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Resumo 

A questão de gênero está inserida no cotidiano da sociedade, não sendo diferente 
no ambiente escolar quando se trata da prática do futebol entre homens e mulheres, 
historicamente construído como sendo espaço predominante masculino. O presente 
artigo tem como objetivo de estudo superar o preconceito e discriminação em 
relação ao gênero no esporte futebol, desenvolvendo estratégias, intervenções para 
reflexão e ações sobre a participação feminina no futebol, visando apontar um meio 
de estabelecer a igualdade dessa prática considerando os direitos, as oportunidades 
e as vivências, estabelecidos pela diversidade cultural e de gênero. Nesse sentido, 
utilizou-se a metodologia da pesquisa ação que se deu no 2º semestre de 2011, 
durante três meses com alunos (as) do 9ª ano do ensino fundamental do Colégio 
Estadual Papa João Paulo I da cidade de Curitiba-Pr, num total de 126 sujeitos, 
sendo 61 meninos e 65 meninas. Para atingir os objetivos propostos do estudo, 
foram trabalhados conteúdos através de questionário diagnóstico, leitura, discussão 
e reflexão que englobam o futebol, subsidiados por pesquisa, entrevista, música, 
filme e atividades práticas de jogo. Os resultados demonstraram que os alunos (as) 
desconheciam as implicações socioculturais e históricas que contribuíram para a 
situação que o futebol se encontra hoje. Durante as ações pedagógicas e ao seu 
término pode-se observar e concluir que o resultado foi positivo, notou-se uma maior 
participação das meninas e sensível aceitação dos meninos nas práticas do futebol 
misto, bem como a compreensão de que as diferenças realmente existem, porém 
não podem ser motivo e nem desculpa para o preconceito e discriminação e que é 
possível, meninas e meninos jogarem juntos. 
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INTRODUÇÃO 
  

 O interesse em elaborar este estudo teve como ponto de partida o esporte 

futebol, contemplado na escola como conteúdo específico através das Diretrizes 

Curriculares da Rede Pública de Ensino Da Educação Básica do Paraná, 

considerado como o esporte número um do Brasil, a paixão nacional, e apontado 

como  possibilidade de transformação social, de inclusão,  instrumento de inúmeros 
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projetos sociais, o esporte das massas parece não incorporar esta dimensão e este 

papel quando a questão é o futebol feminino. Podemos afirmar que o futebol 

configura-se como um espaço predominante do sexo masculino, ao longo da história 

a mulher sempre sofreu alguma forma de preconceito e discriminação, esta situação 

é também constatada na área esportiva, onde há algumas décadas eram proibidas 

de participar das práticas esportivas sobre inúmeras falsas alegações. Logo a 

participação feminina no esporte sempre foi foco de muitas controvérsias.  

 Cabe a Educação Física escolar a formação de alunos que sejam capazes de 

participar de atividades corporais adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade e 

solidariedade; conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de 

manifestações da cultura corporal; bem como conhecer a diversidade de padrões de 

desempenho, que existe nos diferentes grupos sociais, compreendendo  sua 

inserção dentro da cultura em que são produzidos, portanto reconhecer e valorizar 

atitudes não preconceituosas e discriminatória  quanto  ao nível de habilidade, 

gênero, religião e outras. Não é suficiente ensinar os alunos a técnica dos 

movimentos do futebol, as habilidades básicas e suas capacidades físicas. É 

necessário e fundamental ir além do tradicional jogar e ensinar o contexto que este 

esporte está inserido, sua presença na cultura, suas transformações ao longo do 

tempo, as dificuldades do desenvolvimento do futebol feminino e suas 

consequências.  

 É constatado nas aulas de Educação Física quando da modalidade futebol 

que as meninas sofrem diversas formas de exclusão ou muitas vezes se excluem 

dessa atividade não recebendo por parte dos profissionais de Educação Física o 

mesmo tratamento e atenção dado aos meninos. Esta realidade também é constada 

no ambiente escolar quando da realização de atividades espontâneas na hora do 

recreio, em momentos sem aula pela falta de outros professores ou mesmo antes e 

depois do horário normal de aulas. A presença feminina também é sentida na 

realização da Semana Cultural e Esportiva quando ofertado o torneio de futebol 

feminino e poucas equipes se propõe a participar.  

 Tais fatos ocorrem levando em conta que historicamente o futebol é um 

espaço predominante masculino e devido às diferenças de habilidades entre 

homens e mulheres é comum surgirem conflitos e constante atitudes de preconceito 

e discriminação por parte de meninos e inclusive de meninas. 

Temos então uma situação clara de gênero interpretada de forma sintética por 



MEYER (2008) como a construção e organização social das diferenças entre sexos, 

que se realiza em múltiplas estâncias, em diferentes práticas e instituições sociais e 

através de muitas linguagens (p.24).  

 Assim sendo, ao imaginarmos uma sociedade tolerante, justa, compreensiva, 

solidária e participativa, quais as alternativas de intervenção que podemos 

desenvolver na escola através de ações pedagógicas?  A escola não pode ficar 

alheia da responsabilidade que lhe é atribuída em discutir temas como as 

desigualdades de gênero e suas implicações. Portanto, dentro de um olhar voltado a 

educação e também de Educação Física, seria importante considerar os 

procedimentos, fatos, conceitos, as atitudes e os valores como conteúdos, todos 

com o mesmo grau de importância. 

 Esta proposta foi desenvolvida com o objetivo de estabelecer um sistema de 

igualdade na prática do futebol, respeitando as limitações de gênero, procurando 

sensibilizar, conscientizar e levantar causas sobre manifestações de preconceito e 

discriminação no futebol feminino, bem como, fomentar o debate e o 

aprofundamento das questões de gênero no campo da Educação Física, 

oportunizando as meninas a participação no esporte em iguais oportunidades e 

vivências em um regime de equidade de gênero, adaptando atividades que incluam 

a menina conforme suas possibilidades. 

 Nesse sentido, utilizou-se a metodologia da pesquisa ação que se deu no 2º 

semestre de 2011, durante três meses com alunos (as) do 9º ano do ensino 

fundamental do Colégio Estadual Papa João Paulo I da cidade de Curitiba, Pr., num 

total de 126 sujeitos, sendo 61 meninos e 65 meninas. Para atingir os objetivos 

propostos do estudo, foram trabalhadas práticas pedagógicas abordando conteúdos 

através de questionário diagnóstico, leitura, discussão e reflexão que englobam o 

futebol, subsidiados por pesquisa, entrevista, música, filme e atividades práticas de 

jogo. Os resultados demonstraram que os alunos (as) desconheciam as implicações 

sócio-culturais e históricas que contribuíram para a situação na qual o futebol se 

encontra hoje. Durante as ações pedagógicas e ao seu término pode-se observar e 

concluir que o resultado foi positivo, notou-se uma maior participação das meninas e 

sensível aceitação dos meninos nas práticas do futebol, bem como a compreensão 

de que as diferenças realmente existem, porém não podem ser motivo e nem 

desculpa para o preconceito e discriminação e que é possível, meninas e meninos 

jogarem juntos. 



Brasil, penta campeão, o esporte mais praticado no país, criador e exportador 

de inúmeros craques, clubes e estádios espalhados de norte a sul, parte da cultura 

de uma sociedade, fascínio e paixão de um povo, capaz de parar o país, presença 

obrigatória no conteúdo escolar. Mas que esporte é este? O futebol, porém 

masculino. 

 

ESPORTE 

 

 Entre os conteúdos estruturantes propostos para a Educação Física, através 

das Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Rede Pública Estadual de 

Ensino do Estado do Paraná esta o esporte que em sua origem significa regozijo, ou 

seja, diversão, e ainda hoje continua, servindo de base para quase todas as 

definições atuais. 

Vale salientar que conforme está expresso no artigo 217 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988, o esporte é reconhecido por lei como um direito de todo o 

cidadão, independente de sexo, idade, capacidade e condição social, sendo um 

dever do estado e responsabilidade de todos fomentarem a prática esportiva no 

país. 

Conforme conceitua Betti (1991), o esporte como uma ação social 

institucionalizada, composta por regras, que se desenvolve com base lúdica, em 

forma de competição entre dois ou mais oponentes ou contra a natureza, cujo 

objetivo é por meio de comparação de desempenhos, determinarem o vencedor ou 

registrar o recorde. Os resultados alcançados pelos praticantes são resultantes das 

habilidades ou estratégias utilizadas por esses, e podem ser intrínseca ou 

extrinsecamente gratificantes. 

A ideia que se tem sobre esporte é muito ampla permitindo assim uma   

variedade de conceituações como a de Bracht (1989, apud DARIDO E RANGEL, 

2005, p.179) quando se refere ao esporte como uma atividade corporal de 

movimento com caráter competitivo que surgiu no âmbito da cultura européia por 

volta do século XVIII e se expandiu por todos os cantos do planeta, que em seu 

desenvolvimento, assumiu as seguintes características básicas: competição, 

rendimento físico-técnico, recorde, racionalização e cientificização do treinamento.     

Atualmente as dimensões sociais do esporte como um direito de todos, 

refere-se a três formas de manifestações apresentadas por Tubino (2001): 



Como esporte educacional que centralizado na escola tem por finalidade 
democratizar e gerar a cultura pelo movimento de expressão do indivíduo 
em ação como manifestação social e de exercício crítico da cidadania, 
evitando a exclusão e competitividade exacerbada; o esporte participativo 
norteado pelo princípio do prazer lúdico visa a promover o bem estar dos 
praticantes, apoiando-se no lúdico, no lazer e na utilização construtiva do 
tempo livre propiciando a integração social, assim como a promoção da 
saúde; o esporte de rendimento ou performance referente à forma de 
manifestação do esporte que norteou o conceito de esporte até alguns anos 
atrás, é regido pelas regras e códigos específicos de cada modalidade 
esportiva, institucionalizado, com organizações internacionais que 
regulamentam a prática competitiva e apresenta uma tendência a ser 
praticado pelos talentos esportivos (p.9). 
 
 

ESPORTE E A MULHER  

 

A participação da mulher no contexto esportivo tem-se caracterizado por um 

processo muito conflitante e conturbado, marcado por barreiras e dificuldades, 

algumas já superadas e vencidas com muito esforço e luta e muitas outras a serem 

vivenciadas e transpostas para que a mulher ocupe o seu lugar de fato e de direito 

no mundo dos esportes. Em que pesem as comemorações e as referências a essa 

conquista, vale ressaltar que nem sempre foram - e algumas vezes ainda não são – 

iguais as condições de acesso e participação das mulheres, se comparadas às dos 

homens, no campo das práticas corporais e esportivas, sejam elas no esporte de 

rendimento, no lazer, na educação física escolar, na visibilidade conferida pela 

mídia, nos valores de alguns prêmios atribuídos aos vencedores de competições 

esportivas, entre outras (GOELLNER, 2005, p.1). 

Mesmo com a alteração de relacionamento entre homens e mulheres, 

causada por mudanças na estrutura da sociedade e mesmo com as conquistas no 

campo dos direitos das mulheres, elas são, em muitos aspectos, inclusive no 

esporte, consideradas o segundo sexo. 

Esta constatação é importante na medida em que a mulher se sente 

estritamente ligada à percepção que possui de si mesma e de que está submetida a 

um poder que legitima a existência de um sistema de desigualdade de privilégios e 

valores que se definiu como sendo masculino. 

Voltando ao passado podemos constatar que na Grécia Antiga as mulheres 

não podiam participar e nem assistir as competições esportivas, portanto, não 

tinham vez nestes eventos, na Idade Média por influência da Igreja Católica, a 

prática esportiva ainda continuava proibida para o sexo feminino. Com o surgimento 



do movimento do Renascimento elas foram liberadas a praticar algumas 

modalidades esportivas e a partir da Era Moderna autorizadas para assistir aos 

jogos sendo que só participavam de ginástica com o objetivo de prepará-las para 

terem filhos fortes e sadios. 

Até o início do século XX, a mulher sofria um processo de discriminação que 

dificultava sua participação em modalidades esportivas e nas demais áreas da 

sociedade.  

Conforme divulgado (REVISTA INTERATIVA, 2010), a presença feminina em 

Jogos Olímpicos ao longo dos anos retrata bem a evolução da participação da 

mulher no esporte. O Barão Pierre de Coubertin, ao fundar os Jogos Olímpicos da 

era moderna em 1894, vetou a participação da mulher na primeira competição, 

realizada em Atenas, 1896.  

Segundo D’AVILA E JÚNIOR (2009, p.31), o pensamento da época era que 

as atividades esportivas só eram indicadas para homens, pois, acreditava-se que o 

corpo feminino não teria nascido para participar de competições esportivas, tomando 

então, o papel da mulher, dentro das Olimpíadas, restrito às arquibancadas como 

torcedoras ou como responsáveis pela premiação dos vitoriosos. 

A participação efetiva do sexo feminino nos esportes se deu apenas nos 

Jogos Olímpicos de Paris, em 1900 onde 22 mulheres participaram mesmo 

contrariando o Barão, grande mentor dos jogos.  

Nesse sentido GOELLNER (2005, p.4) afirma que: 

 
A presença da mulher no mundo do esporte representa, ao mesmo tempo, 
ameaça e complementaridade: ameaça porque chama para si a atenção de 
homens e mulheres, dentro de um universo construído e dominado por 
valores masculinos e porque põem em perigo algumas características tidas 
como constitutivas da sua feminilidade. Complementaridade porque parceria 
do homem em atitudes a hábitos sociais, cujo exercício simboliza um modo 
moderno e civilizador de ser. 

 
Gradativamente através de muitas lutas contra os preconceitos existentes na 

sociedade acompanhando os acontecimentos históricos as mulheres conseguiram 

mostrar seus talentos em todas as atividades, inclusive as consideradas de 

predominância masculina, conquistando o justo espaço no mundo esportivo embora 

ainda hoje verificassem a supremacia masculina no mundo esportivo, seja em 

quantidade de atletas, dirigentes, técnicos de modalidades, árbitros e outros.    

 



ESPORTE ESCOLAR  

 

Como vimos no início desta revisão, o esporte como conteúdo estruturante da 

Educação Física é uma prática pedagógica que trata da Cultura Corporal de 

Movimento, tendo como objetivo principal introduzir e integrar os alunos, formando 

cidadãos que irão usufruir partilhar, produzir e transformar as manifestações que 

caracterizam essa área, como o jogo, o esporte,a dança a ginástica e a luta. Esses 

conteúdos devem ser elaborados em todas as suas dimensões: conceitos, 

procedimentos e atitudes, vivenciados e contextualizados a partir de elaborações e 

reflexões cada vez mais críticas e complexas.  

Nesse sentido, a prática pedagógica de Educação Física não deve limitar-se 

ao fazer corporal, isto é, ao aprendizado única e exclusivamente das habilidades 

físicas, destrezas motoras, táticas de jogo e regras. (DCEB/PR p.63). Portanto, 

nestas diretrizes, o esporte é entendido como uma atividade teórica prática e um 

fenômeno social que, em suas várias manifestações e abordagens, pode ser uma 

ferramenta de aprendizado para o lazer, para o aprimoramento da saúde e para 

integrar os sujeitos em suas relações sociais. 

O esporte na escola pode contemplar os princípios da competição, mas, 

principalmente, deve ser pensado para a coletividade, conforme as necessidades de 

toda a turma sejam elas de divertimento, de prazer e de recreação (OLIVEIRA, 

2001).  

Entender o esporte escolar na perspectiva da formação do cidadão, que não 

privilegie uma minoria melhor dotada física e socialmente, e sim, seja democrático, 

que não seja individualista, mas cooperativo e participativo, utilizá-lo como conteúdo 

e meio para educar, através de todo o seu desenvolvimento enquanto fenômeno 

cultural (Caderno de Educação Física, 1998, p.17). 

A Educação Física através dos seus conteúdos e principalmente do esporte 

quando trabalhado visando à incorporação de valores humanos passa a ser de 

fundamental importância no combate, prevenção e conscientização contra muitos 

conflitos e problemas que afetam os alunos no seu dia a dia, evidencia-se então, a 

importância de se utilizar as práticas esportivas escolares como meio educativo, 

considerando o desenvolvimento das capacidades e habilidades corporais e a 

integração social, evitando-se, pois, toda a prática que tenha como objetivo a 

especialização. 



Portanto como cita as DCEB/PR, o esporte nas aulas de Educação Física 

deve sim contemplar o aprendizado das técnicas, táticas e regras básicas das 

modalidades esportivas, mas não se limitar a isso. Enfatiza ainda que é importante 

que o professor organize, em seu plano de aula de trabalho docente, estratégias que 

possibilitem a análise crítica das inúmeras modalidades esportivas e do fenômeno 

esportivo que, sem dúvida, é algo bastante presente na sociedade atual. 

Propiciar aos alunos o direito e o acesso à prática esportiva, adaptando o 

esporte a realidade escolar, deve ser ação cotidiana dos professores da rede 

pública. Os valores que privilegiem o coletivo em detrimento do individual 

pressupõem o compromisso com a solidariedade e respeito humano, a 

compreensão de que o jogo se faz a dois, e de que é diferente jogar com o 

companheiro e jogar contra o adversário (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.71).  

  

FUTEBOL NO MUNDO  

 

Tido como um dos esportes mais populares e praticados no mundo, o futebol 

desperta tanto interesse em função de sua forma de disputa atraente, seu jeito 

simples de jogar e especialmente por características de sua prática que necessita de 

poucos recursos e equipamentos, uma bola e qualquer área, tendo como objetivo 

principal a marcação do gol, proporcionando aos seus praticantes muito prazer, 

alegria e emoção. 

E como tudo isso começou? A origem do futebol por ser constatada em todos 

os cantos do mundo e em toda a história, ela remonta a China do século III e II antes 

de nossa era, conforme relata SILVA (2005, Internet), na época da dinastia de Han, 

existia um jogo que na verdade era um treino militar, o Tsuh Kuh. Uma bola de couro 

enxertada com plumas e pelos teria de ser lançada com o pé a uma pequena rede, 

cercada de varas de bambu. O autor segue ao Oriente onde provem outra forma 

diferente, a uns 500 a 600 anos mais tarde e que se joga, todavia, ainda hoje. É um 

tipo de futebol em circulo, menos espetacular, mas digno e solene. 

DEIRO (2010, internet), cita que os gregos criaram um jogo por volta do 

século I ac. que se chamava Episkiros onde os soldados dividiam-se em duas 

equipes de nove jogadores cada num terreno de formato retangular, sendo que na 

cidade de Esparta, os jogadores, também militares, usavam uma bola feita de bexiga 

de boi cheia de areia em campos bem grande com equipes de 15 jogadores. 



É provável que os romanos tenham copiado os gregos quando criaram, 

séculos mais tarde, o harpastum, sendo que em seu processo de expansão, os 

romanos levaram o jogo de bola a outras regiões europeias, introduzindo o “futebol” 

na Gália e na Bretanha (SILVA, 2010). 

Na Itália Medieval apareceu um jogo denominado “gioco del cálcio” onde 

predominava a violência, pois os participantes levavam para campo seus problemas 

causados, principalmente por questões sociais típicas da época medieval e que 

devido aos transtornos causados e a violência o Rei Eduardo II teve que decretar 

uma lei proibindo a prática do jogo que foi recriado por integrantes da nobreza com 

novas regras. FIFA (2010). 

Por volta do século XVII se tem notícia que o gioco de cálcio saiu da Itália e 

chegou à Inglaterra, onde ganhou regras diferentes, claras e objetivas, foi 

organizado e sistematizado passando a ser praticado por estudantes e filhos da 

nobreza inglesa, popularizando aos poucos. SILVA (2005). 

 

FUTEBOL NO BRASIL  

 

Futebol o esporte das multidões, há tempos exerce um fascínio muito grande 

nos brasileiros que respiram futebol 24 horas por dia. 

O primeiro registro de uma partida de futebol no Brasil data entre 1879 e 1881 

quando os padres jesuítas do Colégio São Luis em Itú no interior de São Paulo 

foram até a Europa em busca de novidades na área esportiva e voltaram com uma 

atividade que distrai o espírito e quem não se tratava exatamente de um jogo de 

futebol, já que não havia times, nem regras específicas. Chamava-se “bate-bolão” e 

a bola era jogada contra uma parede, sendo que a ideia não era competir, mas 

permitir que os alunos praticassem atividades esportivas ao ar livre (REVISTA 

CAMPO & CIDADE, 2007). 

Conforme relata Máximo (1999) há muitas controvérsias quando a origem do 

futebol brasileiro, como as que holandeses jogando bola nas areias de Recife, em 

1870, outra de Ingleses improvisando rachas na praia carioca da Glória, em 1974, 

outras, ainda, dos marinheiros do navio Criméia jogando próximo da residência da 

princesa Isabel, ou de funcionários de uma firma paraense de navegação, 

enfrentando os de uma companhia de gás, na Belém de 1890 ou ainda, a de 

empresários ingleses em partidas no interior de São Paulo. 



Mas oficialmente é a partir de Charles Muller em 1894 que o futebol brasileiro 

começa a traçar seu rumo, como parte da cultura de diversão de massa no país, 

dando a ele as características que atualmente conhecemos. 

Muller aos nove anos foi estudar na Inglaterra, lá conheceu o futebol que era 

esporte obrigatório para todos os estudantes ingleses, dando-se bem virou craque, 

voltando ao Brasil trouxe uma revolução em sua bagagem: duas bolas, uma bomba 

de ar, fardamento para dois times e um livro de regras (SARAIVA, 2010). 

Máximo (1999) relata que Charles Muller convidou seus amigos filhos de 

“boas famílias” para a primeira partida de forma oficial que se tem notícia, dividindo 

em dois times e escalando juiz e bandeirinha. 

Percebe-se que o futebol brasileiro na sua origem tinha caráter elitista e 

preconceituoso, pois só era praticado por representantes da classe mais nobre da 

sociedade sendo proibida a participação de negros. O time da escola Mackenzie de 

São Paulo jogava de calção e gravata com a torcida exclusiva das famílias e dos 

empregados. 

Em 1895, Charles Muller organizou um jogo entre funcionários de origem 

inglesa que trabalhavam na Companhia de Gás e na Companhia Ferroviária São 

Paulo Railway fato que estimulou a difusão do futebol pelo resto do país. (JUNIOR, 

2009, p.33). 

Betti (2004), diz que em 1904, no subúrbio de Bangu, no Rio de Janeiro, havia 

uma fábrica de tecidos, cujos dirigentes ingleses fundaram um clube, mas em virtude 

da distância não conseguiram completar as equipes e eram obrigados a recorrer aos 

operários da fábrica para que os times ficassem completos. Logo foram concedidos 

privilégios especiais aos bons jogadores, como licença para treinar e promoções 

mais rápidas. 

Como o futebol nasceu na parte rica da sociedade, jogava-se por amor ao 

esporte e pegava mal receber dinheiro para atuar nas equipes. 

As fábricas, para aproveitarem a popularidade das partidas, organizavam 

suas equipes de operários, inclusive negros, que passaram a receber dinheiro extra 

por serem jogadores. Assim foram surgindo os grandes craques da classe operária 

onde todos tinham origem muito humilde, mas jogavam muita bola. (Saraiva, 2010). 

Segundo Betti (2004), enquanto o futebol foi praticado pelas camadas altas, 

conservou seu caráter amador, que estava de acordo com a sua origem aristocrática 

inglesa, e fez parte das competições frequentadas pela “boa sociedade”. 



Lentamente as camadas mais baixas iniciaram sua participação nas famosas 

“peladas”, nas quais os meninos pobres, principalmente negros, que não iam à 

escola, desenvolviam suas habilidades futebolísticas. 

Assim com o passar dos tempos, o futebol foi despertando interesse de 

crianças, jovens e adultos de todo o país, popularizando-se entre todas as camadas 

da sociedade, transformando aquela primitiva atividade numa das maiores paixões 

do povo brasileiro.  

 

FUTEBOL FEMININO NO MUNDO 

 

Não se têm relatos precisos sobre a inserção da mulher no futebol, os 

primeiros indícios segundo a reportagem “história do futebol feminino” (2010, 

internet) datam desde o tempo da Dinastia Han em que elas jogavam uma variação 

do antigo jogo chamado Tsu Chu. Há outros relatos que indicam que, no século XII, 

era usual que mulheres se envolvessem em jogos de bola, especialmente na França 

e Escócia. No ano de 1746, em Coulevam, na Escócia se tem notícias que as 

mulheres casadas e solteiras da região jogavam umas contra as outras, numa forma 

primitiva de futebol. Em 1863 foram definidas regras para prevenir a violência no 

jogo, enquanto que era socialmente aceitável para as mulheres, e foi esse este 

passo surpreendente associado ao advento da bicicleta, que impulsionou para frente 

o envolvimento feminino no jogo. Foi à bicicleta que originou o chamado “Movimento 

do Vestuário Racional” onde as mulheres do mundo inteiro começaram a vestir 

roupas menos restritivas, o que lhes permitiam maior liberdade e um envolvimento 

cada vez mais crescente com o esporte. 

O primeiro jogo oficial de futebol feminino no mundo teria ocorrido na cidade 

de Londres, na Inglaterra, no ano de 1898, entre Inglaterra e Escócia.  

Eça (2009, p.1) cita que Net Rolibol, uma ativista dos direitos da mulher, 

fundou no ano de 1894 em Londres a primeira equipe de futebol no mundo e em 

1910 as mulheres francesas já haviam criado equipes como o Rouge Esportive e a 

Feminina Esportes de Paris. 

O futebol feminino populariza-se e desperta interesse, em 1895 cerca de dez 

mil pessoas assistiram a partida de inauguração da equipe “Senhoras Britânicas”, 

em 1910 em Bountson Park, sede do Everton Football Clube, 53 mil pessoas 

compareceram para assistir a partida do Dick Kerr Ladies F. Clube, em benefício de 



obras de caridade e cerca de 10 mil ficaram no lado de fora sem poder entrar. 

(FERNANDES, 1991). 

Em seu artigo FRANZINI (2005, p.4), cita que “na Inglaterra o ‘futebol de 

moças’ atingiu grande popularidade durante a Primeira Guerra Mundial, quando os 

homens viram-se obrigados a trocar os campos de jogo pelos de batalha. Forçadas 

pela necessidade de assumir funções predominantes masculinas, as mulheres 

acabaram também por formar equipes e promover jogos beneficentes para levantar 

fundos para os soldados no front”. Continua o autor “com o fim da guerra e a 

restauração dos papéis sociais tradicionais, esses times femininos entraram em 

choque com os interesses dos supostos dono jogo, e logo as mulheres viram-se 

mais uma vez segregadas às arquibancadas”. 

Em dezembro de 1921 devido ao grande sucesso do futebol feminino, a 

Associação Inglesa de Futebol, exclusivamente masculina, mudou a fisionomia do 

esporte proibindo todos os seus clubes de permitir que equipes femininas 

utilizassem seus campos, mesmo que as partidas femininas angariassem muito 

dinheiro para caridade com o argumento que a arrecadação dos jogos não estava 

tendo o fim proposto (ZANETI, 2008). 

No entanto, as equipes femininas continuaram jogando, conquistando fundos 

para a caridade em vários lugares, porém o futebol feminino entrou em grande 

declínio. Em 1950 o interesse pelo futebol feminino reapareceu, principalmente na 

Itália, Alemanha, Tchecoslováquia e Dinamarca. As meninas passaram a praticar o 

futebol nas escolas e o nível de habilidade começou a se aprimorar rapidamente. 

(EÇA, 2009). 

Vimos então que o futebol feminino enfrenta ao longo da sua história grandes 

dificuldades, mas com muita possibilidade de ampliar o seu domínio e quem sabe se 

igualar ao “jogo dos homens”.  

                    

FUTEBOL FEMININO NO BRASIL 

 

 Muitos acontecimentos contribuíram para o atraso do futebol feminino no 

Brasil e no mundo em relação ao masculino, sabe-se que as condições em que nos 

deparamos hoje, são fruto de muitos conflitos e mudanças que agregados 

resultaram na situação atual que necessita ser repensada para que a mulher possa 

ocupar o seu espaço de direito nesse mundo do futebol considerado essencialmente 



masculino.                  

Segundo Salles, Silva e Costa (1996, apud D’Ávila e Junior, 2009, p.32), 

antes do surgimento do futebol, os esportes da elite brasileira, eram o remo e a 

equitação, obtendo também as atenções das mulheres. Com a chegada do futebol, 

estas duas modalidades foram perdendo espaço como os esportes preferidos pela 

sociedade, deixando também de serem os esportes prediletos das mulheres, que 

passaram a ser vistas nos estádios trajadas como estivessem em uma festa de gala. 

Este primeiro contato das mulheres com o futebol logo foi interrompido, pois devido 

à apropriação do futebol pelas camadas populares, houve uma inibição da presença 

feminina no meio futebolístico, havendo uma ordem implícita inibidora da presença 

delas neste espaço, ditando códigos excludentes para o sexo feminino. 

O futebol feminino no Brasil é praticado, ainda que timidamente, há pelo 

menos oitenta anos, entretanto, a presença feminina dentro das quatro linhas ainda 

busca sua afirmação. 

Para FRANZINI (2005, p.4) é notório que:    

       
O universo do futebol caracteriza-se por ser, desde sua origem, um espaço 
eminentemente masculino; como esse espaço não é apenas esportivo, mas 
também sociocultural, os valores nele embutidos e dele derivados 
estabelecem limites que, embora nem sempre tão claros, devem ser 
observados para a perfeita manutenção da ordem, ou da lógica que se 
atribui ao jogo e que nele se espera ver confirmado. 
 

Na sequência, esclarece o autor que a entrada das mulheres em campo 

subverteria tal ordem, e as reações daí decorrentes expressam muito bem as 

relações de gênero presentes em cada sociedade: quanto mais machista, ou 

sexista, ela for, mais exacerbadas as suas réplicas (2005, p.4). 

Sobre a aparição do futebol feminino no Brasil, a mais defendida e conhecida 

é que a primeira partida foi realizada em 1921, entre senhoritas tremembeense e 

catarinense em São Paulo, fato contestado pelos cariocas, que relatam que no Rio 

de Janeiro, as mulheres já jogavam futebol, mas na praia e a noite (BECKER, 2010). 

Apesar dos avanços, havia muita resistência de setores mais conservadores 

da sociedade e o futebol feminino não agradava às famílias gerando a criação do 

Decreto Lei 3.199 do Estado Novo, isto na década de 40, que estabelecia as bases 

de organização dos desportos no país, proibindo a “prática de esportes 

incompatíveis com a natureza feminina” (JUNIOR E DARIDO, 2002).  

Desde então, outro fato relevante ocorreu, no ano de 1965, durante a ditadura 



militar, através da Deliberação número 7/65, o Conselho Nacional dos Desportos 

(CND) proíbe à prática do futebol feminino no Brasil, entre outros esportes, que 

perdurou por 14 anos quando o próprio CND, através da Deliberação nº 10 revogou 

a anterior (JUNIOR E DARIDO, 2002). 

O futebol feminino brasileiro só voltou a ter impulso e melhorar a partir de 

1981 quando da decadência da ditadura militar, o CND baixa então em 05/03/1985 a 

Recomendação nº 02, na qual, “reconhece a necessidade de estímulo à participação 

feminina da mulher nas diversas modalidades desportivas no país” CASTELLANI, 

(1988, apud JUNIOR E DARIDO, 2002 p.1). 

Imediatamente após a liberação da mulher para o futebol, várias equipes e 

ligas foram criadas pelo Brasil. Foram realizadas competições estaduais e nacionais 

e pela primeira vez foi formada uma seleção feminina que em 1988 disputou o 

campeonato mundial na China onde obteve o terceiro lugar.  

Apesar dos bons resultados, o futebol feminino brasileiro convive com uma 

realidade desfavorável a sua popularização e prática como a falta de clubes e 

escolinhas, competições e patrocínio, divulgação na mídia, um melhor 

desenvolvimento nas escolas e principalmente o preconceito, a discriminação e 

estereótipos, tais como a associação de sua imagem à homossexualidade ou os 

perigos do choque da bola para a sua saúde reprodutiva. 

Assim, a mulher brasileira foi escrevendo sua história que se confunde com a 

luta pela emancipação feminina, entre altos e baixos, aos poucos com muita garra e 

luta, foi ao jogo.   

 

FUTEBOL FEMININO NA ESCOLA 

 

O futebol está presente nas aulas de Educação Física a partir do final da 

década de 1990, e principalmente depois da virada do século XX para o XXI.  A 

escola é sem dúvida o principal local do primeiro contato da grande maioria das 

meninas com o futebol, é nesse espaço que se observa de maneira bastante distinta 

a participação das meninas em relação aos meninos. 

Quando anunciado aos alunos que o conteúdo a ser trabalhado será o 

futebol, percebe-se uma grande euforia de alguns, na maioria meninos e clara 

decepção e desânimo, principalmente por parte das meninas. São muitos os motivos 

que tem levado a pouca participação das meninas nas aulas de futebol, com 



reclamações de ambas as partes como as dos meninos; elas não correm, só ficam 

paradas, tem medo da bola, só atrapalham, não acertam uma, são muito ruins, 

pernas de pau, não sabem nada, vamos ter que jogar com elas e outros adjetivos, 

as meninas por sua vez contra atacam; não passam a bola, chutam a gente, 

empurram, os meninos machucam, chutam muito forte, vamos ter que jogar com 

eles são uns chatos, pensam que são os bons entre outros. 

ROMERO (1995 p.163) diz que “há uma predisposição em não aceitar a 

participação feminina por causa de uma determinação histórica de falta de 

habilidade”. 

Constatamos também que quando da prática do futebol pelas meninas em 

aula, no recreio ou em outros momentos, muitas vezes são hostilizadas pelos 

meninos e até meninas com palavras ofensivas, gozações e brincadeiras de mau 

gosto e outras atitudes inadequadas, ocasionado conflitos e constrangendo as 

meninas que tendem a se intimidar, rejeitar e abandonar a prática do futebol. Essa 

situação também pode se caracterizar como Bullying que são atos de violência física 

(chutar, bater) ou verbais (insultos, apelidos ou atitudes preconceituosas) 

intencionais e repetitivos de um grupo ou um aluno contra um ou vários. 

As relações de gênero que se configuram na escola perpassam pelo 

conhecimento adquirido culturalmente e cultuado como verdade absoluta e está 

enraizado na convivência diária dos grupos sociais, pois quando nasce um menino, 

o pai logo lhe batiza como um jogador de futebol dando-lhe uma bola e uma camisa 

de seu time preferido. Ao contrário quando nasce uma menina, a mãe a enfeita com 

laçinhos coloridos e um brinquinho na orelha, além comprar-lhe bonecas (SANTOS, 

SILVA E SILVA, 2008, p.2). 

DARIDO E RANGEL (2005, p.191) enfatizam que “a tão discutida dificuldade 

em conciliar os interesses dos meninos e meninas na vivência do futebol pode ser 

um problema desafiador, que pode resultar na modificação das regras, em 

interferências na organização do espaço físico ou na adaptação da bola, e outras 

inúmeras e diversificadas problematizações”.  

Vê-se que os professores de Educação Física sentem dificuldade em se 

libertar de determinados preconceitos e começar a propor uma prática que propicie 

as mesmas oportunidades a todos os alunos, meninos e meninas, respeitando as 

diferenças de cada um (ROMERO, 1995 p.105). 

SANTOS, SILVA E SILVA (2005, p.3) em sua pesquisa, indagam:  



“Será que na escola não é possível reverter, ou duvidar dessas verdades 
impostam socialmente e que a Educação Física não deveria mostrar aos 
alunos que o futebol e o acesso ao seu universo podem ser diferentes e 
construir uma prática que favoreça a compreensão de que menino e menina 
podem jogar juntos e antes de tal atitude representar uma afronta possa 
representar um ato de ousadia, solidariedade, companheirismo e 
aprendizagem, papéis primordiais no ato educativo”? Os autores concluem 
que “ainda percebem na Educação Física uma tendência histórica, de os 
professores tratarem a questão de gênero de forma distinta, separando 
meninas e meninos das aulas e se eximindo de qualquer responsabilidade 
para uma formação diferenciada e esclarecedora dos papeis sociais entre 
homens e mulheres” (p. 5). 
 

 
GÊNERO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 
 
             As questões de gênero, preconceito e discriminação sempre estiveram 

presentes quando o assunto é futebol feminino, não sendo diferente no contexto 

escolar onde não é raro nos depararmos com estas questões que são vivenciadas 

no dia a dia, pois esta prática ainda é vista como predominantemente masculina. 

Faz-se necessário definirmos gênero que segundo SCOTT (1995, apud ALTMANN, 

1998, p.6) “repousa numa conexão integral entre duas proposições: (1) o gênero é 

um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas 

entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significados às relações 

de poder”. Outra interpretação proposta por Joan Scott (1995) leva a ideia de gênero 

como uma categoria relacional, referente às práticas sociais construídas no 

quotidiano, que tendem a sofrer transformações, podendo se relacionar aos 

comportamentos, atitudes e discursos esperados de ambos os sexos, nas diferentes 

esferas sociais, nas quais homens e mulheres interagem. 

Para LUZ JUNIOR (2003, p.47) “distinguir ‘gênero’ de ‘sexo’ torna-se, 

portanto, uma tarefa fundamental nos estudos de gênero, pois embora se 

relacionem, estes termos tem interpretações conceituais diferenciadas. Enquanto o 

gênero prima pelo aspecto relacional entre homens e mulheres, analisando a 

construção social dessa relação, o sexo, enfatiza o aspecto biológico dos 

indivíduos”. 

É nesse sentido que NETTO (2004, p.30) comenta que “a escola aparece 

como um espaço privilegiado para a construção de gênero, uma vez que a mesma 

propicia através de seu contexto uma constituição diferenciada dos sujeitos 

masculinos e femininos e que ela não é a única responsável pelas constituições de 

gênero, mas contribui com uma parcela desta responsabilidade”. 



A imagética social, ao alocar papéis sexuais diferenciados para homens e 

mulheres, induz à estereotipia sexual, ou seja, induz a entendermos que para cada 

sexo existem comportamentos pré-determinados, e isso termina refletindo 

principalmente quando a criança chega à escola. E sendo gênero uma categoria 

relacional, há de pensar sua articulação com outras categorias durante aulas de 

Educação Física, porque segundo (ALTAMANN, 1998) gênero, idade, força e 

habilidade formam um “emaranhado de exclusões” vivido por meninos e meninas (p. 

43).     

As características sexuais femininas e masculinas são construídas e 

representadas na sociedade, ao chegarem à escola, alunos e alunas já vivenciaram 

um caminho social de convivência e incorporação dos valores de sua cultura, 

sabendo a que gênero pertence e, na maioria das vezes impregnada das velhas 

concepções preconceituosas sobre o homem e a mulher, construídas com base nas 

diferenças de sexo.  

(OLIVEIRA, 2008 p.13) As identidades de gênero e os preconceitos presentes 

no discurso feminino do futebol estão impingidos na sociedade por uma construção 

histórica, ou seja, a identidade feminina nos padrões aceitáveis pode ser 

exemplificada pela mulher que pratica dança ou um esporte menos agressivo, como 

o voleibol. 

PEREIRA (2009), afirma que um dos grandes dilemas do professor ao 

trabalhar o futebol na escola é realizar aula com meninos e meninas, visto que os 

meninos contam com um repertório motor mais afinado com o futebol em relação às 

meninas, por conta de um processo educacional e cultural que os favorecem. 

Quanto à diferença de desenvolvimento e desempenho motor entre meninos 

e meninas, DARIDO E RANGEL (2005) relatam que por força do processo de 

transmissão cultural, reforçam-se os preconceitos, colaborando para que as meninas 

não tenham as mesmas experiências dos meninos, criando-se, então, uma cadeia 

de situações que leva a exclusão e à falta de motivação por parte das mesmas, 

quanto à prática da Educação Física. 

ROMERO (1994) destaca que existem de fato inúmeras diferenças entre 

meninos e meninas.  Os meninos desde pequenos participam de atividades, jogos e 

brincadeiras livres, vivências que contribuem de forma positiva para o 

desenvolvimento da motricidade ampla, enquanto que as meninas com suas 

bonecas, entre outras, são desencorajadas e muitas vezes proibidas dessas práticas 



desenvolvendo a motricidade fina.  

DAIOLO (1995) esclarece e reforça o que ROMERO destacou: 

 

Sobre um menino, mesmo antes de nascer, já recai toda uma expectativa 
de segurança e altivez de um macho [...] Na porta do quarto da 
maternidade, os pais penduram uma chuteirinha e uma camisa da equipe 
de futebol para a qual torcem. Pouco tempo depois, dão-lhe uma bola e 
estimulam-no aos primeiros chutes. Um pouco mais tarde, esse menino 
começa a brincar na rua [...]. Em torno da menina, quando nasce, paira toda 
uma névoa de delicadeza e cuidados. Basta observar as formas diferenciais 
de se carregar meninos e meninas, e as maneiras de os pais vestirem uns e 
outros. As meninas ganham de presente, em vez de bola, bonecas e 
utensílios de casa em miniatura. Além disso, são estimuladas o tempo todo 
a agir com delicadeza e bons modos, a não se sujar, não suar. Portanto, 
devem ficar em casa, a fim de ser preservadas das brincadeiras ‘de menino’ 
e ajudar as mães nos trabalhos domésticos, que lhes serão úteis 
futuramente quando se tornarem esposas e mães (p.102). 
 
 

Para NETTO (2004, p.15) “isso tende a evidenciar que o treinamento 

socializador que recebemos desde cedo, na esfera familiar, tem sido eficaz 

enquanto produtor de nossos comportamentos tipificados de acordo com o sexo”. 

Em sua pesquisa “A prática do futebol feminino no ensino fundamental” 

JÚNIOR E DARIDO (2002, p. 3), propõe uma alternativa para reverter à diferença de 

desenvolvimento motor entre meninos e meninas que seria: 

 
Na fase anterior à iniciação esportiva, do pré à 4ª série, oferecer para 
meninos e meninas os mesmos estímulos motores amplamente explorados 
pelos meninos, minimizando-se assim os efeitos proporcionados pelo maior 
envolvimento dos meninos com diversas atividades que ocorre não só na 
escola, mas em casa, na rua, no parque, no clube. Além disso, durante a 
iniciação esportiva de 5ª a 8ª série, seria importante instrumentalizar 
meninos e meninas para uma participação efetiva e prazerosa na cultura 
esportiva, para que ambos indistintamente possam desfrutar dos benefícios 
proporcionados por estas atividades, bem como a reflexão quanto às razões 
da construção histórica de papéis e atribuições diferenciadas. 
 
 

A prática atual dos professores de Educação Física ainda está repleta de 

concepções sociais distintas produzidas por tempos históricos diferentes, nesse 

sentido DARIDO (2003, p.1) aponta que as propostas educacionais da Educação 

Física sofreram modificações ao longo de sua história e todas as suas tendências 

exercem ainda hoje, certa influência na formação e prática pedagógica dos 

professores.  

Alguns  profissionais  ainda  são  influenciados  pela  ideia  médico higienista 



difundida e reproduzida pela Educação Física durante muitos anos que ainda 

acreditam em práticas apropriadas para meninos e meninas, a escola por sua vez, 

reflete o sexismo que trespassa toda a sociedade, reproduzindo, com frequência, as 

estruturas sociais e reforçando os preconceitos e privilégios de um sexo sobre o 

outro e colaborando para a construção da identidade sexual das meninas e meninos. 

Outros, por mais progressistas que sejam ainda não se libertaram da dicotomia 

criada culturalmente entre o masculino e feminino e veem com olhar de exclusão a 

prática do futebol feminino na Educação Física.  

Ainda quanto à prática docente, ROMERO (1994, apud NETTO, 2004, p. 21), 
afirma que: 

 
No contexto escolar, principalmente, o professor de Educação Física 
assume uma postura dicotômica. No discurso aceita e advoga uma 
educação igualitária e transformadora, no entanto quando se analisa sua 
práxis docente percebe-se uma atitude que propicia a manutenção e reforço 
dos estereótipos diferenciados de comportamentos. Esse profissional, como 
agente de transformação social, reproduz desigualdades sociais, mantendo 
a força do estereótipo e da expectativa, que atuam como preditores e 
consequências de comportamentos. 

 
 

LOURO (1997, apud FREITAS, 2003, p.9) lembra que: 
 
 

É imprescindível começar a desconfiar daquilo que nos parece natural, pois, 
a partir de determinadas situações, a escola pode contribuir com o reforço e 
ensinamento daquilo que a cultura impõe como ser homem e ser mulher. 
Tais situações podem acabar reforçando modelos de feminilidade e 
masculinidade dicotômicos e hierárquicos e, consequentemente, o poder de 
um sexo sobre o outro.  

 
                  

Portanto vale destacar que, “as atribuições do professor de Educação Física 

na escola vincula-se à finalidade de contribuir para a formação global do cidadão, 

incluindo-se assim, os aspectos biológico, cultural, social e afetivo, ressaltando 

dentro desta perspectiva, a importância de propiciar a todos os educandos, 

indistintamente, as mesmas oportunidades de aprendizado” (JÚNIOR E DARIDO, 

2002, p. 2). 

DARIDO E RANGEL (2005, p.35) defendem que todos os alunos devem 

participar das aulas do componente curricular e, para que isso ocorra, diversas 

vivências podem ser propostas:  

 
“Portanto, deve haver preocupação com a inclusão de todos os alunos nas 
aulas e também com a não exclusão dos alunos nas diferentes vivências”. 
As autoras ainda esclarecem que concordam que são várias as diferenças 



de comportamento entre meninos e meninas, porém é papel do professor 
observar, reconhecer e trabalhar para não transformá-las em desvantagens 
e ficando atento às questões de gênero é uma um meio de contribuir com 
os alunos a construírem relações de equidade, respeito pelas diferenças, 
somando e complementando o que homens e mulheres têm de bom, 
entendendo o outro e, com isso, aprendendo a serem pessoas livres de 
preconceitos (p.108), seguem afirmando que “o professor não só deve 
valorizar todos os alunos, independentemente da etnia, sexo, registro 
linguístico, classe social, religião ou nível de habilidade, com o também 
favorecer discussões sobre o significado do preconceito, da discriminação e 
da exclusão” (p.166).  
 

 
Nesse sentido, NETTO (2004) aponta que: 

 
Na prática escolar, as construções de gênero serão superadas com o 
desenvolvimento do conceito de igualdade de oportunidades para ambos os 
sexos, na consideração que a realidade sempre se expressou em função do 
masculino. É necessário ter maior cuidado com o conceito de igualdade, 
pois é importante perceber que a escola e Educação Física são organizadas 
de acordo e em respeito à hierarquia social estabelecida, elaborada em 
função do masculino em detrimento do feminino, o que significa dizer que 
igualar a prática feminina e masculina na escola, seria simplesmente 
adaptar a participação feminina às práticas tipicamente masculinas (p.38). 
 

                                  

De um lado as meninas que jogam ou demonstram intenção de jogar futebol 

são estereotipadas como “machonas”, “sapatão” ou outros adjetivos com conotação 

homossexual de maneira pejorativa, já que futebol é registrado como “coisa de 

homem”. A aparência do corpo feminino, quando relacionada à masculinização, 

revela um preconceito que advém da desigualdade atribuída aos diferentes sexos 

quanto a sua participação na prática do futebol. 

Complementando GOELLNER (2005, apud OLIVEIRA, 2008, p.13) diz que: 

 

O suor excessivo, o esforço físico, as emoções fortes, as competições, a 
rivalidade, os músculos exaltados, os gestos agressivos do corpo, a 
liberdade de movimento, a imagem das jogadoras, colocam-nas em 
questionamento acerca de sua sexualidade, uma invasão na identidade 
sexual. A mulher que joga futebol não se encaixa no que é considerado 
normal, a heterossexualidade. 
 

 

Para MEYER (2008, p.26) “Sexualidade é um conceito que, muito 

frequentemente, se confunde com gênero e, embora precisemos reconhecer que 

eles estão ligados, cada um deles guarda suas especificidades e inscreve os 

sujeitos em sistemas de diferenciação diversos”. 

Na sequência, esclarece o autor: 

 



Gênero aponta para as formas pelas quais sociedades e culturas produzem 
homens e mulheres e organizam/dividem o mundo em torno de noções de 
masculinidade e feminilidade, a sexualidade tem a ver com as formas pelas 
quais os diferentes sujeitos, homens e mulheres, vivem seus desejos e 
prazeres corporais, em sentido amplo. Com isso, o que se quer dizer, nesta 
perspectiva teórica, é que os nossos desejos corporais e os focos de 
nossos desejos são produzidos e legitimados pela cultura e não são 
decorrências naturais da “posse” de um determinado aparelho genital ou do 
funcionamento de determinados hormônios. Homens e mulheres vivem de 
muitas formas e com diferentes tipos de parceiros os seus desejos e 
prazeres corporais [...] E sexo é um termo usado, aqui, então, para fazer 
referências àquelas diferenças anatômicas e fenotípicas, inscritas no e 
sobre o corpo, que cada cultura instituiu para marcar e diferenciar 
fisicamente mulheres e homens (p. 26). 
 

 

Em seu livro “Corpo mulher e Sociedade” Elaine Romero (1995) como 

organizadora publicou um estudo intitulado “A construção cultural do corpo feminino 

ou o risco de transformar meninas em ‘antas’” de JOCIMAR DAOLIO onde relata que 

é possível perceber a força da tradição de um determinado valor ou costume 

cultural:  

 
Para uma menina assumir determinados comportamentos historicamente 
vistos como masculinos, como ser mais agressiva ou jogar futebol, implica ir 
contra uma tradição. Implica ser chamada de “machona” pelos meninos ou 
ser repreendida pelos pais. Desta mesma forma para um menino assumir 
uma postura delicada, mais afetiva, e brincar de maneira mais contida 
implica ser chamado de “bicha” ou “afeminado”. Tanto para o menino 
quanto para a menina que contrariam a expectativa que deles se tem, há o 
peso de uma sociedade que os marginaliza. Não restam dúvidas de que é 
mais cômodo cumprir os ditames sociais se, assim, ser valorizado como 
uma pessoa bem sucedida (p.103). 
 
 

JUNIOR E DARIDO (2002) veem uma diversificação de tratamentos para 
meninos e meninas, perpetuando os modelos sexualmente tipificados pela família e 
sociedade (p. 2). 

Conforme relata INÁCIO (2002, apud OLIVEIRA 2008, p.17): 
                            

A sexualidade traz consigo a heterossexualidade como norma, e dispõe 
homens e mulheres segundo a natureza. A subversão a essa ordem é 
chamada de homossexualidade, a qual é definida como a possibilidade que 
certos sujeitos têm de sentir os desejos ou relações físicas de cunho erótico 
por pessoas do mesmo sexo biológico.  
 

Em seu estudo “Futebol Feminino e Sexualidade”, D’ÁVILA E JÚNIOR (2009) 
procuraram analisar de que forma meninas praticantes de futsal, entendem as 
relações da sexualidade no contexto do futebol feminino. Para isso utilizaram uma  
entrevista semi estruturada a nove atletas que disputaram os Jogos Regionais tendo 
como um dos resultados a comprovação de que todas já vivenciaram, ou 
presenciaram episódios de preconceito no ambiente do futebol feminino, incluindo  



preconceito de gênero e relacionado a orientação sexual. Seguem os autores 
concluindo que estes episódios poderiam ser classificados dentro de duas 
categorias que incluem, por um lado, o preconceito relacionado às questões de 
gênero, como os papéis sexuais socialmente determinados, “lugar de mulher é na 
cozinha” e, por outro lado, o preconceito ligado a orientação sexual, “mulher que 
joga futebol é sapatão” (p.40).   

Na pesquisa de DAIOLO publicado por ROMERO (1995, p.105) o autor afirma 
que a postura dos professores de Educação Física poderia ser outra se: 

 
 

Começarem a compreender que o corpo não é apenas determinado 
biologicamente, mas construído culturalmente por causa de valores sociais, 
poderão concluir que ele (corpo) não está pronto e talvez nunca esteja. Se 
por um lado, há um patrimônio biológico que sempre apresentou diferenças 
entre homens e mulheres, por outro lado, há uma contínua transformação 
no uso social desses corpos, uso esse que não precisa necessariamente 
gerar diferenças tão gritantes. O professor de Educação Física está 
continuamente influenciando na construção cultural do corpo de seus 
alunos. Resta saber se ele está atento a essa tarefa. (p.105). 
 

 
DESENVOLVIMENTO 
 

 Tive como ponto de partida a aplicação de um questionário elaborado com 14 

perguntas de respostas diretas de múltipla escolha com a intenção de identificar as 

atividades de preferência, as opiniões e as vivências de meninas e meninos e suas 

manifestações de gênero no que se refere ao desenvolvimento da atividade de 

futebol no meio escolar. Após o levantamento das respostas, análise e discussão 

dos resultados com os alunos ficaram comprovadas algumas situações que ocorrem 

no Colégio Estadual Papa João Paulo I e que foram relevantes para o 

desenvolvimento do estudo, trazendo elementos e impressões importantes da 

realidade escolar para a sequência das atividades.  

 Confirmou-se que durante o recreio e nos horários vagos as meninas tem 

preferência pelo voleibol e os meninos costumam na sua maioria jogar futebol onde 

é claro o domínio destes na ocupação do espaço escolar, especificamente no 

futebol. Que meninas preferem jogar futebol entre elas, ocorrendo a mesma situação 

com os meninos. Outro resultado expressivo é que grande maioria afirma que já 

presenciaram algum tipo de preconceito e discriminação contra as meninas, sendo 

que 77% de meninas já sofreram algum tipo de preconceito e discriminação contra  

apenas 18% dos meninos. Afirmam ainda que nas aulas de Educação Física o 

futebol é praticado separadamente e concordam que este esporte é coisa pra 



homem e a mulher que pratica a modalidade é considerada homossexual. Na 

semana cultural esportiva 37% das meninas e 69% dos meninos participam do 

torneio de futebol. As questões seguintes nos revelam que quando de um jogo misto 

os meninos raramente fazem um passe para meninas e que mesmas num total de 

75% consideram o futebol um esporte violento, enquanto que apenas 24% dos 

meninos concordam com elas. Quando perguntado qual o motivo de não participar 

de um jogo de futebol, 13 meninas responderam que não gostam, 20 que tem 

dificuldade, 11 tem vergonha e 21 são discriminadas. Os meninos por sua vez 

responderam que 17 não gostam, 20 tem dificuldade, 6 tem vergonha e 18 são 

discriminados 

 

Atividade 01 – Batendo bola. 
 
 Após uma breve explanação sobre o fascínio que o futebol exerce sobre as 

pessoas e suas características como a forma atraente do jogo, seu jeito simples de 

jogar e que necessita de poucos recursos e equipamentos, proporcionando aos seus 

praticantes muito prazer, alegria e emoção, solicitei aos alunos que em pequenos 

grupos fossem ao laboratório de informática e realizassem uma pesquisa sobre 

como o futebol chegou ao Brasil, suas diferentes versões e controvérsias. Verificou-

se que os alunos tinham pouco conhecimento sobre o assunto, o que despertou 

grande curiosidade e interesse, surgindo à proposta da confecção de cartazes sobre 

o assunto, que foram elaborados em sala de aula e expostos no pátio coberto. 

 
Atividade 02 – Brasil, país do futebol: porém masculino. 
 
  Na sequência das atividades tivemos uma conversa a respeito que o Brasil é 

considerado o país do futebol, porém masculino e que muitos acontecimentos 

contribuíram para o atraso do futebol feminino em todo o mundo em relação ao 

masculino. Essa realidade é fruto de muitos conflitos e mudanças que agregados 

resultaram na situação atual. Relatei sobre o Decreto Lei 3.199 de 14/04/1941 que 

proibia a pratica de alguns esportes pelas mulheres, propondo então a reflexão e a 

discussão de quais esportes seriam estes, qual a condição da natureza da mulher 

que a referida lei cita e se as mulheres daquela época eram diferentes das de hoje. 

A surpresa foi geral quanto à existência de tal lei, discussão e respostas foram das 

mais variadas, entre os esportes proibidos os mais citados pelos alunos foram o 



futebol, boxe e natação, e nova surpresa quando revelado que os esportes seriam o 

boxe, lutas, salto em triplo, salto com vara, decatlo e o pentatlo. Surgiram alguns 

comentários como: “... o professor esta brincando; é mentira; como é que pode; não 

acredito”. Outros pareciam concordar com a lei: “é isso mesmo; tá certo”. Um menino 

ironicamente disse: “... lugar de mulher é na cozinha”, o que provocou uma vaia 

geral das meninas. 

 Quanto à condição da natureza da mulher entendia-se que era de contribuir 

para a função materna, ou seja, a maternidade como uma obrigação feminina, sendo 

a mais nobre missão da mulher, concebendo a ideia de mulher quase que somente 

associada à de mãe. A grande maioria dos alunos discordou desta ideia, surgindo 

afirmações como: “... minha mãe tem três filhos e ainda trabalha fora; a mulher não 

foi feita só pra ter filhos; e a mulher que não quer ter filho; minha mãe faz de tudo”. 

Concluíram então que as mulheres daquela época eram biologicamente iguais as de 

hoje, diferentes porque a sociedade as desejava assim e as faziam diferentes. 

 Entender o processo de inserção da mulher no esporte é perceber que 

historicamente, a condição feminina se caracterizou pela exclusão social e política, 

condicionada à dependência masculina e perda de autonomia. 

 
Atividade 03 – Olha o impedimento 
 
 A partir dos argumentos biológicos usados por Ballariny (1940), para justificar 

o afastamento da mulher da prática do futebol afirmando ser violento e prejudicial ao 

corpo feminino, podendo até causar danos aos órgãos reprodutores e que sua 

prática masculinizava o corpo, desenvolvendo pernas grossas e tortas, joelhos 

deformados, contribuindo ainda para a agressividade, características incompatíveis 

com o gênio feminino, propus aos alunos que pesquisassem em pequenos grupos 

sobre os argumentos biológicos, se o futebol causa prejuízo à saúde das mulheres e 

como é o corpo de nossas jogadoras, e em outro momento apresentassem suas 

considerações. 

 A conclusão apresentada foi que nossas jogadoras têm corpos bonitos, 

inclusive citando que algumas meninas já saíram nas revistas em fotos sensuais, 

Ballariny tá por fora, o futebol ajuda a deixar o corpo bonito e que o futebol pode 

machucar homens e mulheres assim como qualquer outro esporte. Quanto à 

agressividade relatam que não depende do esporte e sim de cada pessoa.  



Atividade 04 – Questão de lei ou de direitos: agora pode. 
 
 Nesta atividade foi colocado aos alunos sobre a Deliberação do Conselho 

Nacional de Desportos nº 7/65 que proibia as mulheres praticarem  lutas de qualquer 

natureza, o futebol e futebol de salão, polo aquático, rygby, halterofilismo e baseball, 

sendo revogada quatorze anos depois pela Deliberação nº 10/79. Em 1985 o CND 

baixa a Recomendação 02, na qual, “reconhece a necessidade de estímulo à 

participação feminina nas diversas modalidades esportivas do país”. A partir dos 

fatos fez-se um breve histórico da evolução do futebol feminino no Brasil e suas 

grandes conquistas. A seguir entramos na discussão das atividades e profissões que 

a mulher exerce atualmente e que eram e ainda são consideradas por muitos como 

essencialmente masculinas, por que isso acontece e quem determina tais 

atribuições. 

 Foram citadas várias profissões e atividades como: policial; motorista de 

ônibus; taxi e caminhão; política (a Presidenta Dilma foi lembrada); pedreiro (uma 

aluna contou que sua mãe atua nesta área); militar; técnica esportiva; juiz; 

bandeirinha e jogadora de futebol; pilota de corrida e avião; astronauta; bombeira; 

carteira; motogirl; empresária; mecânica e pintora. 

 Não podemos entender adequadamente uma instituição sem entender o 

processo histórico em que foi produzida. As mulheres estiveram por muito tempo em 

desigualdade de condições de oportunidades, de preparação cultural, científica e 

tecnológica, pois sua definição social era outra. Papéis ocupacionais 

tradicionalmente definidos como mais adequados foram atribuídos à mulher.  

 ROMERO (1995 p.77) diz que “esses fatos conduz-nos a uma percepção de 

oposições facilmente reconhecíveis nas representações de papéis masculinos e 

femininos na nossa sociedade”.  

Prossegue a autora descrevendo a seguinte esquematização: “homens (sexo 

forte, dominação, esfera pública e poder); mulheres (sexo frágil, subordinação, 

esfera doméstica e privada, poder de manipulação)”. As mulheres conquistaram 

espaços em vários setores, como esporte, política, economia, cultura, entre outros. 

Tais espaços estão sendo ocupados, mas ainda há muito a ser realizado em busca 

da igualdade de direitos e oportunidades. 

 

Atividade 05 – Voltando ao passado: um pouco mais de história 



 Voltando ao passado, relatei um pouco mais de história. A partir da Grécia 

Antiga onde mulheres não participavam e nem assistiam competições, Idade Média 

onde por influência da Igreja Católica a pratica esportiva continuava proibida para o 

sexo feminino, o movimento do Renascimento com a liberação de algumas 

modalidades, Era Moderna autorizada a assistir os jogos e só participar de ginástica 

até a presença feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. 

 Solicitei então que os alunos realizassem uma entrevista com seus pais, avós 

e pessoas de mais idade para obter informações de como eram as práticas 

esportivas antigamente. 

  Tive como resposta mais citadas de quem praticava futebol no clube, campos 

e rua eram os meninos; que meninos e meninas eram separados nas aulas de 

Educação Física e raramente brincavam entre eles; que meninas não jogavam 

futebol na escola e pouco ou quase nunca frequentavam campos de jogo; as 

brincadeiras e esportes preferidos eram o futebol, corridas, soltar pipa, pega-pega, 

carrinho, gude, lutas e bicicleta por parte dos meninos e vôlei, boneca, casinha, 

roda, corda, caçador, pintura e bambolê por meninas. 

 
Atividade 06 – O que é gênero? 
 

 Nesta atividade entramos na problematização do que seria gênero, suas 

interpretações conceituais diferenciadas, a compreensão de suas relações e 

consequências. Na sequência apresentei a composição de Pereira da Costa/Milton 

Vilela interpretada por Gal Costa “Teco-Teco”. A seguir os alunos foram divididos em 

grupos mistos de seis e solicitei que discutissem e respondessem as seguintes 

questões para posterior apresentação: Faça um rol de brincadeiras e jogos 

considerados de meninos e meninas. O que determina tal divisão? Na letra da 

música, a participação da menina nas brincadeiras é tida como um mal. Por quê? É 

possível meninas brincares juntos, ou as atividades tem sexo? Na escola como as 

brincadeiras e jogos acontecem? 

 Os grupos reconheceram como atividades de meninas: vôlei; pular corda; 

boneca; casinha; bambolê; roda; dança; caçador; handebol; amarelinha e desfile. De 

meninos: futebol; corrida; lutas; carrinho, pipa; gude; bicicleta; três cortes; caçador; 

baralho; basquete; handebol; vôlei; skate; foursquare; rolimã. 

Observei  que  algumas  brincadeiras  relacionadas são as mesmas já citadas 



pelas “pessoas mais velhas” entrevistadas na atividade anterior. “As relações de 

gênero que se configuram na escola perpassam pelo conhecimento adquirido 

culturalmente e cultuado como verdade absoluta e está enraizado na convivência 

diária dos grupos sociais” (SANTOS, SILVA E SILVA, 2008, p. 2). 

 Em seguida, sobre considerar as brincadeiras da menina um mal, os grupos 

colocaram de maneira parecida que: Jogar bola de gude, subir em postes e soltar 

papagaio são brincadeiras típicas de meninos e que a menina parecia “diferente” por 

não conviver com outras meninas e brincar de boneca. A palavra “diferente” também 

foi substituída por “sapatão”, “homem”, “machona” e “gay”. 

 Relatam que na escola algumas brincadeiras e jogos são realizados 

separadamente dos meninos e que é possível realizar juntos desde que os meninos 

não machuquem as meninas, tenham respeito e não as isolem e as meninas tenham 

mais empenho e participação e não fiquem paradas. 

 

Atividade 07 - Filme 

 

 Com o objetivo de discutir as relações de gênero, assistimos ao filme “Billy 

Elliot” que se refere às concepções sociais e culturais que atribuem o rotulo de 

homossexualismo ao homem que dança balé clássico. O filme acontece na 

Inglaterra (1984), onde Billy, um menino de 11 anos, troca o boxe pela possibilidade 

de dançar e se encontra capaz e realizado com essa prática corporal. Vive, então, 

crises existenciais e pressões psicológicas e sociais, pois aceitação do homem 

dançante não é boa socialmente e pela cultura local, onde os homens deveriam 

trabalhar nas minas de carvão. 

 Partimos então para a problematização com a pergunta: Há restrições de 

sexo para dançar e para jogar futebol? Boa parte do grande grupo afirmou que não 

há restrições; que dança ou joga quem quer; se gosta deve fazer; quem é bom faz; 

que acha legal dançar ou jogar; é só querer; tem que ter jeito ou dom pra coisa; 

depende do tipo de dança. Tivemos também comentários como: dançar é pra 

menina; jogar é de homem; homem que é homem não dança; futebol e pra macho; 

to fora de dança; isso não é pra mim; dançar é “palha” sou do futebol. 

 As práticas físicas são construídas e caracterizadas socialmente como 

masculinas e/ou femininas. 

Dando  continuidade  na  atividade, levantei  a  questão  que  muitas  vezes a 



mulher se sai melhor jogando futebol do que o homem, e o contrário também, 

acontece. A atividade de dançar ou jogar futebol ainda propicia preconceitos 

culturais, como o de dançar é para mulheres e futebol para homens, gerando muitas 

vezes a rejeição de meninas e meninos por essas atividades.  

Perguntado aos alunos se nas aulas de Educação Física, meninas e meninos 

participam das atividades de dança e futebol naturalmente e sem restrições os 

alunos revelam que os meninos pouco participam das atividades de dança, que o 

professor tem que insistir e “brigar” para que os meninos participem das atividades e 

dependendo da dança não fazem inclusive na festa junina e outras apresentações 

faltam meninos para dançar. Relatam ainda que acontece o mesmo com as meninas 

quando a atividade é futebol e que tem professores que não ensinam danças. 

 

Atividade 08 – Vamos ao jogo: atividades práticas.   

 

 Na última ação com o objetivo de proporcionar a todos a oportunidade de 

vivenciar as mais diferentes formas de jogo de futebol, adaptados ao nível de 

compreensão e habilidade dos participantes, podendo ser reproduzido, 

transformado, modificado e inventado com complexidade de regras variadas e 

flexíveis, possibilitando romper a dominância de valores atrelados ao modelo 

competitivo, discriminatório e preconceituoso das relações sociais e humanas que se 

estabelecem em nossa sociedade e ainda levantar e problematizar questões como a 

cooperação, solidariedade, inclusão e relações de gênero, desenvolvemos 14 

atividades práticas mistas descritas na Produção Didático Pedagógica “Futebol: elas 

também fazem gol”. Inicialmente ocorreram algumas reclamações por parte de 

meninos e meninas por terem de jogar juntos e por não ser o tradicional jogo de 

futebol, o que foi superado à medida que os jogos aconteciam, assim como, as 

discussões, reflexões e adaptações eram efetivadas, tornando as atividades 

atrativas e interessantes com participação positiva de todos. A proposta escolhida foi 

a de co-educação, ou seja, aulas  em que meninos e meninas  realizam atividades 

juntos, onde o respeito pelas diferenças é discutido e vivenciado. 

 Nesse sentido ANDRADE E DEVIDE (2006, p.3) em sua publicação 

esclarecem que trabalhar numa perspectiva co-educativa significa dar aos alunos: 

 



 “Oportunidade de trocar experiências, respeitando as diferenças sem 
 discriminação, desconstruindo estereótipos, com a atenção à construção de 
 novos conceitos. Na ótica co-educativa, as atividades planejadas pelo/a 
 professor/a, devem ser trabalhados através do diálogo prévio com os 
 discentes, levando-os a compreender que os movimentos corporais não 
 possuem sexo e que o fato de executá-los não fará com que se tornem 
 homens efeminados e nem mulheres masculinizadas”. 

 
 

Grupo de Trabalho em Rede 
 

 
Como atividade integrante do Programa de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), o Grupo de Trabalho em Rede (GTR) foi desenvolvido no 2º semestre de 

2011 em rede online, com inscrição de 15 professores (as) de diversas cidades do 

Paraná onde apresentei o meu Projeto de Intervenção Pedagógica “Futebol 

Feminino: do preconceito a discriminação” e a Produção Didático Pedagógico 

“Futebol: elas também fazem gol”. Através da realização das atividades de fóruns, 

diários, e indicações de leitura pudemos trocar ideias, opiniões, experiências e 

vivências sobre o tema de meu trabalho além de receber ricas sugestões que 

compartilhadas e socializadas certamente irão contribuir para futuras produções e 

para a melhoria da pratica de todos em suas escolas.  

 Como conclusão deste GTR posso relatar a concordância de todos que o 

tema é polêmico e que realmente o preconceito e a discriminação é uma realidade 

nas escolas; que o futebol feminino cresce nas escolas, porém lentamente; que 

faltam incentivos e oportunidades iguais as meninas; conscientização e 

conhecimento sobre o contexto histórico da mulher e o futebol; a necessidade de 

subsídios, novas alternativas e melhora da prática pedagógica 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Não podemos desconsiderar as inúmeras diferenças que ocorrem no dia a 

dias de meninas e meninos, reconhecer e refletir sobre elas nos permitem 

compreender adequadamente o processo e a dimensão sócio cultural produzido por 

uma sociedade em suas diferentes características. Como professores não podemos 

ser individualmente contra os preconceitos e discriminações, temos de obter a 

adesão e o apoio dos alunos, tarefa árdua e gradual pois os resultados demandam 

de muito esforço e dedicação com um trabalho contínuo e comprometimento de 

todos. Utilizar o esporte como instrumento educacional para tratar de temas 



relacionados ao preconceito e discriminação, nos coloca em uma posição 

fundamental e privilegiada para transformar uma realidade. 

Para JUNIOR (2009, p.5) em seu ponto de vista admite que: “a instituição 

escola seja também parte, e boa parte, deste universo, nosso olhar recai sobre o 

ambiente escolar, na medida em que acreditamos que o favorecimento, o 

entendimento e o tratamento dado ao futebol na escola seja o ponto de partida, uma 

vez que vivenciado de forma igualitária para meninos e meninas pode amenizar o 

preconceito e ampliar as possibilidades para ambos, sendo um direito de todos”. 

Durante o desenvolvimento das ações ficou evidente que os sujeitos 

envolvidos desconheciam por completo as implicações sócios culturais e histórica 

que contribuíram e ainda contribui para a situação que o futebol feminino se 

encontra hoje, muitos se mostraram surpresos e até indignados com as implicações 

apresentadas, observou-se que a medida que as ações iam sendo desenvolvidas as 

relações e participações de meninas e meninos tornavam-se mais harmoniosa e 

respeitosa.  

Depois de incorporados os conteúdos e o seu processo de construção, 

chegou o momento onde os alunos foram solicitados a mostrar o quanto se 

aproximaram da solução dos problemas levantados, ou seja, a prática de jogos 

mistos onde a situação do aluno no interior da prática social alterou-se 

qualitativamente. Não se trata somente de passar a realizar ações como jogar 

futebol misto, adaptar regras e modificar o jogo permitindo que meninas e meninos 

joguem juntos, mas apresentar uma nova maneira de pensar, de entender e julgar 

os fatos, as ideias e de agir. 

Neste estudo, apresentei o resultado de algumas propostas e alternativas que 

podem contribuir como subsídio para se trabalhar o futebol na escola, que embora 

não eliminem os problemas, podem ser o ponto de partida para ao menos amenizá-

los, visando à superação do preconceito e discriminação, estabelecendo um sistema 

de igualdade na prática do futebol, respeitando as limitações de gênero. Recomendo 

ainda, a necessidade da realização de novos estudos e a importância de fomentar o 

debate e o aprofundamento das questões de gênero no campo da Educação Física. 
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