cada e que
cada um desses atletas corre em uma posta e passa um bastão para o atleta seguinte de sua própria esquipe.

Os saltos em distância: o atleta corre numa pista, de no mínimo 40 metros, e deve efetuar o salto antes de
uma tábua de 20 cm de largura. Ao cair na areia é feita a medição da distância obtida. Vence o atleta que
conseguir o salto com maior distância. O Salto em altura: nesta competição o atleta deve percorrer uma pista
(mínimo de 20 metros) e com uma vara saltar por cima do sarrafo (barra horizontal). O atleta pode tocar o
sarrafo, porém o mesmo não pode cair. A altura vai aumentando a cada salto positivo. Vence o atleta que
conseguir saltar maior

Nos arremessos e lançamentos existem quatro modalidades nesta categoria: arremesso de peso, lançamento
de dardo, de marte e de disco. Em todas elas, vence o atleta que conseguir arremessar o objeto a uma
distancia maior. Quanto ao decatlo que é uma prova praticada somente por homens, numa mesma prova são
envolvidas dez modalidades do atletismo. As modalidades do decatlo são: corrida (100 metros) salto em
distância, salto em altura, lançamento de peso, 400 metros, 110 metros com barreira, lançamento de disco,
lançamento de dardo, salto com vara e corrida de 1500 metros. Vence o atleta que conseguir maior
pontuação no geral das provas. O heptatlo Prova combinado somente para mulheres. Envolve sete
modalidades do atletismo: 100 metros com barreira, lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em
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altura, salto em distância, corrida de 200 metros e 800 metros. Vence a atleta que conseguir maior
quantidade de pontos no geral.

As competições, regras e atividades internacionais de atletismo são organizadas pela IAAF (Associação
Internacional de Federações de Atletismo). Já no Brasil, as competições de atletismo são organizadas pela
CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo).

Todavia as mulheres só vieram a participar das práticas esportivas a partir de 1928

Embora as mulheres fossem capazes de completar os olímpicos, como tênis e
natação, apenas nos jogos olímpicos de Amsterdã, em 1928, que três eventos de
pista de 100m, 800m e revezamento de 4x100 foram abertos para mulheres,
juntamente com lançamento de disco e salto em altura [...] (NEWSHOLME et al
2006, p.158).

Contudo, as discussões acerca da mulher no esporte ainda continuavam tendo em vista que nos anos 60 os
questionamentos para as mulheres no que tange seu papel social de forma geral foi sempre uma discussão de
quais valores a mesma traria a sociedade tendo em vista que o universo sexista não o permitia as diversas
participações no âmbito da esfera pública sendo reservada a mesma apenas a esfera privada do cuidar da
família e da própria procriação. Os questionamentos não foram suficientes para deixá-las fora tanto no que se
diz respeito ao papel social que representaria como a importância das mesmas no âmbito das práticas
esportivas. Apesar de não oficializada a participação feminina nas maratonas, porém a participação como cita
Newsholme et al. (2005), fez com que fosse refletido a o participação de duas atletas na Maratona do
Hemisfério Oeste em 1963.

Em dezembro de 1963, duas mulheres da California , Lyn Carmam e Merry Lepper,
esconderam-se para inicio da Maratona do Hemisfério Oeste, na cidade de Culver ,
California e “pularam dentro” da corrida quando ela começou. Oficiais irados
falharam ao impedi-las de completar a prova, Lepper terminou em 3h37min7.
(NEWSHOLME et al, 2005.p. 158)

Dessa forma, percebe-se que sempre a mulher foi questionada enquanto sua atuação na esfera social. O
patriarcado sempre cerceou a mulher na esfera pública, não obstante a educação formal também foi criada
num pensar de patriarcado.

TRAJETÓRIA DE VIDA ESPORTIVA DE UMA ATLETA SERGIPANA

Lutar por tudo aquilo que naturalmente era permitido ao homem é algo que acompanha a mulher desde o
início dos tempos. Tempos estes que nos remetem ao início da história da humanidade, quando a condição de
subalternidade da mulher foi assinada no livro da vida – Sagradas Escrituras.

E no esporte não foi diferente. Essa evidência fica clara com a exclusão da mulher – ainda que fosse para
assistir – nos Jogos Olímpicos da Antiguidade (776 a. C.) e mesmo depois de tanto tempo, na primeira edição
dos Jogos Olímpicos da Era Moderna (1896) ainda não lhe era permitida a participação como atleta.

Mesmo vivendo alguns séculos depois, a atleta não foi poupada de constrangimentos ou entraves que se
seguiram a sua participação em competições onde a presença da mulher não era permitida. O tempo passou
e as mulheres continuavam expostas a todo tipo de discriminações não só de gênero, raça, cor, como
também nas sobrecargas de treinamento. Por conta de uma tradição cultural as mulheres eram
estigmatizadas como masculinas, fato que ainda ocorre com aquelas que praticam esportes muitos vigorosos
que exigem muita força física.
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A prática de esporte na vida da atleta (Vania Maria de Azevedo Santana) iniciou-se em meados da década de
setenta no Ginásio Paulo Sarazate, em São Cristóvão-SE, como atleta de handebol, prática comum nas
escolas daquela cidade. Ainda nessa modalidade ela participou pela primeira vez dos Jogos da Primavera, em
1971, e em 1975 pelo Colégio Estadual Pres. Costa e Silva, em Aracaju.

Mas foi no final da década de setenta que a mesma despertou para as corridas, pois entendia que uma
modalidade individual era mais compatível com a sua personalidade e assim poderia se desenvolver mais no
esporte sem depender de um grupo. Sendo que dessa maneira a referida atleta não sabia era que a
visibilidade e a modalidade individual iriam dar-lhe um preço que até então desconhecia.

Como, não era comum ver uma mulher sair correndo pelas ruas da cidade ao lado de homens ou mesmo
desacompanhada. Duvidar da sanidade mental de alguém que corria era prática comum, mas que não
chegava a incomodar. Na verdade, o estereótipo do feminino com sua carga de fragilidade e meiguice
divergiam desse modelo masculino de atleta que a sociedade estava acostumada a ver. Era como se as
mulheres ao abraçarem o esporte estivessem renunciando a sua feminilidade, sobretudo quando se tratava de
alguém que fazia esporte de rendimento, de resultado.

A paixão que começou nas pistas visando às competições de Jogos Universitários pela Universidade Federal
de Sergipe (de 1982 a 1985), logo ganhou as ruas e, aliado ao prazer de correr, eu tive que conviver com a
estranheza das pessoas, visto que, não era comum uma mulher sair correndo por aí. Olhares de espanto e
algumas vezes de admiração, quando não acompanhados de comentários do tipo “lugar de mulher é na
cozinha” ou mesmo “vai procurar uma cesta de roupa prá lavar”. Isso se tornava mais frequente quando
esses treinos aconteciam no interior (geralmente em Lagarto), cidade em que seus pais residiam e onde
passava os finais de semana aproveitando para treinar nas redondezas da cidade.

A participação no Campeonato Norte-Nordeste de Atletismo pela equipe de Alagoas (1985) foi algo incomum
na vida dessa atleta Sergipana que não se esquivou desse convite diante de tamanho reconhecimento e
consideração, fato que não ocorreu naquele momento por conta da nossa Federação de Atletismo. Vencer
tantas outras provas no Estado rendeu-lhe a possibilidade de tornar-se representante oficial de Sergipe na
Corrida de São Silvestre (SP), de 1984 a 1986, condição esta que era garantida pelo 1º lugar alcançado no
ranking de corridas do Estado durante o ano ou através de uma seletiva que ocorria sempre no final do ano. É
de sua recordação que numa dessas ocasiões, ao passar correndo por um determinado local que fazia parte
do percurso, ela e outras corredoras foram saudadas com uma chuva de areia e pedras jogadas pelas crianças
sob as risadas incontroláveis dos adultos. Até então jamais tinha passado por situação tão constrangedora
enquanto atleta.

Na ocasião já havia despertado para as provas de longa distância e a maratona (42,195m) era sua grande
paixão. Na época, única maratonista na categoria feminina no Estado de Sergipe, coube-lhe a
responsabilidade de representar esse Estado na Maratona do Rio, e assim o fiz de 1984 a 1986.

Mas sua maior dificuldade não era a distância a percorrer ou o tempo que deveria cravar na prova. Difícil
mesmo era convencer os possíveis patrocinadores das suas possibilidades de conseguir uma boa
performance, ainda que se tratasse de uma prova de perfil muito mais masculino devido a sua distância.

Entre participações em Meia-Maratona, Maratonas no Brasil, no exterior e tantas outras provas, nenhuma lhe
deu tanto prazer como vencer a mais importante prova do calendário de corridas de Sergipe que é a Corrida
Cidade de Aracaju (ligando São Cristóvão à Aracaju), hoje reconhecida como uma das mais importantes
provas do calendário de corrida de rua do Brasil. Vencedora dessa prova em 1989, tornou-se a única
sergipana na categoria feminina a vencê-la. Isso para ela foi motivo de muito orgulho por fazer parte de mais
um item da história do esporte em Sergipe.

Porém, a mesma não estava só, muitas outras meninas tentaram. Certamente algumas desistiram face às
dificuldades. As que persistiram, direta ou indiretamente são responsáveis pelas conquistas obtidas pelas
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mulheres no atletismo. São elas que nos possibilitam viver hoje os bons momentos do esporte, uma luta
diferente, onde a energia é direcionada para a performance, ao contrário do passado, quando precisavam
lutar, também, pelo direito de participar.

As dificuldades eram imensas e os entraves e resistências que se apresentavam provocavam um desgaste
intenso. Um desses momentos se traduzia nos regulamentos das corridas quando sempre havia uma injusta
divisão de categorias que tinha sempre as mulheres como únicas prejudicadas.

A premiação também não tinha um caráter justo, pois privilegiava a categoria masculina em detrimento do
feminino, ainda que ambos fizessem a mesma prova e enfrentassem as mesmas dificuldades de percurso. Até
mesmo na hora de comprar roupas para correr precisavam se adaptar ao vestuário masculino já que não
havia essa preocupação em produzir roupas de corrida para mulheres.

Outro grande problema enfrentado pelas mesmas era o com relação ao calçado de corrida que sempre foi
produzido tendo como referência o pé masculino e isso nos trazia grande desconforto já que os homens
geralmente têm pés mais largos e maiores. Por isso, nem sempre era possível encontrar um bom tênis e
quando encontrávamos, muitas vezes produziam bolhas em face da incompatibilidade da anatomia dos pés
dos corredores.

Esse fato, que a princípio parece irrelevante, para o praticante dessa modalidade é de fundamental
importância. A relação do material utilizado pelo (a) atleta com o desempenho deste tem feito a diferença em
termos de resultado e preservação das articulações.

A verdade é que as mulheres ocupavam nas corridas de rua a condição de figurantes, pode-se assim dizer.
Esse segundo plano elas ocupavam também nas notícias veiculadas na imprensa, de um modo geral, e isso é
perceptível até nos dias de hoje. Nas transmissões das provas de rua, é possível perceber que são raros os
momentos destinados à prova feminina, que ocorre paralelamente à dos homens.

Depois de, aproximadamente, duas décadas de viagens e treinamentos exaustivos, de grandes alegrias por
representar o seu Estado em tantas competições tornando-se a primeira mulher sergipana a correr uma
maratona no exterior (1987), o prazer de correr não perdeu, mas daí em diante a competição já não seria
mais prioridade. Não dava pra sobreviver no mundo do esporte sem um patrocínio fixo, então é chegada a
hora de a corredora sair de cena e a professora de Educação Física assumir a seu papel de educadora.

Na condição de profissional da Educação Física, tem vivenciado a quebra de muitos tabus e aceitação por
parte da sociedade de situações até então não vistas. Fazer as alunas não desistir de atuar em áreas
historicamente dominadas pelo masculino tem sido esse um dos de seus papéis. E com o objetivo de
fortalecer essas ideias, ela se dispôs a enfrentar, talvez, o maior desafio da sua vida, especificamente, da sua
profissão: assumir a preparação física da equipe de futebol do E. C. Lagartense, da cidade de Lagarto, SE.

Se a inserção da mulher em outras modalidades já encontra resistência, quando o assunto é futebol a
polêmica é maior ainda. Não se tem conhecimento, no Brasil, de mulheres atuando em determinados
segmentos do esporte, como técnica ou preparadora física de futebol, profissional, pelo menos até o ano de
2005 quando aceitei esse desafio.

O mais curioso em tudo isso é que aquela que inicialmente foi sua maior preocupação (ter a aceitação dos
jogadores) acabou se tornando a parte mais prazerosa dessa aventura. Difícil mesmo foi vencer a
desconfiança de uma diretoria acostumada a lidar com homens e adaptar-se a toda uma estrutura que foi
preparada para a presença de homens e que não estava nem um pouco disposta a mudar absolutamente
nada para facilitar a sua vida. Aprendeu a conviver com a mudança constante de humores em função dos
resultados e, como consequência, a frequente mudança de técnicos sempre surpresos ao chegar e encontrar
uma mulher na preparação física do grupo. Claro que ao ser contratado era avisado que trabalharia com uma
preparadora física! Porém, alguns deles não envidavam esforços para me desestimular e levar-me a desistir
no curso da jornada.
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Sempre percebeu esse esforço e reagia com uma coragem maior ainda superando as dificuldades e
procurando tirar o máximo de proveito da companhia dos seus comandados (os jogadores), transformando as
dificuldades em aprendizado. Entendia que eram atitudes estudadas e não perdia a noção do que
representava aquele momento, não só para ela como também para a mulher, do ponto de vista histórico.

A imprensa sergipana por sua vez recebeu com certa desconfiança, mas diante dos resultados mostrou-se
mais receptiva e abriu alguns canais para exposição de suas ideias. Mas ficava evidente que havia um
preconceito velado que se mostrava embutido mesmo nos elogios.

Apesar de ter sua vida praticamente toda vivida no esporte, é inegável que aquele mundo foi o mais machista
que ela experimentou. A comunicação com a torcida é diferente, a imprensa que lida com o futebol também
não amadureceu nesse sentido e ainda vê o futebol como “lugar de homem”. Essa negação dá suporte a ideia
de que se o futebol “é coisa pra homem” então só homem é que entende disso.

Permaneceu durante um ano na função e ao concluir as suas pesquisas, logo pediu demissão, depois de
escrever em sua história um dos momentos mais ricos em aprendizagem e experiência. Os caminhos da
Glória são íngremes para todos, mas certamente para a mulher ele sempre foi mais árduo. Mas a história tem
demonstrado que em momento algum ela deixou de acreditar. E como uma maratonista, entre dores,
dúvidas, medos e incertezas ela não se cansa de lutar.

CONCLUSÃO

Após esta breve discussão, pudemos perceber que as informações aqui apresentadas nos permite conhecer
um pouco do caminho árduo que a mulher precisou percorrer para adquirir visibilidade social. Acreditava-se
que a prática esportiva pudesse masculinizar a mulher e afetar o organismo voltado para a procriação, uma
vez que cabia a elas o papel social de ser mãe, cuidadora e protetora do lar.

O panorama geral sobre a mulher no esporte vem se modificando com o decorrer do tempo. A mulher atleta,
a mulher profissional das ciências do esporte, a mulher torcedora que vai aos estádios, a mulher professora
de Educação Física, a mulher preparadora física, enfim a mulher que trabalha no esporte e que vem ganhando
uma nova dimensão vem conquistando seu espaço. Não se pode negar que esse novo espaço está sendo
criado, e vem tentando mostrar a importância da profissional e não da mulher que vem para competir com o
homem seja na questão física, social ou cultural. A mulher está ganhando terreno nesse campo, mas ainda há
muita diferença e discriminação em relação ao homem.

Foi e é através das lutas de classes que a elas foi atribuído o direito de praticar alguns esportes, aqueles que
especificamente contribuem para uma futura maternidade. Porém, apesar dessas delimitações as mulheres,
as mesmas quiserem mais e ultrapassaram algumas barreiras até então consideradas intransponíveis, a
exemplo do futebol.

Vale ressaltar que, as conquistas das mulheres não se deram apenas no setor esportivo, mas no contexto
social como um todo, possibilitando novas pesquisas acerca da mulher fora e dentro das delimitações das
práticas esportivas. A partir daí observa-se o papel importante do esporte na vida da mulher e da sociedade,
o rompimento dos preconceitos talvez tenha sido um dos fatores que mais chamem a atenção, visto que
supera uma hierarquia que dominava os fatores econômicos e socioculturais de um discurso extremamente
sexista.

Todavia, existe de fato uma resistência de introduzir a temática em discussão junto ao quadro de profissionais
no meio escolar. Tendo em vista que educar dentro do contexto de cidadania, direitos humanos e a própria
equidade traz conflitos em razão dos tabus colocados socialmente seja ele pessoal e interpessoal, quando
muitos dos profissionais não se apropriam desses valores morais e éticos.

Assim tem sido e sempre será o campo educacional, o melhor espaço para tornar essas discussões atingíveis
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e palpáveis de se trabalhar, tudo isso em razão da comunidade escolar ser o elo dos discursos que devem ser
formados, elaborados e reelaborados na vida do cidadão.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDB e muito mais os Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCN’s, demonstram a tentativa explicita de se incorporar a temática de gênero nos conteúdos curriculares, e
com isso representam o documento mais importante neste sentido até então.

Para que possamos avançar neste sentido, é necessário que questões ligadas às construções de gênero na
sociedade como o todo seja trazidas a baila e amplamente discutidas com os profissionais ligados à educação,
a fim de transformar o enfoque dado a estas questões, num enfoque mais amplo e realmente emancipador.

.
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