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RESUMO 
 

 

 

 

Esta monografia objetivou analisar a produção acadêmica em relação às discussões sobre as 

mulheres e as práticas corporais em publicações referentes ao último quadriênio da Revista 

Movimento (2015-2018). A metodologia utilizada foi um exercício de estado do 

conhecimento, em que foram analisados 26 artigos, dentre 363 encontrados, que abordavam o 

tema "Mulher". Pudemos notar, por este trabalho, que o tema está sendo discutido com 

diversas abordagens como por exemplo, a realidade das mulheres no âmbito profissional, 

esportivo e preconceitos contra as mulheres, pela Revista, e foi possível considerar que sua 

relevância se dá com a intenção de promover novos estudos que o tema exige estimulando a 

discussão sobre o assunto na Educação Física Brasileira 

 

Palavras-chave: Revista Movimento. Mulheres. Práticas Corporais. Educação Física. 



ABSTRACT 
 

 

This monograph aimed to analyze academic production in relation to discussions about 

women and body practices in publications referring to the last four years of Revista 

Movimento (2015-2018). The methodology used was an exercise of state of knowledge, in 

which 26 articles were analyzed, among 363 found, that addressed the theme "Woman". We 

were able to notice, through this work, that the theme is being discussed with different 

approaches such as the reality of women in the professional, sports and prejudices against 

women, by the Magazine, and it was possible to consider that its relevance occurs with the 

intention to promote new studies that the theme requires, stimulating the discussion on the 

subject in Brazilian Physical Education. 

 

Keywords: Movimento Magazine. Woman. Body Practices. Physical Education. 



LISTA DE TABELAS 
 

 

 

Tabela 1 – Número de artigos relacionados por ano (2015 – 2018)..................... 38 



LISTA DE GRÁFICOS 
 

 

 
Gráfico 1 – Autores.............................................................................................. 40 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

 

 

 
CFE Conselho Federal de Educação 

CADIS Centro de Análise de Intervenção Sociológica 

CTAN Campus Tancredo de Almeida Neves 

EF Educação Física 

DED Departamento de Educação Física e Desportos 

DEF Divisão de Educação Física 

DOU Diário Oficial da União 

ENADE Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

FUNREI Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei 

IES Instituição de Ensino Superior 

INEP Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 

MEC Ministério da Educação 

MMA Mixed Martial Arts 

MPCG 

PeNSE 

PPG 

UFES 

UFG 

UFJF 

Ministério de Planejamento e Coordenação Geral 

Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares 

Programas de Pós Graduação 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Universidade Gama Filho 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFSJ 

UNICAMP 

USP 

Universidade Federal de São João del-Rei 

Universidade Estadual de Campinas 

Universidade de São Paulo 



SUMÁRIO 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................... 13 

2 AS MULHERES E AS PRÁTICAS CORPORAIS........................................... 18 

2.1 Os feminismos e seus contextos............................................................................ 18 

2.1.1 A relação histórica da mulher com o seu próprio corpo na sociedade ocidental.... 20 

2.1.2 Práticas corporais.................................................................................................... 24 

3 AS PRÁTICAS CORPORAIS PREDOMINANTEMENTE FEMININAS... 

OU PREDOMINANTEMENTE MASCULINAS.............................................. 
27 

3.1 Mulher no futebol e homem no balé? A quantas andam?................................ 32 

4 A REVISTA........................................................................................................... 35 

5 CAMINHOS METODOLÓGICOS.................................................................... 36 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO................................................................................... 37 

6.1 Primeira ordem de categorização........................................................................ 37 

6.1.1 Número de publicações por ano.............................................................................. 37 

6.1.2 Gênero dos autores.................................................................................................. 39 

6.1.3 Recorte geográfico das instituições das filiações dos autores................................ 40 

6.2 Segunda ordem de categorização........................................................................ 41 

6.2.1 Mulher no esporte................................................................................................... 42 

6.2.2 Intolerância e preconceito....................................................................................... 42 

6.2.3 Mulher nas práticas corporais................................................................................. 42 

6.2.4 Mulher na educação física escolar.......................................................................... 43 

6.2.5 Mulher em sua área profissional............................................................................. 44 

6.2.6 Mulher atleta........................................................................................................... 44 

6.2.7 Mulher na educação física adaptada....................................................................... 45 



 

 



13 
 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

Entendendo a necessidade de ampliação da discussão sobre as mulheres no cenário 

acadêmico da Educação Física nacional, este trabalho tem como objetivo fazer um 

levantamento de estado do conhecimento sobre a participação das mulheres nas práticas 

corporais em publicações referentes ao último quadriênio da Revista Movimento (2015-2018). 

A temática foi elencada com base no crescente debate por igualdade de gênero que 

ocorre em quase todos os segmentos no Brasil e no mundo contemporâneo. Este debate tem 

como importante fronteira a publicação da obra O Segundo Sexo por Simone de Beauvoir no 

final da década de 1940. A obra precede o conceito de gênero como o conhecemos 

atualmente, e inaugura os estudos sobre a mulher na perspectiva do resgate da identidade 

feminina em uma realidade em que a desigualdade entre homens e mulheres era muito pouco 

discutida. Com o crescimento dos estudos e movimentos feministas, o conceito de Mulher 

vem sendo questionado e substituído por Mulheres, por se entender que existem grupos 

específicos de mulheres, cada um com demandas particulares, e no sentido de assegurar a 

legitimidade feminina às mulheres transgênero (SAFFIOTI, 1999). 

Assim, atualmente, o termo “mulheres” é definido como: “uma categoria plural, que 

traz em seu bojo, representantes de distintas realidades, posições e identidades sociais” 

(DEVIDE et al., 2011, p. 93). 

Para Oliveira (2018), a utilização do termo Mulheres tem sofrido uma importante 

ressignificação a partir dos questionamentos que emergiram em relação a esta categoria que 

era fortemente relacionada ao fundacionalismo biológico, ou seja, “a noção do relacionamento  

entre corpo, personalidade e comportamento, no qual os dados da biologia coexistem com os 

aspectos de personalidade e comportamento”. (OLIVEIRA, 2018, p. 80). 

De acordo com a autora, a categoria Mulheres, aliada aos movimentos feministas, 

começou a se ressignificar para que fossem criadas novas práticas, condutas e, sobretudo 

conceitos relacionados a ela, já que este movimento defende também a importância de 

compreender as discussões atuais que levam em conta as especificidades das mulheres. A 

autora utiliza o termo “Mulheres”, pois, para ela, esta categoria é plural e, portanto, 

necessariamente precisa ser respeitada no sentido de reconhecimento dessas diversidades, das 

mulheres (OLIVEIRA, 2018). Compartilhando desta mesma opinião e entendendo a 

necessidade de se considerar todos os tipos de mulheres em sua pluralidade, também 

utilizaremos este termo no presente trabalho. 
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Já o termo gênero é formulado por Stoller em 1968 e expandido por Gayle Rubin em 

1975 em seu artigo “The Trafic in Woman” (SAFFIOTI, 1999). Segundo Araújo (2005, p. 42) 

apesar de o termo gênero caracterizar indivíduos de sexos diferentes (masculino/feminino) ou 

coisas sexuadas, nas últimas décadas o mesmo adquiriu outras particularidades pela literatura 

feminista: “enfatiza a noção de cultura, situa-se na esfera social, diferentemente do conceito 

de ‘sexo’, que se situa no plano biológico, e assume um caráter intrinsicamente relacional do 

feminino e masculino”. 

Para Saffioti (1999) Beauvoir, não tenha sido a primeira estudiosa a abordar a temática 

sob a perspectiva da academia1, ela faz “o primeiro e mais completo questionamento dos 

valores que subsidiavam a construção social do feminino” e lança a primeira luz para que a 

construção da ideia de gênero, ou seja, que essa seja compreendida como uma construção 

social. 

 
A mais famosa frase de O Segundo Sexo é, inegavelmente, “On ne naît pas 

femme, on le devient” (Ninguém nasce mulher, torna-se mulher). [...] Creio 

que aí reside a manifestação primeira do conceito de gênero. Ou seja, é 

preciso aprender a ser mulher, uma vez que o feminino não é dado pela 
biologia, ou mais simplesmente pela anatomia, e sim construído pela 

sociedade. (SAFFIOTI, 1999, p. 160). 
 

A partir de então, tanto no cenário mundial como no nacional, outras autoras 

começaram a discutir a temática destacando o conceito de gênero e fazendo deste, peça 

indispensável para as produções acadêmicas. Em nível mundial, algumas obras foram 

publicadas tornando-se referências clássicas para a discussão, além do já citado “Lê deuxième 

sexe”, de Simone Beauvoir, publicado em 1949, são elas: “The feminine mystifique”, de Betty 

Friedman, escrito em 1963; e “Sexual politics”, de Kate Millet, de 1969, fazendo com que 

esta discussão sobre as mulheres entrasse nas universidades. Para Vianna et al. (2011) no 

campo da educação brasileira o número de publicações acadêmicas vem crescendo de 356 

teses e dissertações no ano 1990 para 3.695 de trabalhos no ano de 2006, sendo as temáticas 

mais discutidas as multidisciplinares como, por exemplo, os estudos de educação da mulher, 

sexualidades e relações de gênero. 

Em nível nacional, este conteúdo teve sua inserção na EF na década de 1990 com 

destaque para os estudos: “Educação Física a Serviço da Ideologia Sexista” escrito em 1994 

por Elaine Romero; “Educação Física: Escola de... Formação do Corpo Feminino” escrito em 

 

1Saffioti (1999) cita alguns antecessores de Beauvoir, como J. Stuart Mill e F. Engels, e mulheres como E.Candy 

Stanton, M. Wollstonecraft, Flora Tristan entre outros. 
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1994 por Eliane Pereira Chagas e “Co-educação Física e Esportes: quando a diferença é mito” 

escrito em 1999 por Maria do Carmo Saraiva, no entanto, de acordo com os autores, apesar 

destas obras “terem o mérito de lançar a questão das diferenças entre os sexos, dos 

estereótipos e [...] até trabalharem o conceito de gênero, as mesmas não avançaram nos 

denominados “problemas de gênero”. (SILVA; CÉSAR, 2014, p. 3). 

De acordo com Devide et al. (2011) as publicações do campo da EF brasileira 

começaram a se destacar com a criação dos primeiros Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu. Estes abordavam estudos da área ligados as questões de gênero na EF escolar, 

principalmente no que diz respeito aos modelos tradicionais na distribuição mista dos alunos 

nas aulas. Para os autores, existem obras que são referências em estudos de gênero, entre as 

primeiras obras estão: “Corpo, Mulher e Sociedade” e “Mulheres em Movimento” de Elaine 

Romero (1995, 1997 apud DEVID et. al. , 2011) ; “A Representação Social da Mulher na 

Educação Física e no Esporte” de Sebastião Votre (1996 apud DEVID et. al. , 2011); “Co- 

educação Fìsica e Esportes: quando a diferença é mito” de Maria do Carmo Saraiva (1999 

apud DEVID et. al. , 2011); “Mulher & Esporte: mitos e verdades” de Antônio C. Simões 

(2003 apud DEVID et. al. , 2011); “Educação Física e Gênero: olhares em cena” de Agripino 

Luz Júnior (2003 apud DEVID et. al. , 2011); “Bela, Feminina e Maternal: imagens da 

mulher na Revista Educação Physica” de Silvana V. Goellner (2003 apud DEVID et. al. , 

2011); “A Mulher Brasileira e o Esporte: Seu Corpo, Sua História” de Jorge D. Knijnik (2003 

apud DEVID et. al. , 2011); “O Mundo Psicossocial da Mulher no Esporte: comportamento, 

Gênero, Desempenho” de Antônio C. Simões e Jorge D. Knijnik (2004 apud DEVID et. al. , 

2011); “Gênero e Mulheres no Esporte: História das Mulheres nos Jogos Olímpicos 

Modernos” de Fabiano P. Devide (2005 apud DEVID et. al. , 2011); “Mulheres & Vôo Livre: 

o universo feminino nos esportes de aventura e risco” de Luciana S. Abdalad (2005 apud 

DEVID et. al. , 2011); “Atleta, substantivo feminino” de Oscar Valporto (2006 apud DEVID 

et. al. , 2011) ; “Universo do Corpo: masculinidades e feminilidades” de Elaine Romero 

(2008 apud DEVID et. al. , 2011);   e Erik G. Pereira e “A participação das mulheres na 

gestão do esporte brasileiro: desafios e perspectivas” de Euza M. de Paiva Gomes Romero 

(2008 apud DEVID et. al. , 2011). 

 
Embora presentes de forma significativa pelo menos desde os anos de 1970, 

após a Constituição de 1988, as temáticas de gênero e sexualidade ganharam 
força no debate nacional sobre direitos sociais e na produção acadêmica. Na 

área da Educação, em particular, essa retomada se deu de forma mais intensa 

a partir de 1995, com o crescimento dos movimentos sociais e com as 
sucessivas respostas do governo de Fernando Henrique Cardoso aos 



16 
 

 

 

 

compromissos internacionais relativos a uma agenda de gênero e sexualidade 

destinada a eliminar a discriminação contra a mulher[...]. (CARVALHO; et. 
al., 2011, p. 526-527). 

 

As discussões na área da educação têm apresentado uma crescente nos estudos que 

objetivam auxiliar a busca por respostas relacionadas à libertação pessoal e profissional das 

mulheres, bem como o valor ao seu próprio corpo. Já as temáticas relacionadas à 

“subjetividades femininas” também mudaram para acompanhar o “processo de 

transformações sociais e históricas pelas quais passou a cultura ocidental” (BORIS; 

CESÍDIO, 2007, p. 461). 

Já na área da Educação Física, de acordo com Altmann (2017) O Colégio Brasileiro de 

Ciência do Esporte2 , criou em 2013 o Grupo Temático de Trabalho Gênero, fazendo com que 

a importância da discussão de gênero nas atividades físicas cresça no país e através do Comitê 

Olímpico Brasileiro ajude a desenvolver que ações esportivas ganhe destaque em 

organizações políticas e científicas em âmbito internacional e nacional. 

Segundo Goelnner (2001, p. 96), no início do século XIX a participação das mulheres 

nas cerimônias esportivas ou de lazer era relacionada mais ao acompanhamento de seus 

maridos do que em participações nas provas de fato. 

Já em relação às primeiras atletas, sua presença nos esportes estava vinculada “a 

espetacularização e exposição do corpo da atleta como uma forma de erotização, de exaltação 

da beleza e da sensualidade”, ou seja, esta não participação também estava correlacionada ao 

“estilo” de mulher que existia naquela época, sendo: 

 
A prática esportiva, o cuidado com a aparência, a mudança de atitude, o 
desnudamento do corpo, o uso de artifícios estéticos por vezes eram 

identificados como de natureza vulgar não só por moralistas, médicos, juízes 

e religiosos, mas por grande parte das próprias mulheres que eram também 

portadoras de rígida moral, cujos preceitos denunciavam, nessa atitude 
modernizadora, um ato de desonra em especial porque pareciam abrandar o 

discurso a maternidade como uma obrigação feminina. Ou ainda, como 

sendo a mais nobre missão da mulher (GOELLNER, 2005, p. 8). 

 
 

Altmann (2017) aponta que no ano de 1934 as restrições relacionadas à prática de 

exercícios para as mulheres correlacionadas ao seu desenvolvimento muscular eram pautadas 

de forma legal por um documento chamado “Regulamento nº 7”, que enfatizava o uso do 

modelo francês na EF brasileira que considerava que as atividades que exigiam muito esforço 

 

2 Entidade científica que congrega pesquisadores ligados à área de EF/Ciências do Esporte 
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não condiziam com a imagem “mais calma” relacionadas às mulheres e suas atribuições 

reprodutivas, já que o desgaste muscular ligado a tais atribuições (aleitamento e menstruação, 

por exemplo) poderia levá-las à exaustão (ALTIMANN, 2017, p. 9). 

De acordo com a autora, nos anos de 1941 e 1965, existiram ainda outras duas 

legislações que também delimitavam o desempenho esportivo feminino no Brasil sendo uma 

no ano de 1941, a qual afirmava que “às mulheres não será permitida a prática de desportos 

incompatíveis com as condições de sua natureza [...]” e outra no ano de 1965, a qual dizia que 

“não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de 

praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e baseball”. (BRASIL, 1941; 1965). 

A conquista do direito às práticas esportivas para as mulheres foi gradativa e, assim, 

compreendemos que seja importante que o campo da EF aborde o assunto por meio das suas 

de diferentes formas temáticas. Entre estas, por exemplo, a participação da mulher em 

esportes não tradicionalmente femininos, segregação entre gêneros nas aulas de EF, acesso 

aos equipamentos de lazer e saúde, entre outros. 

Na EF, as reflexões sobre as mulheres se deram após o campo de estudos buscarem 

fundamentação em outras áreas (Antropologia, Sociologia, História, Literatura), juntamente 

ao aumento das discussões políticas das décadas de 1970 e 1980 e aos movimentos 

feministas, “negando o argumento biologicista que historicamente tornou-se justificativa para 

a exclusão das mulheres no âmbito da EF e do desporto” (DEVIDE et al., 2011, p. 93). 

Assim, é importante compreender como o panorama atual de discussões sobre a 

mulher na área da educação física se constitui após seis décadas. A metodologia utilizada para 

a realização deste estudo foi um levantamento de Estado do Conhecimento, que de acordo 

com Romanowski e Ens (2006) é denominado como o estudo que aborda uma temática única 

em um grupo de publicações sobre o assunto estudado. Neste trabalho, foram analisados 26 

artigos, dentre o total de 363, que abordaram o tema mulheres e as práticas corporais. 

A importância deste trabalho está em olhar para a discussão acerca das mulheres em 

sua relação com o próprio corpo e, no caso específico deste trabalho, do alijamento histórico 

no que se refere ao pertencimento às práticas corporais sejam elas voltadas ao esporte, lazer 

ou saúde. 

O periódico utilizado nesta pesquisa foi a Revista Movimento, que é uma iniciativa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e desde 1994 atua na divulgação da produção 

cultural e científica da Educação Física nacional e internacional, sendo qualificada pelo 

sistema Qualis-CAPES como A2 em Educação Física, Educação e Ensino. Para Stigger et al. 

(2010, p. 113) “O sentido deste periódico não é redutível à socialização do conhecimento, mas 
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engloba, também, um sentido de representatividade e de avaliação/classificação no campo”, o 

que a torna uma das principais referências para a área. 

Por entender que seja muito importante conhecer a realidade da inserção da mulher 

nestes segmentos, buscamos explorar a produção do conhecimento veiculada pela Revista. 

Sendo assim, buscando não só investigar as relações entre as mulheres nas práticas corporais 

ao longo dos anos, mas também buscar pistas para entender como esta participação vem sendo 

abordada no campo acadêmico brasileiro na área da Educação Física, o objetivo deste 

trabalho foi conhecer, por meio dos artigos publicados na Revista Movimento, como tal o 

conteúdo é retratado em suas mais recentes edições, sendo assim, estabelecido o recorte 

temporal referente aos seus últimos quatro anos. 

A intenção inicial deste estudo era fazer uma comparação entre os quatro primeiros 

quadriênios da revista, entretanto nestas edições não foram identificadas publicações 

específicas sobre mulheres ou quaisquer discussões acerca do tema. A ausência de textos para 

tal comparação foi preocupante no sentido de que uma análise de textos referentes a um 

recorte temporal pequeno fosse prejudicial, uma vez que o corpus da pesquisa ficou 

diminuído. Por outro lado, o não dado ofereceu uma das mais importantes informações para a 

realização desta pesquisa, o crescimento do número de pesquisas, bem como a multiplicidade 

de discussões referentes às mulheres no campo da Educação Física. 

 
2 AS MULHERES E AS PRÁTICAS CORPORAIS 

 
 

Para compreender as relações que se dão entre as mulheres e as práticas corporais, 

neste capítulo abordaremos os feminismos e seus contextos abordando as pautas de luta das 

mulheres, os conceitos de prática corporal e por último a importância de pensarmos as 

práticas corporais na realidade das mulheres. 

 
2.1 Os feminismos e seus contextos 

 
 

Segundo Boris e Cesídio (2007) os movimentos feministas foram importantes para 

quebra de diversos paradigmas e reestruturação das estruturas sociais machistas e patriarcais 

nos ambientes familiares, sociais, políticos, econômicos, educacionais, por meio de lutas e de 

reivindicações de igualdade de direitos que defendia e defendem a igualdade de direitos entre 

homens e mulheres. 
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O desenvolvimento industrial trouxe uma gama de novas tecnologias e urbanização 

das cidades, deste modo, começaram ocorrer mudanças nos valores conservadores, emergindo 

novas demandas sociais e culturais (GOELLNER, 2005). Um exemplo desta demanda, diz 

respeito à inserção gradual das mulheres no mercado de trabalho. Para Costa (2014) as 

mulheres, mantidas na periferia da produção social, com a revolução industrial foram 

solicitadas para o trabalho na produção fabril uma vez que as máquinas diminuíram a 

importância da força física, abrindo caminho para uma participação maior de mulheres no 

trabalho assalariado. A participação das mulheres na sociedade sempre esteve condicionada 

aos fatores de ordem biológica e outro de ordem social, atuaram juntos de modo significativo 

para justificar toda uma série de discriminações trabalhistas impostas às mulheres, onde essa a 

cultura formada de ser inferior em relação aos homens, passam a ser utilizadas para lhes 

impor o pagamento de salários inferiores aos dos homens e jornadas de trabalho extensas. 

No final do século XIII ocorreram muitas demonstrações de descontentamento por 

parte das mulheres em relação a tais desigualdades. 

 
O operariado feminino havia crescido consideravelmente e os subúrbios de 

Paris estavam invadidos por mulheres famintas em busca de trabalho nas 

manufaturas. As mulheres das classes mais altas participavam dos clubes 
políticos e científicos. Uma das primeiras manifestações feministas de que 

temos registro, se dá em 1789, quando, lideradas por Rose Lacombe, Loison 

Chabry e Theroig de Mericourt, as mulheres francesas, em uma grande 

concentração em Versalhes exigem que a Assembléia Constituinte estabeleça 

a igualdade de direitos entre os sexos, a liberdade de trabalho. (COSTA; 

SARDENBERG, 2007, p. 2). 

 

 
O feminismo emergiu enquanto movimento social no século XIX, com ações das 

mulheres contra as opressões sofridas e na luta pelo direito ao voto, Costa e Sardenberg 

(2007) citam que o movimento Sufragista reivindicava uma série de reformas jurídicas, mas a 

igualdade nas leis não bastaria para solucionar todos os problemas de caráter discriminatório 

que as mulheres sofriam. O movimento sufragista foi desenvolvido com a intenção de 

manifestar e lutar pelos direitos políticos das mulheres de votarem e de serem voltadas. 

(MATHIAS; RUBIO, 2010). 

Os movimentos feministas expandiram-se no final da década de 1960, na busca por 

conscientização em protestos públicos, movimentos sociais e inserindo-se com maior 

visibilidade no âmbito social e público, buscando uma igualdade de direitos para as mulheres. 

(CÉSAR; SILVA, 2014). 
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Desde os primórdios do Feminismo Internacional já se observava o 

delineamento de dois paradigmas nas políticas de gênero: a questão da 

igualdade e da diferença. O primeiro está relacionado à inclusão das 

reivindicações das mulheres na conquista dos direitos universais, e o 

segundo remete à afirmação das diferenças e das identidades de grupo 

pelas quais as mulheres, os homossexuais, os negros, os trabalhadores 

e outros grupos buscam a inclusão. (SCAVONE, 2008, p. 213). 

 
 

Nas décadas de 1960 e 1970, a história dos Movimentos Feministas, com seus 

caminhos de lutas e avanços, passou por mudanças que ocorreram na sociedade e valem até os 

dias de hoje. (COSTA; SARDENBERG, 2008). 

No Brasil, o período do desenvolvimento industrial (1950-1980) foi o responsável por 

impulsionar o aumento econômico brasileiro, contribuindo para que o país constituísse uma 

diversificada base industrial. (SARTI; HIRAKUTA, 2011). 

 
O modelo nacional-desenvolvimentista do final dos anos 50, início dos 60, 

acelerava o processo de industrialização do país, construindo as condições 

materiais objetivas para que ela viesse a se inserir no mercado de trabalho, 

ávido por um maior contingente de mão-de-obra. (GOELLNER, 2004, p. 

15) 

 
No Brasil e no mundo ocidental a industrialização teve efeitos importantes. Por um 

lado, ampliou a participação da mulher na sociedade para além do ambiente doméstico. Por 

outro lado, acarretou a propulsão da luta por igualdade de condições, uma vez que a 

desigualdade acontecia de forma latente, com frágeis condições de trabalho e de participação 

social. 

Segundo Vieira et al. (2016) na contemporaneidade a luta é persistente e vem 

amparada pela noção de empoderamento feminino, que objetiva a união e um reconhecimento 

da importância das mulheres na sociedade, exigindo assim transformações sociais para que 

sejam atingidos os seus pontos de pauta na luta por igualdade social. O principal ponto é a 

luta pela igualdade das mulheres, ou seja, isto deve ser entendido como uma busca por 

direitos iguais para todas e não apenas para grupos específicos. Portanto, é preciso reconhecer 

a discussão numa perspectiva ampla e articulada, permitindo assim o entendimento de que na 

sociedade também existem diferenças sociais e de pensamentos, assim como existem 

diferenças nos modos como o corpo é compreendido (OLIVEIRA, 2018). 

Estas diferenças sociais também implicam nas diferenças e estereótipos existentes 

entre os corpos masculinos e femininos, determinando alguns preconceitos e interferindo na 
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relação de como estes corpos são vistos na sociedade. 

 
 

2.1.1 A relação histórica da mulher com o seu próprio corpo na sociedade ocidental 

 
Historicamente, na sociedade primitiva os homens eram responsáveis pelas tarefas que 

exigiam mais força física como a caça, por exemplo, e as mulheres com a função de 

reprodutoras e responsáveis pelos filhos, ficando assim com as tarefas mais limitadas as 

atividades domésticas, uma vez que “produzia-se e consumia-se coletivamente, adequando-se 

as necessidades biológicas e sociais à própria capacidade de produção do grupo”. Esta relação 

de fragilidade do corpo feminino em relação ao masculino, determinava também o modo 

como a mulher lidava com o seu próprio corpo. (COSTA, 2014, p. 14). 

No século XVI instalou-se no Brasil o modelo de família patriarcal, ou seja, as 

famílias eram regidas pela “superioridade” masculina enquanto as mulheres e as crianças se 

submetiam às representações de “inferioridade”, quanto ao valor e poder estabelecido pelas 

estruturas sociais. Segundo os autores (BORIS; CESIDIO, 2007, p. 456), nesta época, a 

relação da mulher com seu próprio corpo era diferente da forma como se vêem hoje, por 

exemplo. Os homens possuíam o direito de controlar a mulher como se ela fosse sua 

propriedade, determinando o que elas podiam ou não fazer e, enquanto eles trabalhavam para 

sustentar a casa, a função das mulheres se concretizava na ideia de: “reprodutora, dona-de- 

casa, administradora das tarefas dos escravos, educadora dos filhos do casal e prestadora de 

serviços sexuais ao seu marido”. . 

Para Barros (2001), as mulheres acreditavam que, qualquer tipo de amostragem 

pública de seus corpos era motivo de vergonha e, portanto, os escondiam. Isso se constituía de 

acordo com a educação que as mulheres eram submetidas na época em que os bons costumes 

estavam diretamente ligados à repressão corporal, ou seja, era necessário que cobrissem seus 

próprios corpos para que fossem “vistas” como educadas. 

De acordo com Matos e Sohiet (2003), entre o século XIX e o início do século XX, no 

Brasil, o corpo feminino era silenciado, ou seja, apesar de ser visto como “objeto do olhar e 

do desejo”, as mulheres tinham que esconder seus corpos devido ao pudor imposto à elas 

como símbolo da feminilidade exigida nesta época. Este fato só começou a ser mudado na 

virada do século XX, quando, a partir das manifestações do Carnaval, as mulheres começaram 

a exibir seus corpos publicamente. 

A decência e a integridade dos corpos femininos eram atributos demarcadores da 

feminilidade. Somavam-se, neste bojo, as crenças de que os corpos das mulheres deveriam ter 
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“função anônima e impessoal da reprodução, bem como a reprovação do prazer sexual, que 

através dessas práticas sociais constitui a ‘frigidez’ feminina” dentro dos espaços sociais.  

(MATOS; SOIHET, 2004, p. 243). 

Já no aspecto da reprodução, as mulheres desta época também enfrentavam o veto ao 

trabalho: 

 
Às mulheres ficaria o cuidado com a saúde e o bem-estar da família, 

condenando-se o trabalho extradoméstico e as práticas abortivas. Os 

médicos destacavam a conexão entre o útero e o sistema nervoso 

central, de modo que as atividades intelectuais femininas poderiam 

gerar crianças doentes e mal-formadas. Assim, aos homens se 

reservava a esfera pública, ficando sob sua responsabilidade o 

desenvolvimento da civilização urbana, através de sua agressividade e 

inteligência (MATOS; SOHIET, 2003, p. 243). 

 
Essa discrição passava por vários aspectos, um deles era o da reprovação do prazer 

sexual onde as mulheres não tinham o direito de conhecer sobre o ato antes do casamento, o 

que tornavam as primeiras experiências sexuais vivenciadas por elas vergonhosas e causava a 

sensação de culpa. Para Cunha (2009), a masturbação feminina, por exemplo, era vista como 

uma violação da lei moral e, portanto, crime em determinadas sociedades desta época. Outro 

exemplo é o tabu existente de como retratar e falar sobre o ciclo menstrual utilizando códigos, 

para se referir as mudanças fisiológicas do corpo feminino. 

A mudança deste cenário foi se construindo com início do declínio do sistema 

patriarcal ocorrido ao final do século XIX. Muitos fatores colaboraram para esta mudança, 

entre eles os movimentos sociais e feministas, o crescimento do capitalismo, em que as 

mulheres, em boa parte do mundo ocidental, assumiram também as tarefas voltadas para a 

força de trabalho resultando em uma conquista por maior espaço na sociedade a para além das 

funções domésticas. 

O processo de busca pela libertação pessoal e profissional passou por diferentes 

fatores, entre eles as mudanças no âmbito do mundo do trabalho, e um conjunto de 

modificações na relação das subjetividades femininas consigo, com seu corpo e com sua 

sexualidade. Isso alterou a maneira como a mulher vê seu modo de existir no mundo e suas 

relações, ou seja, enquanto sujeitas importantes no campo econômico, político, histórico e 

sociocultural, levante força de trabalho. (BORIS; CESÍDIO, 2007). 

Atualmente “o corpo ‘feminino’ também é padronizado em termos de tamanho (altura, 

corpulência, etc.), forma (‘curvas’, firmeza  ou ausência  de musculatura, etc.), postura  e 
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movimento”, cujo grande responsável por estas “padronizações” do corpo feminino é a 

cultura comercial atual, coexistentes e configuradas geralmente por homens que reproduzem 

as estruturas machistas ao corpo feminino, como por exemplo, a objetificação feminina, pois,  

necessitam para fins consumistas, de um meio “entre uma postura mais ‘ativa’ (de desejo, ou  

‘apetite’) e de negação desses elementos (pela exposição de corpos femininos muito magros e 

em posturas ‘passivas’).”, que serão entregues para o consumidor. (ADELMAN, 2003, p. 7). 

A busca pelo “corpo ideal” incentiva as mulheres a renderem-se às influências 

impostas principalmente pelos meios de comunicação (mídia) em relação a hábitos, posturas e 

padrões, pois, são elas que fazem parte do público-alvo das campanhas publicitárias. Muitas 

vezes exigem que as mulheres renunciem a seu próprio bem-estar em função de padrões pré- 

estabelecidos pela sociedade brasileira atual (CAMPOS; CECÍLIO; PENAFORTE, 2016). 

Estas diferenças sociais também implicam nas diferenças e estereótipos existentes 

entre os corpos masculinos e femininos, alguns preconceitos existentes interferem ainda na 

relação de como estes corpos são vistos na sociedade. 

O avanço na desconstrução de paradigmas e estruturas relacionados ao “corpo ideal” 

magro e com curvas, ainda é algo que vem passando por mudanças. A busca pela valorização 

do respeito com o próprio corpo e suas formas (peso, altura, cor da pele) se torna mais 

evidente devido ao auxílio das propagandas de televisão que estreladas por mulheres em seus 

variados “tipos”. Este movimento vem procurando resgatar as particularidades e a diversidade 

do corpo feminino, uma vez que todas as mulheres possuem suas particularidades, o que as 

torna única. 

 
Assim como a mulher passou por uma série de lutas, transformações e 
conquistas pela sua libertação pessoal e profissional, o significado do seu 

corpo e da subjetividade feminina também acompanhou o processo de 

transformações sociais e históricas pelas quais passou a cultura ocidental. 
(BORIS; CESÍDIO, 2007, p. 461). 

 

Estas distinções, diferenças biológicas e diversidades fizeram com que fosse atrelado 

aos corpos femininos um comportamento de como ser mulher. Entretanto, as mulheres são 

“portadoras de variados interesses, necessidades, vontades, desejos, sentimentos e formas de 

ver ao mundo e a si mesmas; são de diferentes raças, classes, religiões, idades e grupos 

sociais”. (GOELLNER, 1999, p. 40). 

No estudo de Camargo, Justo e Jodelet (2010) foi possível observar uma diferença 

considerável entre homens e mulheres quanto a sua auto-imagem e satisfação corporal. Por 

um lado, os homens mesmo acima do peso considerado ideal pela Organização Mundial da 
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Saúde (OMS) estão satisfeitos com seu corpo, a maioria das mulheres se declararam 

insatisfeitas com o corpo, considerando com peso acima do ideal, apesar de estarem com 

Índice de Massa Corporal (IMC) saudável. Assim, observa-se que a diferença entre o padrão 

corporal estabelecido pela OMS e o padrão estético adotado pelos participantes é bastante 

diferente entre homens e mulheres. 

Tanto os homens quanto as mulheres possuem exigências quanto aos seus corpos, 

entretanto, geralmente, enquanto os homens são mais vinculados por critérios pessoais, as 

mulheres estão mais sujeitas ao julgamento de terceiros. O cuidado com o corpo feminino é 

para se adequar à norma, enquanto a dos homens é mais compreendido enquanto um objeto 

no campo das relações e formações de impressões sociais. (JUSTO; JODELETE, 2016). 

Entendendo a necessidade de discussão dos diversos aspectos que abordam o universo 

feminino, trataremos a seguir sobre esta importância no âmbito das práticas corporais e como 

elas são exercidas. 

 
2.1.2 Práticas corporais 

 
 

As práticas corporais vêm sendo cada vez mais abordadas na produção acadêmica da 

EF brasileira. Este termo designa os conteúdos referentes à EF, sendo cunhado na tentativa 

superação de uma histórica crise de identidade que envolve o campo do saber a ser abordado 

pela EF (CÉSAR; SILVA, 2014). Elas podem ser compreendidas como: 

 
Expressões individuais ou coletivas do movimento corporal, advindas do 
conhecimento e da experiência em torno do jogo, da dança, do esporte, da 

luta, da ginástica, construídas de modo sistemático (na escola) ou não 

sistemático (tempo livre/lazer) (BRASIL, 2015, p. 5). 

 
 

De acordo com Brasil, Freitas e Silva (2006) para pensar o que são as práticas 

corporais, devemos considerar os discursos que questionam os conteúdos. Um exemplo é a 

temática da saúde que é um dos temas de destaque no âmbito acadêmico profissional na EF. 

Nessa perspectiva, todos os fatores interferem na qualidade de vida, a degradação das 

condições de vida, habitação, emprego, violência e os reflexos do mundo capitalista geram 

profundos impactos na saúde da população. Assim, no campo da Educação Física, é relevante 

que as reflexões que envolvem o corpo e suas práticas corporais sejam discutidas e 

trabalhadas em quaisquer espaços de atuação do profissional desta área, uma vez que este se 
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apresenta como o papel pedagógico dos professores de EF. É neste ideário que se constitui o 

termo “práticas corporais”. 

Para Falcão e Saraiva (2009), o termo também é usado em outros campos de 

conhecimento, mas é na EF que este termo é utilizado com maior frequência. Os 

pesquisadores estabelecem relação com as ciências sociais e humanas, que dialogam entre si 

com as ciências exatas e biológicas. 

Uma das relevâncias de se refletir sobre as práticas corporais é a relação que se 

estabelece entre essas práticas e a sociedade, as representações de corpo, por exemplo são 

resultado destas atividades e as relações estabelecidas nos espaços sociais. 

Além do seu caráter orgânico, o corpo humano é caracterizado pelas 

representações individuais e sociais a ele associadas. Resultado da interação 

de sua matéria genética com o ambiente sócio-cultural, o corpo humano 
constitui-se de hábitos que são impressos em sua matéria por códigos, 

símbolos e linguagens culturais compartilhados no meio em que vivem os 

indivíduos. (CAMARGO; JODELET; JUSTO, 2010, p. 449). 

 

A visão que o sujeito tem do próprio corpo também é uma construção de uma dada 

sociedade, de um determinado tempo histórico. Desta forma, diante da discussão das práticas 

corporais a ser discutida pela EF, é relevante que o processo de secundarização do corpo das 

mulheres em relação ao corpo dos homens seja observado nesse contexto. 

Para além dos diferentes motivos que levam homens e mulheres a praticarem atividade 

física enquanto prática corporal, é importante pensarmos que esta, em suas diversas formas de 

realização são um direito de todas as pessoas. Tais práticas fazem parte do acervo da cultura 

humana acumulada historicamente, não pertencendo a grupos específicos ou sendo um saber 

privilegiado para determinadas pessoas. O cerceamento das mulheres a quaisquer práticas 

corporais seria uma forma de infringir poder sobre o corpo das mulheres com base em antigas 

premissas que os movimentos feministas vêm desconstruindo desde o século XIX. 

Deste modo, o direito a realizar todas as práticas corporais passou a ser mais um 

importante ponto de pauta das lutas das mulheres, no exemplo de grandes pioneiras em 

diversas modalidades esportivas ou não e na resistência cotidiana que se estende até os dias 

atuais. 

Com o intuito de defender a prática esportiva e de atividades físicas para mulheres, foi 

fundada em 1949 a International Association of Physical Education & Sport for Girls and 

Women (IAPESGW). Esta foi uma das primeiras associações científicas internacionais criada 

para defender a prática esportiva e atividades físicas para mulheres. Sua criação se deu 

também para possibilitar o encontro de professoras de EF para discutirem suas ideias para o 
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benefício de seu desempenho. Para a Altmann, atualmente esta fundação agrupa profissionais 

da área de mais de 40 países para a realização de encontros regionais e/ou internacionais de 

quatro em quatro anos, também é responsável por organizar publicações da área, incluindo 

“uma recente coletânea de livros sobre mulheres nos cinco continentes e um livro sobre 

mulheres no esporte na América Latina, o qual tem um capítulo específico sobre o Brasil”.  

(ALTMANN, 2017, p. 4). 

Segundo Goelnner (2005), no Brasil, a presença das mulheres no campo das práticas 

corporais não possui as mesmas condições de igualdade de participação quando comparada 

aos homens. Os incentivos e as oportunidades dadas aos dois são bastante diferentes. Assim, o 

aumento da participação das mulheres nas mais variadas formas de práticas corporais só 

ocorreu a partir das primeiras décadas do século XX acompanhando o momento de 

modernização em que o país se encontrava. 

Ainda assim, algumas práticas acabaram sendo estereotipadas enquanto masculinas e 

outras como femininas, o qual iremos abordar. No capítulo a seguir como processo de 

desenvolvimento de busca por uma participação ativa e igualitária em todas as práticas 

corporais por diferentes pessoas, independente de gênero. 

 
3 AS PRÁTICAS CORPORAIS PREDOMINANTEMENTE FEMININAS OU 

PREDOMINANTEMENTE MASCULINAS 

 
As práticas e movimentos do corpo são realizados por todos, desde o nascimento. 

Ocorre que as atividades que o ser humano começa a praticar durante a infância é um período 

importante onde “o brincar na infância, exemplo da maior criatividade e desenvolvimento 

integral do ser humano, expressa os aspectos pessoal, social, cultural e as dimensões concretas 

das ações realizadas pelo corpo.” (SAKAMOTO, 2008, p. 267). 

 
A criança, quando inicia a fala, brinca com sua voz, experimenta toda sorte 
dos sons por ela produzidos, até que desenvolve a linguagem e o tom 

emocional da comunicação oral. Ao adquirir a marcha, brinca com o corpo, 

experimenta toda sorte de movimentos, desafiando a manutenção do 
equilíbrio físico e o enfrentamento de quedas bruscas voluntárias, até que se 

torna capaz de realizar sofisticados desempenhos de agilidade e destreza 

motora. A criança que exercita o jogo do relacionamento social experimenta 

o ato de tomar a iniciativa do convite ao envolvimento afetivo e arrisca a 
recusa do contato interpessoal, investe nas identificações subjetivas das 

diversificadas relações que estabelece com os outros e, às vezes brinca com a 

imitação dos papéis sociais. A criança que desenvolve as mais diversas 
habilidades, entre elas a da escrita e leitura, experimenta ora a exibição 
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social em busca de aprovação, ora a omissão consciente de suas conquistas. 

(SAKAMOTO, 2008, p. 272). 

 

Geralmente, a construção da identidade masculina está diretamente vinculada à ideia 

de competitividade. As funções que exigem força, por exemplo, são atribuídas desde cedo aos 

homens.   Estas crenças parecem estar relacionadas a uma necessidade comum de afirmação 

da masculinidade (BRAGA; GASTALDO, 2011). 

A competitividade construída culturalmente no universo masculino também se 

encontra no ambiente das práticas corporais, ao passo que, “demonstrar suas habilidades 

motoras, sua boa ‘aptidão’ física e confrontar outros homens geralmente faz parte do ritual de 

masculinização dos meninos”. Na medida em que estes não dão a devida importância à essa 

competitividade existente em algumas práticas, não só são taxados como “diferentes” como  

também são excluídos do grupo ao qual pertenciam antes (PRADO; RIBEIRO, 2014, p. 5). 

Esta diferenciação entre práticas corporais que seriam mais destinadas aos homens, ou às 

mulheres tem início na infância. É possível perceber uma demarcação entre as práticas 

corporais atribuídas como brincadeira de menino ou de menina. 

É por meio das atividades, brincadeiras e de toda a expressão corporal, é que meninas 

e meninos desenvolvem diálogos e linguagens com o próprio corpo e com o mundo, com sua 

postura frente a si e ao outro, construindo seu modo de ser e agir. Assim, estes são processos 

de construção e desconstrução pessoal e social. A criança é um “indivíduo que pode traduzir  

uma produtividade criativa e uma vivência de bem-estar pessoal e social, o que significa que o 

brincar tem um papel significativo”. (SAKAMOTO, 2008, p. 276). Daí a relevância de 

proporcionar experiências motoras diversas não cerceadoras tanto aos meninos quanto às 

meninas, é parte relevante do seu processo de formação. 

Esta demarcação permanece, muitas vezes no ambiente escolar pois nas aulas de EF 

escolar, Vianna, Moura e Mourão (2010) apontam que o esporte e a esportivização ainda são 

“coisa de homem”, já que culturalmente existe a ideia de que os meninos são mais 

habilidosos. Em relação a isso, acreditamos que a discriminação de gênero nas aulas de EF, 

parte do princípio de que as meninas são menos habilidosas. Embora esta discussão não seja 

recente, esta realidade permanece em grande parte das escolas brasileiras. No campo dos 

esportes esta também é uma realidade. 

Na antiguidade as atividades realizadas por homens tinham cunho altamente 

competitivo, observamos tais práticas nos primeiros relatos sobre os Jogos Olímpicos: 
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Os jogos olímpicos, realizados na Grécia durante cerca de 12 séculos, de 776 

a.C. até 393 d.C., incluíam modalidades competitivas as mais diversas, como 

corridas, arremessos e luta. As provas de luta dividiam-se em pugilato (‘luta 
com os punhos’) e pancrácio (literalmente, ‘vale-tudo’). Não raro, lutas de 

pancrácio terminavam com a morte de um dos contendores, já que todo tipo 

de chaves, fraturas e estrangulamentos era permitido pelas regras. Para os 
gregos daquela época, entretanto, a vitória nos jogos era um caminho para a 

imortalidade, uma maneira de ‘permanecer no pensamento dos parentes e na 

recordação dos homens [sic], através de êxitos extraordinários’. 

(GASTALDO; BRAGA, 2011, p. 883). 
 

Já as mulheres da Grécia Antiga (776 a.C. até 393 d.C.) sequer podiam assistir aos 

jogos, pois correriam riscos de se machucar, já que o caminho para se chegar aos locais das 

provas era de difícil acesso. Porém, para os gregos a participação nos jogos estava relacionada 

à função de guerrear, o que era proibido às mulheres, ”gerando com isso praticamente a 

exclusão feminina da vida pública, cabendo a elas somente o papel de ser mãe de cidadãos” 

(OLIVEIRA; CHEREM; TUBINO, 2008, p. 118). 

Na Idade Média, as mulheres participavam de eventos festivos como dançarinas ou 

acrobatas, para divertimento de convidados, mas não tinham nenhuma participação em 

eventos esportivos. No entanto, no século XVII, houve mudanças que culminaram na perda 

de espaço e direitos para as mulheres. Nesta época, estas mulheres começaram a ser 

contidas por seus maridos e, quando solteiras, pelos pais ou qualquer outro homem de suas 

famílias, o que resultou na exclusão feminina da participação nos jogos novamente. Foi 

apenas entre o final do século XVIII e início do XIX ocorre um retorno da participação 

formal feminina em competições esportivas. Isso ocorreu na Inglaterra, os maridos 

começaram a levar as esposas para assistir alguns eventos como remo e corridas de cavalo,  

também é quando as mulheres começaram a participar de eventos que eram tipicamente 

masculinos, como boliche, bilhar e esportes de neve por exemplo. (OLIVEIRA; CHEREN; 

TUBINO, 2009). 

Com o início do Renascimento, as ações de homens e mulheres começaram a ser 

norteadas pelo desejo da obtenção do corpo saudável, sendo este o objetivo principal da 

busca pela realização de atividade física (PELEGRINI, 2004). Com isso, atividades como a 

corrida, a natação, a dança, o salto, dentre outros, começaram a ser praticadas por 

indivíduos de qualquer idade. Este processo contribuiu para que os pensadores da época 

começassem a desenvolver estudos relacionados à importância destas atividades para o 

bem estar dos indivíduos. 

Outro fator que contribuiu para a disseminação das práticas corporais entre os mais 

diversos públicos foi a volta do encantamento pela beleza do corpo. Este encantamento 
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contribuiu com a dissecação de cadáveres, e o desenvolvimento da medicina nos estudos 

voltados ao corpo humano e ao movimento. Mas ainda assim, a religião oferecia um grande 

impedimento para tais pesquisas que acabavam por abalar antigos conceitos formulados 

sobre o funcionamento do corpo. Isso se desdobrava em questões referentes à sexualidade. 

Desta forma ocorreu um certo avanço referente à cultura corporal, mas constantes tensões 

com a religião (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2019). 

Com a industrialização, as representações referentes ao corpo, especialmente o 

feminino não são mais consideradas unicamente pela lógica da religiosidade, sendo então 

vistos pela lógica da nova ordem social e mundo do trabalho vigentes. o que acabou por 

atravessar o campo das diferentes práticas corporais. Embora a corporeidade solicitada 

durante a industrialização fosse voltada às suas próprias atividades e ainda que, com um ar de 

modernidade, persistia a ideia de que “A prática de atividade física e do desporto se trabalha o 

corpo e a mente e através da Religião, cuida-se da alma e do espírito e assim ambos se 

completam.” No Brasil, no século XVI, ocorre nas escolas Jesuítas (Companhia de Jesus) a 

cultura da prática de atividades corporais tendo como objetivos, o consumo de energia e o 

disciplinamento do corpo. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2019, p. 87). 

No Brasil, na década de 1920, a expansão das práticas corporais em clubes e escolas 

estava ligada aos cuidados com o corpo. Com a modernidade no Brasil, existe uma distinção 

entre a prática “ligada ao controle corporal, ou seja, às preocupações higiênicas, eugênicas, 

médicas, morais e disciplinares”, destinando assim diferentes práticas às mulheres e aos 

homens, sendo que a preparação física intensifica as características corporais, distinguindo os 

sexos. (MATHIAS; RUBIO, 2010, p. 278). 

Aos homens eram destinadas atividades de competição, treinamento físico e de 

desenvolvimento muscular para reforçar à eles a virilidade e a natureza de ser forte. Já às 

mulheres eram destinadas atividades que desenvolvessem a leveza, a plasticidade de 

movimentos e a delicadeza. Estas atividades eram destinadas às mulheres baseando-se na 

crença comum de que elas não possuíam aptidão física e eram representadas como sexo 

frágil, sendo que “a preparação física reforçava as características corporais e comportamentais 

que distinguiam os sexos, reforçando a construção de gênero”. (MATHIAS; RUBIO, 2010, p. 

278). 

De acordo com Mathias e Rubio (2010), a dança, a ginástica, as caminhadas e a 

natação eram consideradas como femininas, no início do século XX. É possível perceber na 

obra de Fernando de Azevedo a referência à dança, no Brasil, como a única prática corporal 

permitida para as mulheres, uma vez que ela era um método de educação corporal feminino e 
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uma forma de expressar a beleza feminina. A ginástica, era permitida por ser considerada uma 

prática não competitiva, sem agressividade e que não exigia força. Já as atividades de 

caminhada, andar a pé ou correr, as saídas ao ar livre eram bem vistas como prática feminina 

uma vez que prezavam o aspecto higiênico e de desenvolvimento muscular. A natação era 

incentivada às mulheres por ser compreendido também como um esporte menos violento e 

compatível com a delicadeza das mulheres. 

A inserção das mulheres no cenário esportivo deu de forma gradual, por meio da 

conquista do direito de participação em algumas modalidades nos eventos esportivos. 

Segundo Altmann (2017), “as primeiras experiências de mulheres brasileiras nos esportes se 

deram em modalidades que ressaltavam a distinção, a graça, a beleza e a leveza natural dos 

movimentos femininos”. (ALTMANN, 2017, p. 8). 

De acordo com Oliveira (2014), ainda atualmente é possível perceber as modalidades 

que não exigem impacto nem muito contato entre os praticantes, como a dança, voleibol, 

patinação e ginástica rítmica, sendo ainda consideradas como práticas corporais 

predominantemente femininas. Já o futebol, as lutas, o rugby dentre outras modalidades que 

exigem contato e uso da força, são consideradas masculinas. 

Contudo, o ideal de feminilidade vem passando por uma série de tensões e críticas. Na 

contemporaneidade podem ser observadas novas práticas e hábitos corporais, compreendidos 

antigamente apenas como masculinos como, por exemplo, trabalhar fora de casa, praticar 

esportes como futebol, lutas, passam a ser realizados por indivíduos de ambos os sexos. No 

campo das práticas corporais essa mudança gradual pode ser percebida na sociedade. 

De acordo Altmann (2017), foi em 1932 que aconteceu no Brasil a conquista das 

mulheres ao voto. Neste mesmo ano ocorreu a primeira participação de uma mulher brasileira 

nos Jogos Olímpicos. Maria Lenk, viajou na companhia de 66 atletas homens, por 

aproximadamente um mês a bordo de um navio para se tornar, aos 17 anos, a primeira sul- 

americana a participar de uma Olimpíada. Já em sua segunda participação, quatro anos 

depois, nas Olimpíadas de Londres, quebrou dois recordes mundiais de natação. 

Nos últimos anos ocorreu um aumento da participação das mulheres nas corridas de 

rua em provas organizadas pelo país todo, sendo a São Silvestre a mais conhecida delas, que 

foi criada em 1925 e somente 50 anos depois contou com a participação feminina. O número 

de participantes do sexo feminino cresceu consideravelmente nos últimos anos e passou de 

11,49% em 2004 para 30,8% em 2016 das participantes que finalizaram o percurso 

(ALTMANN, 2017). 
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A partir das Olimpíadas de Sydney no ano 2000 ocorreu uma aproximação entre o 

número de participantes homens e mulheres brasileiras. Nesta edição dos jogos olímpicos, os 

números foram de 111 homens (54%) e 94 mulheres (46%). Este número, quando comparado 

a última edição realizada no Rio de Janeiro em 2016, subiu para 256 homens (55%) e 209 

mulheres (45%), levando em consideração que a equivalência entre atletas de ambos os sexos 

continua praticamente igual nas últimas duas edições das Olimpíadas. Uma vez que as 

mulheres representam 51,5% da população brasileira, é importante ressaltar que ainda 

precisam ser alcançados novos números no ambiente dos esportes profissionais. (ALTMANN, 

2017). 

Atualmente é grande a presença das mulheres em academias de musculação, ou 

treinamento resistido, prática que outrora eram vistas como masculina. De acordo com 

Guedes Júnior (2003), as questões restritivas relacionadas à hipertrofia para mulheres, 

passavam pela crença de que músculos exageradamente grandes eram inapropriados para as 

mulheres. Por outro lado, o empoderamento das mulheres diante das escolhas para seu próprio 

corpo, podendo escolher também pela hipertrofia. 

A partir de alguns exemplos, foi possível perceber que as conquistas das mulheres no 

que se refere às práticas corporais foi gradual, seja no ambiente esportivo ou das práticas de 

lazer. Esse movimento atingiu também os homens em práticas que culturalmente não eram 

consideradas masculinas. Assim, importa conhecer o cenário das práticas corporais em 

relação ao que era e é considerado simbolicamente feminino ou masculino, bem como os 

apontamentos em relação aos próximos passos a serem galgados diante da realidade atual. 

 
3.1. MULHER NO FUTEBOL E HOMEM NO BALÉ? A QUANTAS ANDAM? 

 
 

Na contemporaneidade existe um movimento de desconstrução em relação às 

diferentes práticas sociais demarcadas masculinas ou femininas na sociedade. Este movimento 

em relação às diferentes possibilidades do brincar pode estar relacionado às divisões por 

gênero nas aulas de Educação Física, por exemplo. Porém, no campo dos esportes, artes e 

todas as demais manifestações e práticas corporais, nota-se ainda uma resistência, mas 

também já se observa a busca pela mudança. Um dos fatores que demonstra a luta dos 

movimentos feministas pelo reconhecimento da importância e, consequentemente, da 

universalização das práticas corporais foi a conquista destas enquanto direto social. Esta 

conquista se justifica, entre tantos outros benefícios, por estas serem consideradas como um 

importante componente para a saúde individual e coletiva. (CARVALHO, 2016). 
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O “Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional sobre Atividades 

Físicas e Esportivas e Desenvolvimento Humano” (PNUD, 2017a) sobre o 

Brasil, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, destaca que, na Constituição brasileira de 1988, o lazer 

consta como um direito social, e o fomento às práticas esportivas formais e 

não-formais é um dever do Estado (BRASIL, 1988). No entanto, em torno de 
65% da população brasileira com 18 anos ou mais de idade não pratica 

atividades físicas e esportivas. Alguns marcadores sociais de diferença 

interferem nessa prática, como escolaridade, renda, classe social, deficiência 
e gênero. O relatório destaca que a prática de exercícios físicos e esportes 

por mulheres é 40% inferior aos homens. (ALTMANN, 2017, p. 4). 

 
 

Esta e outras ações vem no sentido de corrigir problemas históricos, em que foram 

criadas noções estereotipadas de homens e mulheres, cada um com suas características 

específicas que delimitam as possibilidades e impossibilidades para “condutas, carreiras, 

desejos e perspectivas de futuro a partir do nascimento; ou seja, através do sexo biológico 

traçam-se destinos, oportunidades e consequentemente desigualdades”. (FIGUEIREDO; 

FERNADES, 2019, p. 227). 

As desigualdades de gênero no campo das atividades físicas e esportivas estão 

inseridas em um contexto social mais amplo de desigualdades presentes em outras esferas 

sociais. 

As práticas esportivas realizadas pelas mulheres vêm aumentando e com estes hábitos, 

mostram que estão se tornando protagonistas neste cenário, fazendo com que as diferenças em 

relação aos homens não persistam. 

Martins e Moraes (2007) apontam que jogar futebol é umas das atividades mais 

praticadas no mundo todo, inclusive no Brasil. Entre as mulheres, esta prática é relativamente 

recente e, é até ingênuo pesarmos que a mídia, por exemplo, trate com igualdade o 

envolvimento de homens e mulheres nesta modalidade. Segundo os autores, somente após o 

inédito resultado nas olimpíadas de Atlanta (1996), obtendo o quarto lugar e com o sucesso 

em Atenas (2004), conseguindo a medalha de prata, que esta prática começou a ser mais 

divulgada pela mídia e procurada pelas mulheres. 

A Copa do Mundo de Futebol Feminino, por exemplo, é realizada desde 1991 de 

quatro em quatro anos, assim como a masculina. A última edição aconteceu na França, de 

junho a julho de 2019. Embora esta seja a oitava edição do torneio para as mulheres, nenhum 

outro Mundial conseguiu tamanha visibilidade quanto a referida edição. Este evento obteve- 

recordes tanto de audiência quanto de venda de ingressos. Estes foram esgotados meses antes 

do início da competição sendo que, as entradas para a primeira partida, as semifinais e final 
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esgotaram em menos de 48 horas. Isso demonstra que os esportes femininos vêm ganhando 

espaço no meio social e consequentemente maior visibilidade nos meios de comunicação. 

A importância das práticas corporais não é observada apenas em modalidades 

coletivas, mas também individuais, como, por exemplo, o skate. Altmann (2017) mostra que 

embora esta prática possua referência masculina, as mulheres skatistas também utilizaram 

métodos específicos para ganharem visibilidade nesta modalidade. Segundo Goellner e 

Figueira (2013), a criação de sites e blogs temáticos sobre meninas e mulheres no skate 

contendo informações sobre campeonatos, venda de produtos, oficinas, entre outros eventos, 

foi uma dessas estratégias, fazendo com que esta iniciativa rompesse os limites e não ficasse 

apenas restrita à internet e fosse difundida e para propiciar encontros e campeonatos de skate 

também para meninas. 

Da mesma forma ocorre o processo inverso. Temos também a maior participação de 

homens em diferentes atividades. Homens e meninos que não são afeitos aos esportes ainda 

lidam com constrangimentos sociais, ouvindo frases como, por exemplo, “Afinal, como é 

possível um homem não gostar de esporte?” (PRADO; RIBEIRO, 2014, p. 208). O problema 

se assevera quando as práticas corporais preferidas pelos homens são aquelas estereotipadas 

como femininas. Mesmo hoje ainda existem preconceitos adquiridos por uma herança cultural 

em relação aos homens que pratica atividades como a dança, por exemplo. 

 
Estudos têm demonstrado que, num sentido geral, o tipo de relação 

que a dança estabelece entre o corpo e o sensível, converge com a 

noção de relação com o corpo, estabelecida pelas representações de 

feminilidade hegemônicas. Em outras palavras, a estética corporal 

proporcionada pela dança é considerada a mais própria de uma espécie 

de essência natural da mulher. Por outro lado, ela parece ser imprópria 

para um projeto de aquisição e de “prova” de masculinidade viril, o 

que historicamente sempre foi melhor articulado através de uma 

associação entre masculinidade e certos esportes, e que faz com que o 

homem, para dançar, tenha que superar inúmeros obstáculos sociais. 

(ANDREOLI, 2010, p. 112). 

 
A distinção entre atividades masculinas e femininas se revela nas aulas de Educação 

Física escolar. Uma Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares (PeNSE) do ano de 2012, 

aponta que 21,8% das meninas praticavam alguma atividade física por, no mínimo, 300 

minutos durante a semana (tempo recomendado pela OMS e, em 2015 este número aumentou 

para 25% (levando em consideração as aulas de EF, o deslocamento de casa para a escola e 

atividades físicas extraescolares), enquanto os meninos obtiveram 39,1% de participação nas 
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aulas em 2012 e 44% em 2015. Esses dados reforçam a ideia de que quanto mais os 

professores estiverem atualizados e dispostos a pensar e agir diferente em suas aulas, mais a 

participação dos alunos se torna efetiva, sobretudo das meninas. 

A relevância da participação de todas e todos em quaisquer práticas corporais vai além 

da perspectiva da saúde e do rendimento. A expressividade humana se dá pela via do 

movimento e as diferentes culturas são transmitidas pelos esportes, lutas, jogos, brincadeiras, 

danças e muitas outras manifestações. A prática da dança, por exemplo, proporciona 

liberdade, expressa diferenças, individualidades, estimula a comunicação por meio do 

movimento. 

Os espaços nas aulas de Educação Física podem contribuir na transformação de 

padrões estabelecidos. A aula de Educação Física pode ser um espaço de antigas e novas 

práticas, trabalhando por meio dos seus conteúdos, quebra de preconceitos imposto na 

sociedade. Para tanto é relevante abordar todas as manifestações da cultura corporal e que 

essas sejam experimentadas por meninos e meninas, e que os conflitos sejam aproveitados 

para discussões sobre participação de todos e todas. Trabalhar, por exemplo, a dança na 

escola, oferece uma oportunidade de discussão em relação aos meninos, adolescentes ou 

homens que dançam. (LEITÃO; SOUSA, 1995). 

A contribuição precisa vir também do campo de estudos acadêmicos da área da EF. O 

próximo capítulo aborda essa discussão na atualidade de uma revista de grande expressão para 

a área, a Revista Movimento. 

 
4 A REVISTA 

 
 

Logo em seu primeiro número publicado em 1994, a revista Movimento mostrou que a 

sua finalidade seria fazer com que os estudantes de EF pensassem sobre as diversas 

especificidades do campo. Este objetivo foi evidenciado em uma de suas seções chamada 

“temas polêmicos”, onde os principais autores da área escreveram questões provocativas 

como: “O que é Educação Física?”, tema este que emergiam grandes discussões não só na 

própria revista, mas também em diferentes cenários da área nesta época. Em 2003, em 

resposta à própria comunidade que a “elegeu” como um periódico das áreas sociais (já que um 

levantamento mostrou que 75% dos artigos publicados nela eram originados da área 

sociocultural), a revista passou por um processo de mudança e começou a publicar somente 

artigos desta esfera sociocultural e pedagógica (STIGGER et al., 2010). 
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A revista se especializou e, desde então, ocupa um relevante posto no âmbito 

acadêmico-científico da EF brasileira, isto é, têm sido construído um ambiente em que os 

autores e leitores interessados neste nesta área têm a oportunidade de compartilharem artigos, 

textos e outros materiais. (STIGGER et al., 2010). 

 
5 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 
 

Neste trabalho utilizamos como metodologia um exercício de estado do conhecimento. 

Segundo Ferreira (2002), o estado do conhecimento traz o desafio de mapear e de discutir 

determinada produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, a partir de um tipo 

específico de produção acadêmica, nesse caso foram considerados os artigos produzidos sobre 

a temática: mulheres e práticas corporais. 

Para a contagem de artigos e categorização inicial, foi feita uma visita ao site oficial da 

Revista Movimento, onde se encontram seus volumes, edições e textos disponibilizados 

gratuitamente e na íntegra. Para tal, usamos o recorte temporal referente aos textos de seu 

primeiro e de seu último quadriênio. Após não encontrarmos textos que abordasse a temática 

no primeiro quadriênio (1994-1997), a pesquisa se desenvolveu a partir dos dados coletados 

no último quadriênio de publicações (2015-2018). O banco de dados inicial foi constituído 

por 363 artigos. 

Dentre estes, foram identificadas cinco descritores, quais sejam: 1º) se no título ou 

resumo fossem citadas as palavras mulher(es), feminino ou menina(s) ou moça; 2º) aqueles 

textos em que, no título e resumo, foi detectado que se tratava de esporte ou qualquer outra 

prática corporal voltada ao homem (ou menino, masculino e rapazes); 3º) os textos em que 

emergiam em seus títulos ou resumos, práticas corporais que abordavam feminino e 

masculino e 4º) artigos em que as temáticas não mencionavam nem no título e nem no resumo 

o gênero abordado; 5º) textos que não abordavam alguma das temáticas de interesse deste 

estudo, ou seja, ainda que em seu título ou resumo alguma das palavras-chave estivesse 

presente, o conteúdo abordado não condizia com o tema pesquisado. 

A leitura dos títulos e resumos foi feita a partir da busca pelas seguintes palavras- 

chave: a) “mulheres”; b) “feminina”; c) “práticas corporais”. Ao longo das buscas, emergiram 

novos descritores como d) gays; e) lésbicas; f) feminilidade e g) masculinidade. Foi utilizado 

também outro critério de seleção que não restringia textos em outro idioma, embora a busca 

fosse por descritores grafados na língua portuguesa. Um critério de seleção estabelecido foi, 
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embora a busca fosse por descritores grafados na língua portuguesa, não foi feita restrição aos 

textos em outros idiomas. 

Ao final da busca chegamos ao total de 26 artigos, estes pertencentes à categoria 1, 

assim, foram elencados para compor o corpus desta pesquisa. Estes 26 textos abordam a 

participação da mulher nas práticas corporais e auxiliam, neste estudo, na busca por obter 

pistas sobre as discussões acadêmicas na revista. 

O estudo dos artigos que constituem o corpus da pesquisa foi feito por meio do 

método da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011) que tem como função a criação 

de categorias de análise, ou seja, uma forma de classificar e agregar as informações obtidas 

que apresentem elementos que reúnam características comuns. Segundo a autora, no sistema 

de seleção de categorias são adotados os seguintes fundamentos: semânticos (temas), 

sintáticos (verbos, adjetivos e pronomes), léxico (sentido e significado das palavras) e 

expressivo (variações na linguagem e na escrita), estes recursos permitem as ligações das 

informações e foram utilizados nesta pesquisa. 

O primeiro critério de análise abrangeu dados explícitos referentes à publicação, são 

eles: 1) número de publicações por ano; 2) gênero dos autores; 3) recorte geográfico das 

instituições das filiações dos autores. A segunda ordem de categorização, referente às 

temáticas abordadas nos artigos levou à seguinte categorização: categoria 1) mulheres no 

esporte; 2) intolerância e preconceito; 3) mulheres nas práticas corporais; 4) mulheres na EF 

escolar; 5) mulheres em sua área profissional; 6) mulheres atletas; 7) mulheres na EF 

adaptada. 

Para a análise dos dados, utilizamos referenciais teóricos, tais como Devide et al. 

(2011), Oliveira (2018), Vianna (2011), Altmann (2017), Viana et al. (2010) e Araújo (2005), 

estes autores dialogam com o tema uma vez que, em seus trabalhos, exploraram temáticas 

fundamentais para a compressão de assuntos diretamente atrelados com esta pesquisa. 

 
6 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 
 

6.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TEXTOS 

 
 

Nesta sessão apresentamos os resultados da pesquisa realizada na Revista Movimento 

sobre a participação das mulheres nas práticas corporais. Estes foram obtidos após a análise 



37 
 

 

 

 

referente ao número de publicações por ano, gênero dos autores e as instituições das filiações 

dos autores, dialogando com outros trabalhos e autores relacionados à temática. 

 
6.1.1 Número de publicações por ano 

 
 

Embora o volume de artigos publicados durante o recorte temporal elencado seja um 

número relevante de trabalhos (363), as produções relacionadas ao tema Mulheres e práticas 

corporais não atingiram números expressivos (26). No ano de 2018 foram publicados oito 

artigos, somando 31% dos trabalhos, sendo este o ano de maior expressividade em número de 

publicações; em 2017 a quantidade de artigos encontrados foi de sete, 27% do total; já no ano 

de 2016 foram encontrados seis artigos, o que representa 23% da totalidade e, em 2015, foram 

publicados cinco artigos referentes ao tema, 19% do total. A tabela abaixo traz o volume de 

publicações e o número de artigos encontrados de acordo com o tema: 

 
TABELA 1 - Número de artigos relacionados por ano (2015-2018) 

 

ANO Volume de Artigos Artigos Relacionados ao Tema 

2015 26 5 (19%) 

2016 10 6 (23%) 

2017 15 7 (27%) 

2018 312 8 (31%) 

TOTAL 363 26 (100%) 

Fonte: Tabela produzida pelos autores a partir dos dados da pesquisa. 

 

A relevância de conhecer proporcionalmente o que é publicado na área, bem como o 

número de trabalhos que abordem a temática mulheres e práticas corporais, está em conhecer 

a representatividade de trabalhos diante de um cenário acadêmico geral. Uma vez que 

percebemos que nos trabalhos atuais da Revista Movimento o número de trabalhos 

relacionados às mulheres não é significativo, procuramos relacionar estes dados com o 

trabalho de Vianna et al. (2011). Este teve como objetivo discutir sobre o conhecimento 

acumulado na produção acadêmica nacional em relação a educação formal em seu 

cruzamento com as temáticas de gênero. 

Em sua pesquisa, Vianna cita que, segundo Rosemberg (2001), entre 1990 e 1998 

houve um estudo sobre os conceitos de gênero e sexualidade, em que, dentre o total de mais 
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de 300 artigos publicados, apenas 14 tratavam sobre educação em três diferentes revistas 

feministas. 

Uma das falhas vistas com frequência neste tipo de análise e, que talvez justifique o 

baixo número de artigos encontrados, é a “falta de diálogo tanto dos estudos educacionais 

com os estudos feministas quanto da área de estudos de gênero com o campo educacional” 

(ROSEMBERG apud VIANNA et al. 2011, p. 528). A pequena representatividade do tema 

encontrado em nossa pesquisa dialoga com os números da pesquisa de Vianna (2011), ou seja, 

os dois estudos apresentam resultados semelhantes, sendo um com um corpus de 14 (5%) 

artigos encontrados num total de 300 analisados e o outro 26 (7%) artigos encontrados num 

total de 363 analisados, o que indica que ainda há um baixo número de estudos relacionados à 

esta temática, embora seja de fundamental importância para a área da EF. 

 
6.1.2 Gênero dos autores 

 
 

No que diz respeito aos autores dos artigos, observamos que o número de autoras dos 

trabalhos apresenta uma ligeira vantagem em relação ao número de autores, já que dos 68 

pesquisadores 37 (55%) são mulheres e 31 (45%) são homens. Este resultado dialoga com o 

estudo de Devide (et al. 2011) onde os autores apontam que, após realizado um levantamento 

que buscou o número absoluto de especialistas em Gênero quando também aliado à temática 

da mulher, os três primeiros ranqueados se tratava de um homem (Fabiano Devide) e duas 

mulheres (Tania Sampaio e Elaine Romero). Este número, quando correlacionado com a 

produção acadêmica feita por estes autores, ainda aumenta para três mulheres, incluindo 

Silvana Goellner. 

No contexto dos estudos de gênero, teóricas como Joan Scott, Judith Butler e Guacira 

Louro estão entre aquelas mais referenciadas na EF. Isso quer dizer que, normalmente, 

estudos de gênero ou sobre mulheres são realizados, na maioria das vezes, por mulheres, o 

que os tornam ainda mais fidedignos já que são realizados por mulheres, que por meio da 

pesquisa, buscam romper com as estruturas sociais machistas, justamente por ocuparem o 

lugar de fala dos mesmos. Observamos então que estes estudos dialogam com dado trazido 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que diz que o percentual de 

mulheres entre 18 e 24 anos que cursam o ensino superior é mais elevado do que o de 

homens: 21,7% das mulheres e 15,4% dos homens (IBGE, 2016). 
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Considerando os resultados obtidos acima e para ilustrar essa semelhança, quando 

comparado o número de publicações encontradas na Revista escritas por mulheres, homens ou 

ambos, obtivemos o seguinte resultado: 

 
GRÁFICO 1 - Porcentagem de autoras e autores relacionados ao sexo 

 

Fonte:dados da pesquisa. 

 

 

Após a obtenção dos resultados e entendendo que de acordo com Almeida (1999) 

Lugar de Fala “é a posição conquistada - por direito juridicamente regulamentado ou 

espontaneamente aceito - de proferir determinado discurso”, ou seja, o lugar que o locutor 

ocupa numa cena, podemos dizer que tais resultados se dão devido ao fato de que as mulheres 

possuem mais propriedade para falar dos assuntos abordados pois são protagonistas da própria 

luta e movimento. Com isso, compreendemos a relevância de que cada vez mais as mulheres 

ocupem o papel principal nestes determinados aspectos, pois possuem total propriedade para 

falarem sobre assuntos que dizem respeito a elas diretamente. Consideramos também como 

um número positivo a quantidade de artigos encontrados já que das 26 produções analisadas, 

21 (81%) obtinham mulheres como autoras ou coautoras. 

 
6.1.3 Recorte geográfico das instituições e das filiações dos autores 

 

 

No que se refere ao recorte geográfico das instituições das filiações dos autores, 

separamos as instituições e as contabilizamos por regiões, encontrando 17 instituições (42%) 

pertencentes a região Sudeste; 11 instituições (27%), pertencentes a região Sul; 7 

universidades (17%) pertencentes a região Nordeste e 1 instituição (2%), pertencente a região 

Centro-Oeste, a região Norte não obteve nenhuma instituição representada neste sentido, este 
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resultado pode ser explicado pelos indicadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que apontam que a região que possui o maior número 

de instituições de ensino superior no Brasil (Sudeste) é consequentemente a mesma que 

possui a maior quantidade de filiados neste estudo e a que possuiu o menor número (Norte) a 

que não possuiu filiados neste estudo (INEP, 2018). 

O critério de inclusão nesta categoria levou em consideração os vínculos de cada um 

dos autores, independentemente da ordem de autoria. Esses dados apontam não apenas a 

influência obtida por universidades pertencentes à essas regiões, mas também a correlação 

entre os cursos de pós-graduação e a produção científica na área. 

Nessa linha, de acordo com a pesquisa de Devide et al. (2011), a Universidade de São 

Paulo (USP) e a Universidade Gama Filho (UFG) situada no Rio de Janeiro e, dialogando 

com esta pesquisa, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), ambas 

pertencentes a região Sudeste, possuem linhas e projetos de pesquisa em Programas de Pós 

Graduação (PPG) na EF, o que auxilia no fortalecimento das pesquisas relacionadas à área 

nessa região do país. 

Para Lacerda e Lara (2019) um dos fatores responsáveis por esse engrandecimento da 

produção acadêmica foi a disseminação da pós-graduação no Brasil, cujo efeito mais agudo 

reflete no aumento do volume das produções científicas, embora, para Sguissardi (2015), a 

imensa desigualdade social que se verifica no Brasil é fator determinante para manter o país 

no terço de menor cobertura dentre os países da América Latina quanto ao acesso à educação 

superior tanto na graduação como na pós-graduação. Para o autor, esta desigualdade 

representa o principal fator de produção da expansão elitista da educação superior onde a pós- 

graduação está acessível a menos de 5% dos concluintes da graduação. Isso pode justificar 

não só o baixo número de pós-graduações disponíveis com a temática desta pesquisa, mas de 

muitas outras áreas. 

 
6.2 Segunda ordem de categorização 

 
 

Quanto aos temas, os trabalhos encontrados abordam o assunto mulher em diferentes 

formas. Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos após a análise referente à segunda 

ordem de categorização que correspondem às temáticas abordadas nos artigos encontrados 

utilizando os métodos de análise propostos por Bardin (2011), onde, após identificarmos que 

as propostas das pesquisas abordam o assunto mulher em diferentes formas os categorizamos 
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deste modo: 1) mulher no esporte; 2) intolerância e preconceito; 3) mulher nas práticas 

corporais; 4) mulher na EF escolar; 5) mulher em sua área profissional; 6) mulher atleta e 7) 

mulher na EF adaptada. 

 
6.2.1 Mulher no esporte 

 
 

Dentre as temáticas encontradas, 8 artigos (31%) discutiam sobre a mulher no esporte, 

principalmente no que diz respeito à história das atletas dentro das modalidades por elas 

praticadas e ainda em modalidades com predominância masculina, como futebol e Artes 

Marciais Mistas, ou Mixed Martial Art (MMA). 

Neste trabalho, o resultado obtido se assemelha ao estudo de Devide et al. (2011) em 

que os autores apontam que este tipo de temática emerge no campo da produção de 

conhecimento para “reivindicar” o regaste da lembrança de atletas históricas e para tratar de 

atletas e equipes que são foco de pesquisas que contam suas trajetórias na área esportiva, 

contribuindo para maior participação das mulheres no cenário esportivo. 

 
6.2.2 Intolerância e preconceito 

 
 

Outra temática presente em 6 artigos, representando 23% do total está relacionada às 

intolerâncias e preconceitos. Os artigos desta categoria apresentam estudos que analisam as 

experiências femininas no campo das práticas corporais em suas diversas especificidades 

quando correlacionados a preconceitos existentes na sociedade, sendo a intolerância religiosa, 

o racismo e a homofobia os mais apontados neste caso. 

Como afirma Werneck (1997) a EF se torna objeto e alvo de produção de consumo, do 

corpo bonito, das formas perfeitas. Os artigos encontrados neste presente estudo, apontam 

como as mulheres que não se “encaixam” nos padrões impostos, precisam quebrar barreiras e 

paradigmas não só relacionados à lutas coletivas que defendem e consequentemente os ideais 

pelos quais elas próprias acreditam, mas também como forma de ajuda e transmissão de 

conhecimento para todas as outras que também buscam se inserir em espaços antes ocupados 

apenas por aquelas que se encaixam em tais estereótipos. 

 
6.2.3 Mulher nas práticas corporais 
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Neste estudo, 6 artigos (23%) abordam a temática mulher e práticas corporais. Um dos 

assuntos discutidos pelos artigos é a busca por compreender a importância da participação das 

mulheres nas práticas corporais em suas diferentes formas e manifestações. Outro ponto 

abordado é o que analisa o quanto este elemento de socialização também influencia nas 

mudanças do comportamento feminino no que diz respeito à manutenção de suas condições 

de saúde e qualidade de vida. 

Estes estudos encontrados apontam como as mulheres têm se desdobrado na busca 

pelas práticas corporais, compreendendo estas experiências como elementos necessários não 

só para o bem-estar próprio, mas também reafirmar o seu papel social. 

Para Altmann (2017), a busca das mulheres por diferentes práticas corporais 

disponíveis se dá devido ao anseio por respostas que as façam entender “como o interesse, a 

valorização e o gosto pelas atividades físicas e esportivas se produzem”. (ALTMANN, 2017). 

Os estudos encontrados na presente pesquisa, tiveram o objetivo de analisar as 

percepções de mulheres sobre as mudanças nas condições de saúde, atitudes e 

comportamentos, relacionadas às diferentes práticas existentes na EF. Dessa forma, 

possibilitaram um maior entendimento em relação a de que forma ou porque as mulheres 

buscam frequentar este “espaço de sociabilidade” proporcionado pelas práticas corporais. 

 
 

6.2.4 Mulher na educação física escolar 

 
 

Foram encontrados 3 artigos (21%) que tratam do tema mulher relacionado a EF 

escolar, no que diz respeito às aulas e os desafios que professores(as) enfrentam em seu dia a 

dia nas escolas. Um deles, aborda esse desafio analisando a história de vida de uma professora 

e suas consequências do afastamento familiar devido aos estudos e ao trabalho acadêmico. O 

segundo texto, aborda o desafio de articular as pesquisas colaborativas e articuar o conteúdo 

dança no cotidiano dos professores. Este texto também aborda a necessidade de novos 

processos de conhecimentos de caráter científico para tal. O terceiro texto aborda os desafios 

encontrados pela professora de EF na inclusão de alunos com deficiência na escola regular. 

Devide et al. (2011), traz em seu estudo que a temática Gênero e Metodologias de 

ensino na EF escolar têm sido comum nos estudos na EF brasileira também em relação à 

temática mulheres, pois: “tais pesquisas têm investigado as opiniões de docentes de EF e 

discentes, apontando vantagens e desvantagens de formatos de aulas, auxiliando a busca por 
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alternativas metodológicas que amenizem [...] os conflitos de gênero na EF escolar” 

(DEVIDE et al. 2011, p. 95). 

 

 

6.2.5 Mulher em sua área profissional 

 
 

Encontramos também 1 artigo (4%) referente à mulher em sua área profissional, que 

teve como objetivo compreender sobre as dificuldades que as mulheres encontram em seus 

trabalhos. Este artigo retrata sobre a mulher enquanto jornalista esportiva, que teve como 

objetivo entender sobre as dificuldades que as mulheres encontram em seus trabalhos a partir 

de três campos distintos, mas, ao mesmo tempo interligados: esporte, gênero e mídia. 

Bruschini (1978, p. 7) realizou um estudo que investigou em que medida as profissões 

escolhidas e, consequentemente suas carreiras, poderiam trazer “alguma luz sobre a presença 

e a força das discriminações e dos estereótipos que incidem sobre a mulher”. Neste estudo, o 

autor relata que utilizou duas categorias de profissão, Engenharia, considerada na época como 

“masculina” e Enfermagem, apontada como “feminina”, utilizando ainda também o trabalho 

de Professora. 

Estes tipos de pesquisas carregam uma grande importância e necessitam de uma maior 

produção, pois contribuem para a quebra de paradigmas relacionados a “masculinização” de 

profissões. Devide et al. (2011) aponta que tais estudos têm sido uma temática em expansão 

pois analisam a (in)visibilidade das mulheres nos ramos profissionais. 

 
6.2.6 Mulher atleta 

 
 

Foi encontrado 1 artigo (4%) sobre a temática da mulher atleta. Este artigo aborda 

atletas do boxe feminino e a trajetória e percepção dentro do esporte escolhido como profissão 

e suas dimensões socioculturais. De acordo com Goellner (2005), apesar da sempre crescente 

presença feminina na vida esportiva, situação atual das mulheres nos esportes deve ser 

avaliada com cautela, uma vez que, sua participação, embora seja significativa, ainda é 

consideravelmente menor que a dos homens. Esta diferença pode ser identificada nos diversos 

esportes e nas áreas em que se praticam tais atividades esportivas, como em clubes esportivos, 

nas escolas, nas áreas de lazer, na presença em estádios e ginásios como espectadoras. 

Para Rubio e Veloso (2019. p. 51) “na língua portuguesa o substantivo “atleta” não 

declina gênero. Isso pode levar a uma falsa suposição de equidade.” Para os autores, 
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considerar o espaço da mulher atleta implica em enfrentar políticas e feitos sociais do século 

passado que retardaram as práticas esportivas para as mulheres e assim viabilizaram mais os 

homens atletas. Conseguir dar maior protagonismo as mulheres no âmbito esportivo, ainda é 

necessário. Para isso é preciso percorrer um grande caminho que vem mudando com o passar 

dos anos. (RUBIO; VELOSO, 2019. p. 51). 

Observamos que o objetivo do artigo encontrado nesta pesquisa é apontar a história 

percorrida pelas mulheres nos esportes buscando assim incentivar maior participação neste 

cenário nos diversos espaços destinados as práticas esportivas, o que contribuiria para o 

aumento de produção científica relacionada ao tema e consequentemente para o 

engrandecimento da área. 

 
6.2.7 Mulher na educação física adaptada 

 
 

Foi encontrado 1 artigo (4%) sobre mulher e EF adaptada. Este artigo discute o uso da 

tecnologia no âmbito desportivo e paradesportivo através da história de vida de uma atleta de 

atletismo amputada da perna direita. Devido à sobrecarga de treinamento de sua perna 

esquerda, ocasionando várias lesões e, consequentemente, queda de rendimento. Obteve-se a 

necessidade de amputação da mesma também para que ela continuasse a competir, o que 

tornou o seu corpo novamente apto para a prática esportiva. Altmann (2017) aponta que, ao 

longo da história, as mulheres tiveram que conquistar seus espaços das mais variadas formas e 

que, aos poucos, estão conseguindo chegar cada vez mais longe. Para que isso acontecesse, 

tiveram não só que tornar seus corpos mais habilidosos, ágeis e fortes, mas também produzir e 

adquirir conhecimento. 

Contudo, compreender as práticas corporais como direito fundamental para as 

mulheres é tão importante quanto qualquer outro direito que seja destinado à população. A 

relevância de todos estes estudos abordados se dá de modo que, suas abordagens demonstram 

não só a diferença dos mesmos em comparação aos homens, mas também aponta e esclarece 

necessidades específicas em relação a elas. Acreditamos que o aumento de estudos 

relacionados a esta temática seria de suma importância para a área, pois colaboraria na 

disseminação de conteúdo e auxiliaria no processo ensino/aprendizagem que o ramo 

necessita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Neste trabalho mapeamos as publicações da Revista Movimento sobre a participação 

das mulheres e suas práticas corporais em seus quatro últimos anos (2015 – 2018). Ele nos 

possibilitou a aprender a utilizar o Estado do Conhecimento e suas ferramentas como 

metodologia. 

O objetivo inicial havia sido a comparação entre o primeiro e o último quadriênios da 

revista. Como não foram encontrados artigos que discutissem sobre as mulheres no primeiro 

quadriênio, este não pode ser analisado. Entretanto este dado indica que, apesar de toda a sua 

importância ao longo do tempo, os diversos tipos de estudos relacionados às mulheres são 

atuais. 

Ao final deste trabalho foi possível observar que a minoria dos estudos encontrados 

aborda temas voltados às mulheres. Os resultados apontaram que em 2018 houve um salto 

significativo no número de publicações indexadas na revista, passando de 26 no ano de 2015 

para 312 em 2018. Consequentemente, este dado dialoga com o período em que obtivemos o 

maior número de artigos relacionados ao tema desta pesquisa, já que em 2018 encontramos 

mais artigos relacionados ao tema, 8 no total, do que no ano de início (2015) um total de 5 

artigos, das análises. 

O baixo número de artigos encontrados em suas diferentes categorias, leva a crer que 

há uma necessidade de aumento no número de publicações e ampliação das temáticas. Ao 

analisar os artigos encontrados, foi possível perceber que as discussões acerca das mulheres 

passam pela diversidade que o próprio tema demanda, já que o assunto oferece inúmeras 

discussões. 

As temáticas mais encontradas foram as que abordam o tema mulheres relacionado aos 

esportes, às suas práticas corporais e no que diz respeito à intolerância e preconceitos 

sofridos. Isso oferece pistas para considerarmos que a temática mais encontrada relacionada 

à mulheres nos esportes pode estar sendo mais desenvolvida devido ao aumento de procura 

das mulheres pelas práticas esportivas. Ao passo que esportes envolvem lucros e pode ser que 

estas práticas tenham se tornado mais relevantes, a partir do momento que se enxerga nela a 

possibilidade de aumento de receita para os clubes, por exemplo. Já a temática , mulheres 

profissionais, por exemplo, pareceram ser menos desenvolvidas, o que pode ser percebido 

também em outros estudos, tais como Bruschini (1978) e Devide et. al. (2011). 

O cenário dos estudos sobre gênero, na área da EF parece em crescimento, uma vez 

que é possível perceber um crescimento de grupos de estudo e trabalhos na área. Isso pode 
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apontar para um possível crescimento nas publicações, e consequentemente nas discussões a 

respeito da participação das mulheres em diferentes formas de prática corporal. Em 

consequência disso, colaborando para que as diferentes subáreas pertencentes ao campo da 

EF discutam questões mais amplas referentes à participação igualitária das mulheres em todo 

o contexto social. 

Com isso, acreditamos que seria necessária, a elaboração e o incentivo de trabalhos 

voltados ao contexto das mulheres, bem como suas percepções e desafios, já que este 

processo de reflexão e desconstrução de paradigmas tem um importante impulso quando 

existem estes questionamentos advindos dos estudos acadêmicos e consequentemente mais 

publicações sobre o assunto. 

Consideramos importante também a abertura de editais específicos para mulheres 

pesquisadoras, em revistas qualificadas da área, bem como a abertura de dossiês temáticos 

que oportunizem o crescimento de publicações dos estudos de diferentes vertentes sobre as 

mulheres e as práticas corporais. 

Certamente, os avanços da participação social das mulheres não anulam a realidade 

atual, em que existem ainda preconceitos, violência em suas diferentes formas, e no campo 

das práticas corporais, cerceamento da expressividade e motricidade feminina em quaisquer 

de suas manifestações. A partir de resistência e de seus movimentos, as mulheres vêm 

desenvolvendo suas potencialidades e adquirindo maior participação nas práticas sociais. Este 

caminho que vem sendo percorrido pelas mulheres em suas diferentes pautas de lutas, se 

reflete no aumento na produção acadêmica atual sobre a sua participação de diferentes formas 

nas mais variadas manifestações das práticas corporais discutidas pelo campo da Educação 

Física, apesar dos poucos artigos encontrados neste estudo especificamente. Entretanto 

mesmo diante do espaço conquistado ao longo dos anos, torna-se necessário intensificar os 

estudos que contribuam e enriqueçam os dados relacionados ao assunto, valorizando o papel 

que as mulheres ocupam nos diversos espaços e ambientes sociais, especificamente na sua 

relação com o próprio corpo, e com as práticas corporais. 

Esperamos que estes novos resultados possam contribuir na consolidação no campo de 

pesquisa para torná-lo mais amplo. 
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