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RESUMO: O presente estudo reflete sobre o papel da mulher no cenário esportivo, suas possibilidades de
reconhecimentos e visibilidade social. As discussões aqui 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 ela era proibida qualquer prática esportiva por acreditar que
o esforço desempenhado poderia afetar o seu organismo, destinado apenas à procriação e, após romper com
algumas barreiras adquire o direito de praticar alguns esportes, mas todos voltados a intensificação da sua
beleza, feminilidade e maternidade. As discussões aqui estabelecidas nos possibilitaram percorrer o caminho à
luz das lutas do feminino no campo das práticas esportivas.

PALAVRAS-CHAVE: Esporte, feminilidade, Mulher.

ABSTRACT: This study discusses the role of women in the sports scene , your chances of recognition and
social visibility . The discussions set forth herein 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 forbidden any kind of sport for believing that the effort played could affect your body , intended only for
procreation , and after break some barriers she becomes entitled to practice some sports , but all aimed at
enhancing their beauty , femininity and motherhood. Despite these delimitations women want most is
exceeded some barriers previously considered insurmountable , and today it is possible to verify its presence
in virtually all sports .
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INTRODUÇÃO

Vários são os estudos[iv] que discutem a questão da inserção da mulher no contexto esportivo. Eles nos
possibilitam a construção de um olhar mais atencioso e cuidadoso acerca dos espaços sociais que cada um

06/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_construcao_da_visibilidade_social_feminina_atraves_do_esporte.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



está inserido e sua relação com os aspectos socioculturais, os valores neles embutidos delimitam as ações de
homens e mulheres na sociedade. 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.

Nas suas conquistas sempre existiram limitações, dificuldades, fragmentações em cada modalidade esportiva.
Goellner diz que a presença da mulher no mundo do esporte

[...] representa, ao mesmo tempo, ameaça e complementaridade: ameaça por que
chama para si a atenção de homens e mulheres, dentro de um universo construído e
dominado por valores masculinos e por que põe em perigo algumas características
tidas como constitutivas da sua feminilidade. Complementaridade pela parceria do
homem em atitudes e hábitos sociais, cujo exercício simboliza um modo moderno e
civilizado de ser (GOELLNER, 2005, p. 89).

Mesmo permeada por esses sentidos de ameaça e complementaridade, a prática feminina em modalidades
esportivas como o tênis e o hipismo era mais aceita. Culturalmente eram vistas como aquelas que não
agrediam a beleza e a suavidade feminina, características essenciais a todas as mulheres.

[...] o hipismo por que andar a cavalo é uma paixão antiga da oligarquia, tanto de
homens quanto de mulheres e o tênis por estar identificado com a elegância das
elites europeias e pela possibilidade de ser jogado com graça, sem tirar da mulher
seu encanto e feminilidade (SCHPUN, 1997, p. 89).

A partir de tais afirmações é possível perceber que a elas eram delimitados os espaços e práticas esportivas,
a sua permissão dava-se a partir de uma ligação e demarcação das características socioculturais atribuídas às
mulheres. Assim, a inserção em determinados esportes de certa forma perpetua uma condição de
inferioridade feminina e delimitação de papeis de homens e mulheres na sociedade. Mesmo diante dos
aspectos fielmente reproduzidos e atribuídos às mulheres tais como a beleza, maternidade e feminilidade
(GOELLNER, 2003) muitas mudanças ocorreram e as impulsionaram na buscar por outros meios que
pudessem apresentar sua nova imagem na sociedade. Refletir sobre o papel que a mulher ocupa dentro do
contexto esportivo constitui-se em maneira de perceber as suas visibilidades, pensamentos, sentimentos e
experiências tecida nas suas vidas.

DOS TEMPOS PRIMITIVOS AO FINAL DA IDADE MÉDIA: A TRAJETÓRIA DA MULHER NO UNIVERSO
DAS PRÁTICAS CORPORAIS

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 à era primitiva é possível identificar que nesse período o esporte se
confundia com os rituais religiosos e também com a prática da caça. Nessas atividades a participação da
mulher era permitida, a elas cabia a função de ajudar no combate e abate da presa. (TUBINO, 1992).

Na Grécia Antiga tem início as primeiras formas de jogos olímpicos organizados, que reuniam homens de
diferentes locais, as Panatéias.

Era tido como festa religiosa, onde competidores se reuniam a cada quatro anos, em
comemorações aos Deuses marcados por jogos e lutas, onde a participação da
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mulher era proibida, até como espectadora (OLIVEIRA et. all., 2008, p.118).

Referindo-se a esse contexto chama a atenção o fato de que as mulheres eram proibidas 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 cabendo a elas o papel de ser
mãe dos cidadãos gregos.

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).

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.

Durante toda a Idade Média o esporte entra em um período de estagnação. Castellani Filho (1988) diz que
com o surgimento dos conceitos modernos o esporte passa a adquirir importância e no século XIX, o barão
Pierre de Coubertain restaura o ideal olímpico levando à realização da primeira Olimpíada Moderna em 1896,
em Atenas. É nesse novo contexto social que a mulher passa a adquirir alguns direitos dentro do contexto
esportivo.

A MULHER NO CENÁRIO ESPORTIVO DA ERA MODERNA

Discutir acerca do papel da mulher no esporte brasileiro é uma forma de estabelecer um diálogo do passado
com o presente. Goellner (2005) recorre a várias fontes de pesquisa[v], e analisa as temáticas publicadas
mais recentes na tentativa de visualizar as convergências e divergências da mulher no contexto do esporte
brasileiro entre diferentes épocas. Parece que mesmo depois de tantos anos, lutas e conquistas os
preconceitos insistiram em andar com as pessoas, sem haver a dissociação entre o esporte e a
masculinização da mulher. Mesmo com o enfrentamento da luta feminina para se inserir no contexto
considerado eminentemente masculino, houve um avanço no que diz respeito à inserção da mulher em vários
esportes.

Beleza, maternidade e fraternidade eram característica que se desvinculavam da imagem feminina
rapidamente desde que ela estabelecesse uma relação direta com a prática do esporte, principalmente
aqueles caracterizados como genuinamente masculinos a exemplo do futebol. 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
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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).

Vale ressalvar que meados do século XX, a mulher se fortaleceu no contexto esportivo ganhando mais espaço
e respeito dentro da sociedade, porém esse olhar sobre o corpo feminino através da exercitação física, era
visto e reproduzido no intuito de que as mães tivessem uma boa maternidade, ou seja, tivessem bons partos,
filhos saudáveis e que as atividades físicas proporcionassem uma boa gestão como exemplo a natação, e a
garantia da criação de homens fortes e saudáveis. A permissão e até o incentivo para a realização de
determinadas práticas se justificavam pela possibilidade de tornar as mulheres fortes e sadias para dessa
forma gerar filhos mais saudáveis e defensores da Pátria (CASTELLANI FILHO, 1988).

No entanto 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.

Num mundo até então polarizado quase exclusivamente em torno da figura
masculina, as moças aderiam, com frenético entusiasmo aos hábitos modernos e
desportivos, deliciadas com os ares de independência e voluntariedade que eles
conotavam, desencadeando assim uma comoção que atravessou a década. Os
tecidos leves, transparentes e colantes; a renúncia aos adereços, enchimentos,
agregados de roupas brancas, perucas, armações e anquinhas; o rosto ao natural, a
cabeça descoberta e os cabelos cortados extremamente curtos, quase raspados na
nuca davam às meninas uma intolerável feição masculina, agressiva, aventureira,
selvagem (SEVCENKO, 1992, p. 49-50).

O esporte, portanto, trazia habilidades iguais para homens e mulheres, mas os preconceitos enraizados
culturalmente não permitiam o acesso para as mulheres. O fator biológico predominava como o saber do
momento, onde alimentava a certeza do afastamento feminino nessas práticas.

Nessa linha de reflexão, a Educação Física surge como uma das áreas que ao longo da sua história contribuiu
com a construção dessa imagem feminina ao determinar quais as atividades físicas que eram destinadas aos
homens e as mulheres, naturalizando, portanto, as diferenças entre os sexos. Vale ressaltar que essa divisão
estabelecida pela educação física tem como justificativa as características bio-fisiológicas de cada sexo.
Assim, a própria ideia de corpo que a elas é concebido é a de um corpo solidário, um corpo-para-o-outro, que
deve estar preparado para a maternidade, para dar espaço ao outro, em contraposição à vivência de um
corpo-para-si. “O corpo acaba representando para a mulher uma alienação necessária a serviço da espécie”
(Menezes, 2002, p.19).

Goellner (1999) diz que o corpo é uma construção histórico-social e ao longo do tempo muitas foram as
estratégias de controle e ocultamento a ele dirigidas. A construção de imagens de feminilidade como
possibilidade de vigilância sobre o corpo e o comportamento da mulher, imagens essas que aparecem em
diferentes espaços e tempos, sob diferentes formas, estratégias e discursos, também sofreu influências desse
processo. Falar em corpo é antes de mais nada, entender que ele é uma construção histórico-social, sendo
utilizado e compreendido de acordo com as “necessidades” de cada época.

Por certo que todo aquele suor transluzindo em seus corpos delineados, através dos gestos espetacularizados,
caracterizava-se como manifestação de liberdade de movimentos do seu próprio ego, e até a própria emoção
forte naquele contato possibilitando novas maneiras de visualizar o comportamento da mulher. Eram ações
que cultuavam a exibição dos seus corpos seminus com a leveza de suas roupas, através das práticas comuns
do universo da cultura física, extraindo do esporte a possibilidade de minimizar as diferenças enraizadas
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socialmente entre os sexos, desmistificando o mito da fragilidade feminina.

Ao longo da história nacional ficaram visíveis os incentivos aos esportivos denominados para o sexo
masculino, onde os preconceitos intrínsecos não possibilitavam que as mulheres participassem de
competições de auto-rendimento nem de espaços de lazer, estereotipo dos homens, tendo em vista a
compreensão de que se a mulher adentrasse a esse contexto tiraria sua feminilidade criando a masculinizarão
da mulher.

Segundo, Goellner

O Brasil sempre se preocupou com o crescimento interno não poderia deixar de
visualizar a importância do desporto para o seu desenvolvimento, seja ele,
econômico, cultural, social, político ou da própria tecnologia (GOELLNER, 2005, p.
149).

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. Mediante a inserção da mulher nesse contexto esportivo, os preconceitos
masculino-femininos não impediram que na Olimpíada de Los Angeles, uma brasileira marcasse a mudança do
papel da mulher no esporte. Ela possibilita que a sociedade brasileira construa um novo olhar sobre a mulher
no esporte, buscando romper com a ideia de que ela é o sexo frágil e que diante disso não detém habilidades
paralelas ao do homem (GOELLNER, 2005).

Gradativamente esse quadro começa a mudar e junto com ele a luta feminina 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 mulher vem rompendo as barreiras para inserção no mercado de
trabalho e no esporte como um todo, mostra que cada vez mais a sociedade vem 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.

Os estereótipos construídos socialmente acerca dos espaços e papeis destinados a homens e mulheres nos
fortaleceram na busca para conhecer o espaço da mulher no cenário esportivo, bem como a maneira que ela
vista a partir de tal contexto.

Essas representações masculinizadas do esporte contribuem para que a mulher seja seduzida pelo esporte e,
dessa forma crie forças para lutar pelo direito de praticar e pela visibilidade social. Através da prática
esportiva elas buscam respeito, igualdade e valorização. Com isso a mudança do comportamento da mulher
durante o passar dos tempos alterou as estruturas (econômica, social, política, educacional) que estavam
estabelecidas e concretas ao longo dos tempos, desmistificando o papel social dela conectado ao lar, ao
marido e aos filhos.

CONCLUSÃO

As informações aqui apresentadas nos permite conhecer um pouco do caminho que a mulher precisou
percorrer para adquirir visibilidade social. Acredita-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 e protetora
do lar.

Somente com bastante garra a elas foi atribuído o direito de praticar alguns esportes, aqueles que
especificamente contribuem para uma futura maternidade. Verifica-se os benefícios de determinadas práticas
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esportivas para as mulheres por estarem associadas ao desenvolvimento da beleza, feminilidade e
maternidade. Porém, apesar dessas delimitações as mulheres quiserem mais é ultrapassaram algumas
barreiras até então consideradas intransponíveis, a exemplo do futebol.

Vale ressaltar que a evolução na esfera feminina não se deu 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, e nesse caso onde a mulher
poderia estar e como ela deveria se comportar.

Faz-se necessário compreender que somos elementos sociais, que precisamos uns aos outros para nos
construir e nos reconhecermos enquanto sujeitos sociais e enquanto homens e mulheres. A delimitação das
atividades que são destinadas aos homens e as mulheres contribuíram para intensificar as desigualdades
entre os sexos, essa fragilidade e sensibilidade imposta às mulheres não se deu por condições biológicas, elas
foram construídas por determinantes socioculturais.
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