
 
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA 

NEVES 

 

 

 

 

CAMILA DA SILVA OLIVEIRA 

VIVIANE RESENDE GOMES DA FONSECA 

 

 

 

 

 

 

 

A evolução do Futebol Feminino 

 

 

 

 

Educação Física  

 

 

 

SÃO JOÃO DEL REI  

2017 



 
1 INTRODUÇÃO 

 

   Quando se iniciou o Futebol ele era praticado sem regras, o que gerou muito 

confronto acarretando em muitas violências entre os jogadores. Após a guerra na 

China os soldados que venciam festejavam de forma cruel, chutando a cabeça de 

seus adversários. À medida quese passou o tempo às cabeças deram origem ao 

surgimento da bola. 

O Futebol moderno chegou ao Brasil no final do século XIX, originário da 

Inglaterra. Ele veio para São Paulo trazido por Charles Miller no ano de 1894, que 

trouxe consigo não somente a bola, mas a sua experiência e o desejo de continuar 

praticando o esporte (5).  

O Futebol é uma modalidade esportiva bastante popular, na qual se basta 

apenas uma bola e um pequeno espaço, com regras de fácil entendimento para que 

os admiradores desse esporte pratiquem de acordo com as suas habilidades. Ao 

longo do tempo o Futebol ganhou prestígio, admiração, respeito e arrastou multidões 

aos estádios (4). 

O tempo passou e nos meados do século XX as mulheres entraram no cenário 

Futebolístico, mostrando seus talentos no gramado, em um território que antes era 

visto somente para homens. Esta conquista pode ser demonstrada com a presença 

das mulheres nos Jogos Olímpicos Modernos (2). As mulheres adquiriram ao longo 

dos tempos direitos como o de votar, trabalhar fora de casa, demonstrar suas 

vontades e anseios. Mas no esporte elas ainda enfrentam preconceitos, por parte de 

uma sociedade machista, que na maioria das vezes, considera a mulher como um 

ser menos capaz, que não domina as técnicas e táticas do Futebol, considerando 

um esporte masculinizado. Sendo assim, o Futebol é visto como uma modalidade 

violenta e prejudicial à saúde da mulher, por isso,as jogadoras que entram no campo 

não são vistas como femininas (3). 

É importante destacar que apesar de todos os impasses citados, as mulheres 

encontraram no Futebol inúmeros benefícios como: melhoria no condicionamento 

físico, diminuição do stress, minimização dos efeitos da tensão pré-menstrual, saúde 

e qualidade de vida, entre outros. 



 
O objetivo geral desse estudo é relatar as grandes conquistas da mulher 

perante a sociedade, buscando o seu espaço no Futebol. 

A metodologia deste trabalho baseou-se na revisão de literatura, usando-se 

diferentes fontes literárias como sites especializados, livros e artigos científicos. 

Foram apresentados em primeiro momento conteúdos referentes que mostram 

que o Futebol é um esporte popular, tendo seu surgimento na China praticado por 

militares. Já no segundo momento relatar os grandes avanços da mulher perante a 

sociedade, lutando por direitos civis, políticos e sociais. E por fim em terceiro 

momento contextualizar as conquistas da mulher no Futebol, mostrando que elas 

vêem ganhando espaço e mostrando seus talentos com a bola. 

Este estudo preocupou-se em apontar autores que foram base como Terossi, 

Franzini e Goellner. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 AS MULHERES E SEU CONTEXTO SOCIAL 

 

   Desde os primórdios a figura do homem sempre foi vista como o chefe de 

família, onde ele é que traz os alimentos para dentro de casa e protege, enquanto as 

mulheres fazem os serviços domésticos e cuidam dos filhos. Durante décadas as 

mulheres sempre foram vistas como submissas aos homens. 

Elas não podiam praticar atividades físicas, trabalhar fora de casa, votar, 

entretanto, eram reprimidas e não exerciam sua cidadania. Papel que perante a 

sociedade daquela época eram vistas somente para os homens. 

Hoje as mulheres vêem conquistando o seu espaço sociocultural colocando em 

prática os seus direitos adquiridos (1). 

Contudo isso, a mulher ainda sofre discriminação principalmente se tratando de 

Futebol, que é um esporte eminentemente considerado masculino (2). 

O machismo ainda é muito forte na questão da prática da mulher no esporte, 

ela é questionada a todo o momento sobre a sua feminilidade, a ter que assumir 

uma aparência masculina e ter sua sexualidade questionada (4). 



 
Além disso,as jogadoras têm muitas dificuldades de patrocínios, de 

participarem de campeonatos, são cobradas a todo o momento quanto a sua 

atuação no esporte. 

De certa forma o Futebol feminino ainda não ganhou espaço visível como ao 

masculino, aparentemente parece ser tolerado pelo meio social, isso não é só no 

Brasil, mas também em outros países. Portanto a discriminação da mulher na sua 

atuação no mundo do Futebol, é idealizada por acharem que a figura feminina é 

fraca, frágil e incapaz, devido sua individualidade biológica entre gêneros (6). 

 

2.2A MULHER E O FUTEBOL: PRECONCEITOS ENTRE GÊNEROS 

 

O Brasil é o país do Futebol, onde a prática esportiva é considerada a mais 

popular do mundo, a sua popularidade se deve pela paixão que o mesmo desperta 

entre pessoas de todas as camadas sociais. Mas sua prática esportiva nem sempre 

foi vista assim estimulada pela sociedade, só podia jogar pessoas com poder 

aquisitivo alto e era um esporte feito para os brancos. 

O tempo se passou, ouve muitas mudanças no cenário do Futebol, mas ainda 

percebemos que ele não é tão democrático assim. Percebemos ainda muitos 

preconceitos e barreiras em uma sociedade moralista, no que diz respeito à inserção 

da prática da mulher no mundo Futebolístico. Culturalmente essa modalidade 

esportiva é vista como um esporte masculinizado, por ser considerado violento 

podendo machucá-las e comprometendo sua saúde, além de apresentar um alto 

nível de condicionamento físico, tático e técnico, sendo assim um esporte feito para 

os homens (5). 

Há por parte de uma sociedade machista que considera diferente papeis entre 

os homens e as mulheres, por exemplo: Futebol é um esporte para homens, e a 

dança é uma peculiaridade feminina. Meninos vestem azul e meninas rosa. Homens 

são considerados fortes, corajosos e trabalhadores, enquanto as mulheres são 

frágeis, fracas, mães de família e do lar. Existem diferenças sim, entre o sexo 

feminino e o masculino, mas, contudo, temos que respeitá-las e não achar que um é 

melhor que o outro (4). 



 
O machismo ainda é muito forte na questão da discriminação da mulher no 

desporto visto que, elas não podem praticar o Futebol. Além disso, elas têm muitas 

dificuldades de patrocínio, de participarem de campeonatos, são questionadas a 

todo o momento sobre sua atuação. Outra questão que demonstra isto é a diferença 

entre os salários milionários dos jogadores que são altamente valorizados. 

Percebe-se que para as mulheres conseguirem seu espaço dentro do esporte 

elas tiveram uma grande luta, devido o esporte ter uma hierarquia masculina, até 

mesmo em relação à mídia, o Futebol feminino é bem menos divulgado, enfim nota-

se que em termos de poder masculino e feminino ocupam espaços diferenciados, ou 

seja, os fatos apontam certo anseio da mulher no Futebol devido às funções sociais 

por gênero (7). 
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