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Resumo  

  Este trabalho tem como objetivo evidenciar a presença e as dificuldades 

enfrentadas pela mulher na prática do esporte no Brasil, sabendo-se que não são 

iguais as condições de acesso e participação das mulheres comparada a dos 

homens. Isso ocorre devido ao preconceito sofrido contra a mulher, devido a 

desigualdade de gêneros, onde a cultura no Brasil e em alguns outros países, no 

pensamento de muitos as mulheres nasceram apenas para serem donas de casa e 

para gerar filhos. 

Palavras chave: mulher; esporte; gênero. 

 

Introdução 

Valporto (2006) aponta que foi nos Jogos Olímpicos de Paris no ano de 1900 que as 

22 primeiras mulheres jogadoras de e de golfe competiram. Em St Louis 1904, com 

o apoio paralelo dos organizadores da feira mundial que financiaram o evento, 

participaram seis competidoras, todas americanas e na modalidade Tiro com Arco. 

Em 1908, com o apoio dos ingleses, chegaram a 37 competidoras em Londres com 

três modalidades esportivas, Tênis, Patinação, e Tiro com Arco. Entretanto por mais 

que a participação das mulheres atletas tenha aumentado significativamente, ainda 

há muita restrição sobre a sua atuação no campo esportivo. Sabemos que no Brasil 

ainda há resquício de uma cultura machista, o que provoca a falta de estímulo e 

apoio. Para Simões et al. (2003, p. 35) “foi a partir do questionamento dos papéis 

sociais provocados pelo movimento feminista que as mulheres, mesmo aquelas que 

rejeitavam o feminismo, passaram a participar de atividades esportivas.” O 

preconceito é a resistência de tudo que está fora do normal, e tudo aquilo que sai do 

padrão da sociedade como por exemplo, a mulher na prática do esporte que para 

muitos é algo fora do comum. Para Suplicy M. (1995) “ Tendo como referência aulas 

escolares de língua portuguesa em alguns momentos o gênero aparece como uma 

classificação das palavras, tornando-se dois tipos de gêneros em português: o 

feminino e o masculino”. Dentro dessas diferenças podemos entender que, se 

tratando de sexo, são aquelas diferenças biológicas que se apresentam desde o 

nosso nascimento e que determinam homens e mulheres por apresentar 

características diferentes em cada corpo: órgãos, hormônios etc e há muitos 

questionamentos a respeito de gêneros e estereotípicos. Segundo Goellner (2006) 



estereótipos se relacionam com o padrão da estética e da beleza que relaciona a 

forma de se vestir e se comportar e falar, veiculada na vida de cada pessoa através 

dos meios comuns como: sociedade, família e dentre outros. 

Objetivo  

Produzir uma análise sócia histórica e cultural da mulher no contexto esportivo e 

mostrar que a desigualdade de gêneros pode atrapalhar no crescimento do esporte 

no brasil. 

 

 

Metodologia 

 Foi realizado uma entrevista com duas ex-atletas de auto rendimento, uma ex-

jogadora de basquete e uma ex-Triatleta e atualmente são técnicas de auto 

rendimento em suas modalidades. Entrevistamos essas duas ex-atletas com a 

seguinte pergunta: Como foi a sua trajetória esportiva como atleta e como está 

sendo atualmente como técnica?  

 

Desenvolvimento 

Essa entrevista foi realizada na (UniÍtalo – Centro Universitário Ítalo Brasileiro), 

localizada na Avenida João Dias, n° 2046 em São Paulo. Nessa entrevista fizemos a 

seguinte pergunta para as duas: Como foi a sua trajetória esportiva como atleta e 

como está sendo atualmente como técnica? e gravamos um vídeo e escrevemos 

tudo o que elas relataram sobre suas histórias e as deixamos a vontade para falarem 

sem as interromper, e as entrevistas duraram mais ou menos 10 minutos. Fizemos 

essas entrevistas para entendermos melhor sobre as dificuldades das mulheres no 

ambiente esportivo, e queríamos saber delas como foi essa trajetória até aqui e se 

elas tiveram estímulos para continuar ou se passaram por muitos preconceitos. 

 

Resultados Preliminares  

Através de todas as nossas pesquisas e através das entrevistas como pesquisa de 

campo que fizemos, entendemos e chegamos à conclusão que, a mulher que decide 

fazer algum tipo de esporte ou atividade física, muitas das vezes no seu núcleo 

familiar, no seu núcleo social e no relacionamento conjugal, ela acaba sofrendo 

muito preconceito e dificuldades para conseguir prosseguir no seu objetivo e 



principalmente se for esporte de auto rendimento denominado masculino. Hoje em 

dia a mulher tem muitos afazeres que tomam seu tempo e através disso a sociedade 

acha que a mulher não deve perder tempo praticando esportes e devem deixar isso 

para os homens fazerem enquanto elas cuidam da casa, filhos e marido, mas as 

mulheres também querem praticar esportes e também querem ser atletas de auto 

rendimento e para isso elas estão mostrando uma força interior gigantesca, elas 

também estão demostrando um enorme controle emocional interior, pois ainda que 

passem por preconceitos elas continuam lutando para conquistarem seus ideais, 

como fizeram  as atletas entrevistadas, elas tiveram muitos motivos para desistir 

mas lutaram incansavelmente para conquistarem seus lugares e hoje são mulheres 

realizadas. Muita coisa mudou no Brasil a esse respeito sobre mulheres no esporte, 

e temos até campeãs olímpicas representando o Brasil, mas muita coisa ainda 

precisa melhorar principalmente sobre patrocínio e diferenças de gêneros pois 

acreditamos que a igualdade entre o esporte masculino e o feminino fará crescer 

muito mais os esportes no Brasil e até no mundo, por que o objetivo maior não é que 

a mulher seja melhor que o homem e sim que tenham união e sejam tratados com 

respeito e igualdade e tenham os mesmos direitos e desta forma acreditamos que 

acabará com muitos outros tipos de preconceitos no mundo 
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