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RESUMO 

 

 

O futebol possui grande importância para a sociedade brasileira e 

mundial. Contudo, apesar de muitos estudiosos considerarem o futebol um 

espaço democrático, o vemos como um espaço ainda de exclusão. Apesar 

dos grandes avanços e da crescente inserção das mulheres em todos os 

campos sociais, incluindo o esporte, a realidade do futebol feminino no 

Brasil é completamente diferente para homens e mulheres. A prática do 

futebol pelas mulheres ainda é circundada por preconceitos, estereótipos, 

desinteresse por parte dos dirigentes e falta de apoio sólido tanto na esfera 

pública quanto privada. O Guarani Futebol Clube, um dos pioneiros no 

país, realiza trabalhos com o futebol feminino desde 1983 até a presente 

data (com algumas interrupções) e configura uma importante fonte para 

discutir e pensar o futebol feminino no país. 

O objetivo do estudo é traçar e entender o percurso histórico e a 

organização do futebol feminino no Brasil, além de compreender como as 

jogadoras de futebol do Guarani analisam o panorama da modalidade em 

seu clube e em nossa sociedade comparando com as opiniões das atletas 

da década de 1980. Sendo assim, utilizamos tanto de pesquisa teórica 

(entrevistas semi-estruturadas) quanto de pesquisa de campo. 

Foi possível constatar que as dificuldades atualmente encontradas 

pelas atletas do Guarani se assemelham em alguns aspectos às relatadas 

por jogadoras dos anos 1980 e que a falta de apoio, investimentos e 
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incentivos ao futebol feminino no Brasil ainda o deixam imerso no 

amadorismo. 

 

Palavras-Chaves: Futebol; Sociedade; Mulher 
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ABSTRACT 

 

Football represents a lot to Brazilian and World society. However, 

despite of the fact that many researchers and authorities consider football 

a democratic space, we still see it as being an exclusive environment. 

Although there have been many advances and there has also been growth 

on the insertion of women on every social field, including on sports, the 

reality of women´s football in Brazil is completely different than the one 

for men. The practice of female football is still surrounded by prejudice, 

stereotypes, lack of interest demonstrated by directors and managers who 

lead the clubs, and also surrounded by the lack of solid support that should 

come from both private and public spheres. Guarani Futebol Clube, one 

of the pioneers in Brazil, possesses and incentives women´s football since 

1983 until the present date (there has been interruptions). This Club could 

be considered then, an important matter when it comes to discussing and 

thinking about women´s football in Brazil. 

The objective of the study was to trace and understand the historical 

path and the organization of women football in Brazil; it also aims 

understanding how the female players from Guarani analyze the scenario 

of this modality in their club and in our society, comparing their opinions 

to the ones given by female athletes back in the 80's. Therefore, both semi-

structural interviews (theoretical research) and field interviews were used 

for this study. 
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It was possible to evidence that the difficulties currently faced by 

the female athletes of Guarani are very similar, in some aspects, to the 

ones that were reported by the retired athletes that used to play in the 80's. 

It is also made clear that lack of support, investments and incentives for 

women football in Brazil makes the sport suffer and freeze on an amateur 

state.   

 

 

 

Keywords: Football; Society; Woman. 
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Introdução 
 

 

 Desde criança sou completamente apaixonado por futebol. Assim que minha 

irmã se tornou capaz de entender e jogar jogos que envolvessem chutar e defender uma 

bola, constantemente passei a jogar com ela em qualquer cômodo da casa que fosse 

possível. Confesso que no início o “irmão mais velho” praticamente a obrigava a jogar. 

Talvez fruto de tanta insistência, ela acabou tomando gosto pelo futebol e até hoje ela 

treina e joga campeonatos universitários e regionais de futebol. 

 O fato de ter uma irmã que gosta de jogar futebol e que sofreu preconceitos 

quando, por exemplo, jogava futebol entre vários meninos, foi o pontapé inicial para 

os questionamentos que sempre fiz a respeito das relações entre mulher e futebol. 

 Poucos meses após entrar na Faculdade de Educação Física da Unicamp, passei 

a fazer parte do Grupo de Estudos e Pesquisas de Futebol (GEF) coordenado pela 

Profa. Heloisa (orientadora desta monografia), onde comecei a ter maior contato com 

estudos sociais acerca do futebol. Em 2008 obtive uma bolsa de iniciação científica 

SAE/Unicamp para uma pesquisa sobre futebol feminino, a qual norteou esta 

monografia. 

 Sendo o universo do futebol é um campo fascinante e privilegiado para discutir 

e pensar a sociedade e muitas das relações entre seus componentes, mais interessante 

ainda se torna o universo do futebol feminino. Penetrar neste ambiente nos conduz a 

um território por vezes ainda incompreendido e imerso em inúmeras transformações. 

O futebol feminino no Brasil é um território onde abundam preconceitos, desinteresse 

e falta de investimento e apoio por parte dos dirigentes.     

Este trabalho tem como objetivo buscar compreender melhor a história do 

futebol feminino e a participação da mulher no futebol, principalmente como 

praticantes da modalidade, por meio de abordagens que abarquem, por exemplo, a 

sociologia e as questões de gênero. Além disso, também buscamos entender como as 

atletas do futebol do Guarani analisam o cenário da modalidade em seu clube e na 

sociedade em comparação com a avaliação das atletas do primeiro time formado no 

clube. Para tal, foi utilizado tanto pesquisa de natureza teórica quanto de campo. 
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O trabalho se inicia com o capítulo Relações de gênero e a Condição 

contemporânea da mulher, que traz uma breve apresentação da categoria gênero e traz 

a condição contemporânea da mulher, abordando as transformações ocorridas desde o 

século XIX. No capítulo seguinte, intitulado Mulher e Esporte nos referimos às origens 

do esporte moderno e a trajetória na busca pela inclusão feminina no meio esportivo – 

reconhecido como um meio hegemonicamente masculino. Já no terceiro capítulo, 

nominado O Futebol Feminino, abordamos a trajetória da relação entre mulheres e 

futebol desde a chegada do futebol ao Brasil no final do século XIX até a presente data 

– também relacionando com alguns acontecimentos do futebol feminino no restante 

do mundo – tratando de questões como, por exemplo, o selecionado nacional, 

organizações de campeonatos nacionais e internacionais, restrições impostas pelo 

governo brasileiro, entre outras. No capítulo seguinte, adentramos o universo do 

futebol feminino do Guarani Futebol Clube a fim de obter subsídios para o último 

capítulo, no qual discutimos a pesquisa de campo feita com atletas de futebol feminino 

do Guarani e realizamos algumas comparações com a pesquisa realizada por Moura 

(2003) com atletas da equipe de 1983. Para concluir, aponto minhas considerações 

finais.  
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1. Relações de gênero e a 

condição contemporânea da 

mulher 

 

 

A categoria gênero ostenta o sentido e significado de demonstrar a construção 

social e histórica dos sexos, com ênfase no aspecto social e relacional dessa edificação, 

contrapondo-se assim aos teóricos que atribuem à biologia as diferenças sociais. Das 

relações entre os sexos, se originam relações de poder que devem ser entendidas como 

aglomerados dispersos de relações díspares que se arranjam em “campos de força” 

sociais, como o conceito de poder de Michael Foucault, e não por meio da idéia de que 

o poder social é unificado, coerente e centralizado (LOURO apud SOUZA JÚNIOR , 

2003). 

Corroboro com as idéias de que as disparidades sociais entre os sexos se 

originam da construção social e histórica e não das diferenças biológicas entre o 

homem e a mulher. 

Scott apud Souza Júnior (2003) nos traz que a categoria gênero pode ser uma 

propriedade primária no interior da qual, ou por meio da qual, ocorre a articulação de 

poder. Sendo que os conceitos de gênero norteiam o arranjo e a percepção, tanto 

concreta quanto simbólica, da vida social. Assim, segundo o autor, significa que o 

gênero está presente no modo como se entende e como se constrói o poder. 

Portanto, a categoria gênero analisa a construção e as diferenças sociais e 

históricas entre os sexos com o olhar das ciências humanas, buscando entender por 

meio da sociologia, por exemplo, como as relações de poder existentes entre homens 

e mulheres configuram e caracterizam a vida em sociedade. 

Segundo Carloto (2001), a categoria gênero foi desenvolvida pelas teóricas do 

feminismo contemporâneo visando entender e responder a conjuntura de disparidades 

entre os sexos e como esta ocorrência atua na realidade e intervém nas relações sociais. 

A autora crê que a existência de gêneros é a revelação de uma desigual distribuição de 
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incumbências na produção social da existência e que a sociedade impõe uma repartição 

de responsabilidades que são alheias às aspirações pessoais, sendo que um dos critérios 

desta distribuição é de caráter sexista. 

Sarti (2001) nos diz que o atual movimento feminista brasileiro nasceu nos 

anos de 1970, em grande parte como forma de se opor à ditadura militar que governava 

o país na época: 

Ao saldo da experiência de resistência das mulheres à ditadura aliaram-se 

as mudanças por que vinha passando o país sob o regime autoritário, ainda 

que durante sua fase mais amena, o processo chamado de "distensão lenta 

e gradual" dos últimos governos militares. A expansão do mercado de 

trabalho e do sistema educacional que estava em curso num país que se 

modernizava, gerou, ainda que de forma excludente, novas oportunidades 

para as mulheres. Este processo de modernização, acompanhado pela 

efervescência cultural de 1968, de novos comportamentos afetivos e 

sexuais relacionados ao acesso a métodos anticoncepcionais e ao recurso 

às terapias psicológicas e à psicanálise, influenciou decisivamente o 

mundo privado. Novas experiências cotidianas entraram em conflito com 

o padrão tradicional de valores nas relações familiares, sobretudo por seu 

caráter autoritário e patriarcal. Nessas circunstâncias, o Ano Internacional 

da Mulher, 1975, oficialmente declarado pela ONU, propicia o cenário 

para início do movimento feminista no Brasil, ainda fortemente marcado 

pela luta política contra o regime militar (SARTI, 2001). 

 

Já nos anos de 1980, o movimento se consolidou política e socialmente e 

adentrou em diversas associações (partidos, sindicatos, profissionais, entre outras) 

disseminando-se pela sociedade brasileira e colocando em questão os debates sobre as 

relações de gênero (SARTI, 2001). 

Muitas transformações que ocorreram e ainda ocorrem desde o inicio do século 

XX – algumas com origens já no século antecedente – causaram o que pode ser 

denominado como “emancipação da mulher”. Dentre estas transformações podemos 

destacar a maior inserção no mercado de trabalho, a queda da natalidade com o advento 

dos métodos contraceptivos e do planejamento familiar, o aumento do nível de 

escolaridade, e no que tange ao esporte, o fim da crença de que razões biológicas 

impedem ou não recomendam a participação das mulheres na prática de determinadas 

modalidades esportivas, como por exemplo, o futebol. 

Segundo Hobsbawm (1987) na década de 1870 teve inicio um processo de 

emancipação da mulher com o surgimento, na classe burguesa dos países ocidentais 
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mais desenvolvidos, de uma nova espécie de mulher: a “nova mulher”. Isto se deu, 

entre outros fatores, devido à queda da taxa de natalidade, expansão da educação entre 

as mulheres jovens, luta política pelo voto feminino, maior liberdade sexual: 

“En las ultimas décadas del siglo XIX se hizo evidente um cambio en la 

posición social y en las expectativas de la mujer, aunque los aspectos más 

visibles de la emancipación de la mujer solo afectaban todavía a las mujeres 

de classe media.” (HOBSBAWM, 1987: 211) 

 

  Naquele período, isto pouco influenciou a vida de mulheres do restante do 

mundo, e mesmo nos países ocidentais desenvolvidos afetou uma minoria da 

população, mas podemos considerar que o embrião das mudanças ocorridas no século 

XX, e já citadas anteriormente, ganhou vida naquele momento. 

Scavone (2001) pressupõe que a opção da mulher pela maternidade é um 

fenômeno da era moderna que se consolidou no decorrer do século XX devido ao 

progresso da industrialização e da urbanização:  

 

As transformações pelas quais os padrões de maternidade vêm passando, 

nos últimos trinta anos, devem ser pensadas em conexão com esses 

processos sociais e com a globalização econômica, a qual contribuiu para 

acelerar a difusão de novos padrões de comportamento e consumo. Entre 

estes, podemos citar como exemplo, o consumo crescente das novas 

tecnologias reprodutivas (contraceptivas e conceptivas) que ofereceram às 

mulheres, da década de sessenta em diante, a possibilidade de escolher com 

maior segurança a realização da maternidade (SCAVONE, 2001). 

 

Goellner (2005b) nos traz que no início do século XX, o exercício físico era 

considerado um meio de fortalecer o corpo da mulher e prepará-la para a maternidade, 

sendo a beleza vista como sinal de que a mulher estava saudável e que possuía genitália 

capaz de cumprir as funções reprodutivas de maneira adequada: 
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É necessário lembrar, ainda, que neste período, as atividades físicas e 

esportivas praticamente inexistiam nas instituições de ensino. Elas 

passaram a se popularizar a partir da intervenção dos médicos higienistas 

que, sabedores da importância da educação do corpo, se encarregaram de 

divulgá-la ao conjunto da população, visto que exerciam grande influência 

na intimidade das famílias onde, em nome da educação física, moral, sexual 

e social, ditavam normas de comportamento, orientando a conduta de 

mulheres e homens sobre o asseio, os banhos, as vestimentas, os hábitos 

alimentares e a realização de atividades físicas (Goellner, 2005b). 

 

Leone e Hoffmann (2004) relatam que a partir da década de 1970 houve 

incremento na participação feminina na atividade econômica, fruto da combinação da 

expansão da economia e do acelerado processo de urbanização e industrialização no 

período. Nos anos de 1980, mesmo com a freada no crescimento econômico, a 

participação feminina seguiu crescente. Na última década do século XX, apesar da 

intensa abertura econômica iniciada no Governo Collor e do baixo índice de 

investimento no período, o aumento da participação das mulheres em atividades 

econômicas continuou ocorrendo. 

 O perfil da População Economicamente Ativa (PEA) feminina sofreu várias 

mudanças que acompanharam esse aumento participativo:  

Uma delas diz respeito ao perfil etário, ao estado civil e à escolaridade. Na 

década de 1970, as trabalhadoras eram na sua maioria jovens, solteiras e 

pouco escolarizadas.  

[...] 
 
Em decorrência do estreitamento do mercado de trabalho para os jovens e 

do aumento da participação da mulher adulta na atividade econômica, a 

força de trabalho, nos anos 1990, assumiu traços diferentes, ficando mais 

adulta e com uma parcela feminina maior (LEONE e HOFFMANN, 

2004: 36).   

 

Segundo Probst (2003) cresceu exponencialmente na década de 1990 a 

quantidade de mulheres em cargos diretivos nas empresas. Contudo, as mulheres ainda 

hoje ganham cerca de 30% a menos do que os homens recebem no Brasil: 
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 Para as mulheres a década de 90 foi marcada pelo fortalecimento de sua 

participação no mercado de trabalho e o aumento da responsabilidade no 

comando das famílias. A mulher, que representa a maior parcela da 

população, viu aumentar seu poder aquisitivo, o nível de escolaridade e 

conseguiu reduzir a defasagem salarial que ainda existe em relação aos 

homens (PROBST, 2003: 6). 

No capítulo seguinte, abordaremos a origem dos esportes modernos e como se 

deu o processo de inserção da mulher neste meio hegemonicamente masculino. Tal 

processo se relaciona com as transformações culturais, sociais e econômicas apontadas 

anteriormente neste capítulo.  
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2. Mulher e Esporte 

 

 

Reis e Escher (2006) relatam que as origens de alguns dos esportes, que hoje 

são praticados ao redor de todo o mundo, se deram na metade do século XIX na 

Inglaterra – dentre os quais o futebol – e que sua gênese como esporte moderno se deu 

na sociedade inglesa ao mesmo tempo em que o Parlamento Inglês foi 

institucionalizado. Elias e Dunning apud Reis e Escher (2006) atrelam a origem do 

esporte ao desenvolvimento e a forma estrutural dos Estados-Nações europeus nos 

séculos XIX e XX. 

Os esportes modernos foram estabelecidos e construídos culturalmente para a 

prática masculina, refletindo o patriarcalismo e as relações de gêneros que imperavam 

na época e nos séculos antecedentes ao seu surgimento. Holanda (1995) diz que o 

rígido patriarcalismo dos séculos passados (fortemente presente no período da criação 

dos esportes modernos) fornece uma espécie de grande modelo onde se baseiam as 

relações entre governantes e governados, monarcas e súditos – inclusive as relações 

de gênero – por meio de uma lei moral inflexível, acima da vontade humana, que busca 

a regulação da sociedade, e assim deveria ser cumprida e respeitada a risca.  

 Dentre esses esportes modernos destaca-se o futebol, que é até hoje uma 

instituição patriarcal que, em alguns casos, se notam fortes relações com nacionalismo, 

violência, agressividade e virilidade (padrões de comportamento tipicamente 

atribuídos aos homens) e, também, um grande meio de identificação masculina por 

meio das identidades clubísticas e das “discussões” de botequim, por exemplo. 

Deste modo, nos esportes, assim como em todos os campos sociais, a mulher 

teve de conquistar participação e prestígio (REIS E ESCHER, 2006). Nas primeiras 

Olimpíadas da era moderna, realizadas em Atenas no ano de 1896, a participação 

feminina não foi autorizada, porém nos Jogos Olímpicos de Paris em 1900, dezenove 

mulheres competiram em duas modalidades: tênis e golfe (MOURÃO, 2003). 
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Segundo a visão dos cientistas do esporte hoje, a proibição da participação 

feminina em 1896, em Atenas, ratificada pelo criador das Olimpíadas 

modernas, o barão de Coubertin, está ancorada no mito da maternidade e 

do papel de reprodutora que a mulher desempenhava na sociedade 

radicalmente patriarcal do fim do século XIX. Mesmo quando as mulheres 

entraram na competição em Paris (algumas jogadoras não sabiam que se 

tratava de uma competição olímpica), Coubertin continuava contra 

(MOURÃO, 2003: 128). 

 

  O maior aumento participativo (proporcionalmente) das mulheres nas 

Olimpíadas se deu nos Jogos de Amsterdã em 1928, quando saltaram de um percentual 

inferior a 5% do total de atletas participantes para quase atingir 10% deste total. 

Concomitantemente ao salto participativo, as mulheres conquistaram o direito de 

participar em mais duas modalidades: atletismo e ginástica (SOUZA JÚNIOR, 2003). 

 Em contrapartida, na prova dos 800 metros do atletismo, dos Jogos de 1928, 

várias competidoras buscando ultrapassar seus limites não suportaram o esforço que 

realizaram na prova, com muitas desabando na pista e precisando de atendimento 

médico. Muitos críticos da participação feminina nas Olimpíadas se ampararam neste 

incidente para defender seu ponto de vista. O incidente ocorrido na prova fez com que 

a prova só voltasse a ser disputada por mulheres nos Jogos de Roma, em 1960 (SOUZA 

JÚNIOR, 2003). 

Mais de um século depois dos primeiros Jogos da era moderna, onde não houve 

participação feminina em nenhuma modalidade, nos Jogos realizados na mesma 

Atenas, em 2004, 4.412 atletas mulheres (40,6% do total de participantes) competiram 

em 26 modalidades (DEVIDE, 2005). 

 

Em que pesem as comemorações e as referências a essa conquista, vale 

ressaltar que nem sempre foram – e algumas vezes ainda não são – iguais 

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

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

esporte de rendimento, no lazer, na educação física escolar, na visibilidade 

conferida pela mídia, nos valores de alguns prêmios atribuídos aos 

vencedores e vencedoras de competições esportivas, entre outras. Ou seja, 

ao longo da história do esporte nacional foram e são distintos os incentivos, 

os apoios, as visibilidades, as oportunidades, as relações de poder 
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conferidos a mulheres e homens, seja no âmbito da participação, seja na 

gestão e administração (GOELLNER, 2005b). 

 

Mesmo com todos os avanços alcançados, ainda hoje algumas mulheres são 

reconhecidas no esporte mais por seus atributos corporais do que pelas suas 

capacidades atléticas. Assim, as competências das mulheres como atletas servem 

apenas de pano de fundo para sua estética física e identidade sexual, o que torna o 

corpo da mulher atleta uma fonte de contradições (KNIJNIK, 2003). 

Os estereótipos incomodam as atletas de rendimento, sendo amplamente 

utilizado chavões de beleza e sexualidade para se referir a elas. O mito do “Belo Sexo1” 

criado na Renascença (XV e XVI) persiste até os dias atuais no pensamento ocidental 

(LIPOVETSKY apud KNIJINIK, 2003). 

Deste modo, Knijnik (2003) nos traz que além do julgamento no campo 

esportivo pelo qual qualquer desportista – homem ou mulher – é submetido, as 

mulheres atletas ainda são avaliadas pelo “estado civil, sexualidade, moralidade e 

atributos físicos”. Com isso, as mulheres se integraram no campo esportivo sem 

assumir uma posição autônoma e conscienciosa, com o corpo feminino inserido no 

esporte tornando-se refém do que podemos chamar de “ditadura da beleza” e de 

questões envolvendo esportividade e sexualidade, o que relegou a competitividade, 

muitas vezes, a planos inferiores. 

Enquanto os meninos já possuem uma camisa do time de futebol dos seus pais 

e uma bola – a qual serão incentivados a chutar - antes de nascer, as meninas são 

cercadas de delicadeza e cuidados e, geralmente, recebem bonecas e brinquedos que 

são miniaturas de utensílios doméstico. Hábitos como estes, podem tornar em termos 

gerais um sexo mais hábil que o outro no que tange as práticas físico-esportivas 

(DAOLIO, 2006). 

Essa e outras diferenças “impostas” pela sociedade levam muitas meninas a 

desenvolverem uma habilidade motora insatisfatória para a prática de alguns esportes, 

                                                            
1 Crença na beleza feminina superior. 
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o que pode ser um dos motivos que faz com que os meninos tenham dificuldades para 

aceitar meninas jogando futebol e alguns outros esportes juntamente com eles. 

Apesar da sempre crescente presença feminina na vida esportiva do país, a 

situação atual das mulheres deve ser avaliada com cautela. Mesmo que a 

participação delas como esportistas seja significativa, ainda é 

consideravelmente menor que a dos homens. Esta diferença pode ser 

identificada nas mais diversas instâncias em que se praticam as atividades 

corporais e esportivas, tais como nos clubes esportivos, nas atividades 

escolares, nas áreas de lazer, na presença em estádios e ginásios como 

espectadoras e também nos meios de comunicação de massa, que destinam 

aos atletas homens maior destaque e projeção (GOELLNER, 2005b). 

 

No capítulo posterior abordaremos a trajetória da relação entre mulheres e 

futebol desde a chegada dele ao Brasil – também relacionando com alguns 

acontecimentos do futebol feminino no restante do mundo – e trataremos de questões 

como, por exemplo, o selecionado nacional, organizações de campeonatos nacionais e 

internacionais, restrições impostas pelo governo brasileiro, entre outras. 
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3. O Futebol Feminino 
 

 

O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX e de acordo com Reis e 

Escher (2006) o ano de 1894 é o marco inicial utilizado pelos historiadores do futebol 

brasileiro devido à chegada de Charles Miller – que era filho de ingleses – na cidade 

de São Paulo após um período de estudos no Reino Unido, trazendo para o país 

algumas bolas de futebol. Contudo, o “país do futebol” levou algum tempo para ser 

contagiado pelo novo esporte, pois o turfe e o remo, de acordo com Lucena (2001) 

recebiam maior atenção e concebiam maior status social na época. Apenas nos anos 

de 1930, o futebol tornou-se um esporte de massa, como descrevem Reis e Escher 

(2006). 

Moura (2003) encontrou na sua pesquisa dados colidentes sobre a data da 

primeira partida de futebol feminino ocorrida no Brasil. De acordo com o jornal 

Correio Paulistano2, no dia 25 de janeiro de 1913 ocorreu uma partida beneficente, no 

Velódromo Paulista, em prol do hospital das crianças da Cruz Vermelha entre um time 

de rapazes e outro de senhoritas. No entanto, uma reportagem do dia seguinte ao jogo 

relata que ao invés de senhoritas, o time era formado por rapazes com indumentárias 

utilizadas pelas mulheres da época. 

O futebol nessa época possuía um forte caráter de afirmação social. As 

mulheres participavam da assistência aos jogos, que eram encarados como um evento 

da alta sociedade da época. De acordo com Moura (2003) a função social da mulher 

que era esperada pela sociedade estava ligada à beneficência. A supracitada partida foi 

“organizada” pelas mulheres, mas não jogada. Fato que até os anos 1920 não se 

modificaria no que diz respeito à prática do futebol pelas mulheres. 

Moura (2003) nos traz que diferentemente do jogo beneficente ocorrido no 

Velódromo Paulista, em 28 de junho de 1921, o periódico paulista A Gazeta publicou 

uma nota sobre uma partida entre Senhoritas Tremembenses e Senhoritas 

Cantareirenses, comemorativa às festividades juninas, na qual efetivamente as 

                                                            
2 Na mesma data foram encontradas referências à partida em outros periódicos da época. 
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mulheres foram as protagonistas no campo de jogo. Na década subsequente as 

mulheres, principalmente as da elite, foram ganhando espaço no terreno esportivo, 

deixando de ter uma prática corporal restrita à dança e à ginástica. Mas a criação da 

Legislação Esportiva em 1941 durante o Governo Vargas proibiu algumas práticas 

físico-esportivas – incluindo o futebol – para as mulheres alegando que não eram 

adequadas para o desenvolvimento e para a saúde do corpo feminino e em 1965, já no 

período da ditadura militar, o Conselho Nacional de Desportos (CND), através de uma 

deliberação, instruiu as entidades esportivas a proibirem a prática do futebol feminino 

(incluindo o futebol de salão e o futebol de praia). 

Algumas pequenas manifestações ocorreram nesse período na tentativa da 

mulher buscar seu espaço no campo de jogo, segundo Tódaro apud Souza Júnior 

(2003), na década de 1940, no Rio de Janeiro, mulheres da classe trabalhadora que 

lutavam contra o controle social iniciaram a prática do futebol e na década de 1960, 

tentou-se formar um time de futebol feminino em Manaus (AM), contudo a justiça 

impediu a existência da equipe. 

Diferentemente da atitude proibitiva do governo brasileiro, nos Estados Unidos 

o futebol feminino começava a se desenvolver a passos largos, encontrando seu 

alicerce no sistema educacional, público e privado, assim como ocorre até os dias 

atuais com outros esportes (basquetebol, natação, futebol americano) praticados 

naquele país. Até meados dos anos de 1980, a prática da modalidade se restringiu ao 

âmbito educacional, quando em 1985 foi composta, por atletas universitárias, a 

primeira seleção de futebol feminino norte-americana. 

O avanço do futebol feminino em outros países do mundo (EUA, Dinamarca, 

Suécia, Noruega) e a divulgação e o fortalecimento do movimento feminista na década 

de 1970 contribuíram para a revogação da resolução proibitiva. Deste modo, em 1979, 

o CND baixou uma nova deliberação, que revogou a de 1965, garantindo às mulheres 

brasileiras o direito à prática do futebol (REIS e ESCHER, 2006). 

Castellani Filho (1991) mostra que tal deliberação nasceu de um caso isolado, 

que dizia respeito ao Judô, quando o diretor da Confederação Brasileira de Judô, 

Joaquim Mamed, relacionou quatro judocas brasileiras como homens no comunicado 

que fez ao CND para garantir suas passagens para o campeonato sul-americano de 
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1979, na Argentina. Apesar de o caso ter sido revelado posteriormente, o resultado foi 

positivo, com o CND aprovando a participação feminina no judô.  

Teixeira Junior apud Bandeira (2008) nos conta que após a revogação, no ano 

de 1982 uma nova era do futebol feminino no Brasil foi iniciada, com a criação de 

inúmeros clubes por todo o país. Vale dizer que muitas das dificuldades encontradas 

para a prática da modalidade naquela época permanecem até hoje. 

Nesta nova era, temos um importante marco histórico do futebol feminino no 

país com a criação da equipe carioca do Esporte Clube Radar, em 1982, que 

disseminou o futebol feminino brasileiro, até mesmo no exterior, por meio de jornadas 

vitoriosas. Em 1988 o clube encerrou suas atividades (SOUZA JÚNIOR, 2003). 

Com o crescente avanço e popularização do futebol feminino no mundo, em 

1991 foi realizada, na China, a primeira Copa do Mundo3 de futebol feminino 

(organizada pela FIFA4) com os Estados Unidos tornando-se o primeiro campeão 

mundial da modalidade. Os participantes eram 12 países e o Brasil ocupou a 9ª posição 

na tabela de classificação final. O sucesso do evento que teve média de público de 

aproximadamente 20 mil espectadores por partida fez com que a FIFA passasse a 

realizar o evento a cada quatro anos (assim como ocorre com a Copa do Mundo de 

futebol masculino). 

A última edição ocorreu em 2007, novamente na China, e contou com a 

participação de 16 países, com a seleção da Alemanha derrotando a seleção brasileira 

no jogo final. Passados 16 anos desde a primeira edição, a média de público foi 

superior a 37 mil espectadores por partida. O salto da seleção brasileira na classificação 

final demonstra que no que diz respeito ao aperfeiçoamento técnico e tático das 

jogadoras, houve uma grande evolução do futebol feminino no país.  

Nas Olimpíadas de Atlanta em 1996, a modalidade foi incluída pelo Comitê 

Olímpico Internacional (COI) e foi disputada por oito países, sendo a medalha de ouro 

conquistada pelas norte-americanas e o Brasil obtendo o 4º lugar. Nas últimas 

Olimpíadas, realizadas em Pequim em 2008, a disputa se deu entre 12 países e as 

                                                            
3 A primeira Copa do Mundo de futebol masculino foi realizada em 1930 no Uruguai. 
4 Fédération Internationale de Football Association. Fundada em 1904, é a instituição internacional que 

gerencia e dirige o futebol, possuindo mais de 200 países associados, número maior até mesmo que o 

da ONU.  
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brasileiras conquistaram a medalha de prata, repetindo o feito realizado anteriormente 

no ano de 2004 em Atenas. 

No âmbito nacional, em 1997, por iniciativa da Federação Paulista de Futebol 

(FPF) e da Rede Bandeirantes, foi criado um torneio de futebol feminino, nomeado a 

Paulistana, que teve a participação de tradicionais clubes paulistas (São Paulo Futebol 

Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras e a Associação Portuguesa de Desportos) e 

times universitários; os jogos foram transmitidos ao vivo pela TV aberta (Rede 

Bandeirantes) e TV fechada (Sportv). Os times participantes do torneio eram formados 

além de jogadoras, por modelos aspirantes a jogadoras de futebol com o processo de 

seleção das atletas colocando os atributos estéticos das “atletas” em primeiro plano em 

detrimento aos técnicos. 

Nos anos 2000 o país viu surgir uma atleta, Marta, que conquistou fãs ao redor 

de todo o mundo sendo eleita pela FIFA a melhor jogadora do mundo por três vezes 

consecutivas (2006, 2007 e 2008). Infelizmente, pouco presenciamos Marta atuando 

nos gramados brasileiros, pois a falta de organização e campeonatos nacionais levou a 

jogadora, aos 18 anos, atuar no time sueco do Umea. Hoje Marta possui seus direitos 

federativos vinculados ao Los Angeles Sol e é uma das estrelas da recém-criada 

Women´s Professional Soccer (WPS), a nova liga profissional de futebol feminino dos 

EUA criada para substituir a Women´s United Soccer Association (WUSA), que 

encerrou suas atividades no ano de 2003. 

Um episódio emblemático ocorrido no Brasil, protagonizado por Marta e suas 

companheiras da seleção brasileira, foi a conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-

americanos de 2007, realizados no Rio de Janeiro. No Maracanã lotado com quase 70 

mil espectadores, a seleção brasileira venceu a norte-americana (que trouxe o time B, 

mas isso não tira o valor da conquista) por 5 a 0 na final, com dois gols e duas 

assistências de Marta. A campanha da seleção brasileira na competição foi sublime 

com a equipe vencendo todos os seus seis jogos, marcando 33 gols e não sofrendo 

nenhum. 

Segundo notícia veiculada no site do jornal O Estado de São Paulo, numa 

entrevista coletiva no Maracanã após a conquista da seleção, no dia que, segundo 

Marta, era o mais feliz de sua vida, a jogadora chorou pelo futebol feminino brasileiro: 
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Em uma entrevista coletiva muito concorrida no Maracanã, onde tornou-

se a primeira mulher a ter seus pés gravados na calçada da fama do estádio, 

Marta desabou ao lembrar que muitas jogadoras desistem de jogar futebol 

no país porque não têm condições. Ela mesma, que defende o clube sueco 

Umea, disse ter saudades de casa e garantiu que voltaria a jogar aqui se 

fosse viável. (estadao.com.br, 26/07/2007: 18:19h) 

 

 E disse: 

 

“A nossa esperança é que isso não pare por aí, tem muita menina querendo 

jogar, muitas Martas, Formigas, Danielas... e a gente está na luta para que 

isso venha a acontecer, que a gente tenha uma liga, uma estrutura melhor 

no Brasil", acrescentou. (estadao.com.br, 26/07/2007: 18:19h) 

 

 A notícia diz que os pedidos de Marta repetiram o que ocorreu após a conquista 

da medalha de prata em Atenas-2004, quando as mesmas jogadoras formavam a base 

da seleção: “O segundo lugar olímpico representava a esperança do desenvolvimento 

do esporte, o que acabou não acontecendo.” (estadao.com.br, 26/07/2007: 18:19h) 

 Após a conquista do ouro panamericano em 2007, a Confederação Brasileira 

de Futebol (CBF) pela primeira vez em sua história tomou a iniciativa de promover 

um torneio de futebol feminino nacional, com o apoio do Ministério do Esporte, e criou 

a Copa do Brasil de futebol feminino – seguindo formato semelhante ao da Copa do 

Brasil de futebol masculino. A competição contou com a participação de 32 equipes 

de todas as regiões do Brasil e foi disputado entre os dias 30 de outubro e 8 de 

dezembro de 2007, com a equipe do Mato Grosso do Sul/Saad sagrando-se campeão 

ao final. 

No ano subsequente à primeira edição do torneio, a disputa se deu nos mesmos 

moldes e teve duração semelhante, sendo disputado de 1 de novembro a 17 de 

dezembro de 2008. Ao final, o título ficou com a equipe do Santos que garantiu o 

direito de disputar em 2009 a primeira Copa Libertadores da América de Futebol 

Feminino. 
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A competição reuniu dez equipes do continente sul-americano divididas em 

dois grupos (um grupo jogou em Santos e o outro no Guarujá) e ocorreu entre os dias 

4 e 18 de outubro de 2009. O Santos Futebol Clube e a cidade de Santos sediou a 

abertura e a final da competição que ocorreram no estádio Urbano Caldeira, 

popularmente conhecido por Vila Belmiro. Na grande final a equipe brasileira goleou 

o Universidad Autonoma, do Paraguai, por 9 a 0 em jogo que recebeu público de 

14.183 pagantes5. 

Grande parte dos méritos pela criação do torneio foi do atual presidente do 

Santos, Marcelo Teixeira, que convenceu a Confederação Sulamericana de Futebol 

(CONMEBOL) de a realizar o torneio. Com a conquista o clube se tornou o primeiro 

a conquistar o principal torneio continental com as equipes masculina e feminina. 

Teixeira também fez lobby na entidade máxima do futebol e o presidente da FIFA, 

Joseph Blatter, confirmou a realização em abril ou maio de 2010, do primeiro 

Campeonato Mundial de Clubes de Futebol Feminino a ser organizado pela FIFA, que 

contará com equipes de todos os continentes e ocorrerá na cidade de Santos. 

Para conquistar a Libertadores e ir em busca do título da Copa do Brasil de 

2009, o clube não poupou esforços e abriu os cofres. Contratou algumas  medalhistas 

olímpicas com a Seleção Brasileira em Pequim-2008 que atuavam no exterior: 

Francielle, Érika e Cristiane (eleita a terceira melhor jogadora do mundo pela FIFA) 

que retornaram ao país após uma temporada na liga profissional norte-americana e 

Andréia foi repatriada do futebol espanhol. Mais do que isso, contratou Marta – com 

salário mensal estimado em R$150 mil – para ser a grande atração e liderar as Sereias 

da Vila6, o que gerou repercussão na imprensa do Brasil e do exterior. Após a conquista 

do título inédito, nove jogadoras santistas foram convocadas para defender o 

selecionado nacional. 

 Infelizmente, poucos clubes considerados “de massa” possuem equipes de 

futebol feminino, o que poderia ser um fator propulsor para a modalidade, segundo 

reportagem da Revista Época: 

 

                                                            
5 O time masculino do Santos levou em média 8.367 pagantes nos primeiros 14 jogos que atuou como 

mandante no Campeonato Brasileiro da Série A. 
6 Apelido pelo qual é conhecido o time de futebol feminino do Santos Futebol Clube. 
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Os campeonatos são dominados por times de cidades pequenas, montados 

por abnegados. Um Corinthians x Flamengo feminino obviamente teria 

mais apelo que um Kindermann (SC) x Botucatu (SP), para citar duas das 

melhores equipes da atualidade (Fontenelle, 14 de setembro de 2009, 

p.95). 

 

 A falta de um apoio sólido por parte da confederação responposável pelo 

futebol no país, demonstrada no fato do principal torneio nacional de clubes (e como 

já dito anteriormente, o primeiro organizado pela CBF) ter duração de pouco mais de 

um mês, impossibilita que muitas atletas sejam profissionais, no sentido dicionaresco7 

da palavra, e que se mantenham em atividade no país. Além disso este cenário afasta 

instituições que se interessariam em apoiar e patrocinar a modalidade, e por que não, 

afasta também os grandes clubes do país, que podem ter o interesse na modalidade 

reduzido devido a instabilidade e incertezas que a cercam. O resultado disso é que o 

futebol feminino continua imerso no amadorismo, sendo que muitas atletas precisam 

de outros empregos para conseguir se sustentar, como podemos notar em dois artigos 

dos regulamentos do que, pode-se dizer, atualmente são os dois “principais” 

campeonatos de futebol feminino do país, a Copa do Brasil de Futebol Feminino e o 

Campeonato Paulista Kaiser de Futebol Feminino: 

 

Art. 3o. – Para a Copa do Brasil de Futebol Feminino de 2008, não serão 

exigidas indicações oriundas de campeonatos, considerando-se que na 

maioria dos estados não há, ainda, tal modalidade de competição
8. 

(cbf.com.br/sitecopabrff/regulamento.pdf, 26/05/09: 21:03h) 

 

Art. 2º - A Federação Paulista de Futebol (FPF) detém todos os direitos 

relacionados a esta competição amadora
9 e seu Departamento Técnico é 

o responsável pela organização, realização e elaboração do regulamento e 

tabela do campeonato. 

(futebolpaulista.com.br/arquivos/Regulamento_feminino_2009.doc, 

26/05/09: 21:25h) 

 

                                                            
7 Segundo o Dicionário Michaelis: 4 Que exerce, por dinheiro, uma ocupação comumente exercida 

como passatempo: Futebolista profissional. 5 Exercido como meio de vida, ou pelo ganho, por 

profissionais ao invés de por amadores: Futebol profissional. 
8 Grifo meu. 
9 Grifo meu. 
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As diferenças entre o incentivo e suporte proporcionado pela CBF para o 

futebol masculino e feminino são exorbitantes, assim como o espaço que a mídia 

dedica na veiculação de notícias e matérias a respeito. 

Goellner (2005a) crê que para explicar a baixa visibilidade e popularidade do 

futebol feminino no Brasil, além da justificativa mercadológica (falta de apoio e 

patrocínio, por exemplo) há dois outros argumentos que são facilmente identificados 

em vários espaços sociais:  

 

(...) a aproximação, por vezes recorrente, entre o futebol e a masculinização 

da mulher e naturalização de uma representação de feminilidade que 

estabelece uma relação linear e imperativa entre mulher, feminilidade e 

beleza. Por estarem profundamente entrelaçados, esses argumentos acabam 

por reforçar alguns discursos direcionados para a privação da participação 

das mulheres em algumas modalidades esportivas tais como o futebol e as 

lutas (GOELLNER, 2005a, p.143). 

 

Já no âmbito mundial, a FIFA pensa e enxerga a modalidade numa perspectiva 

crítica e de desenvolvimento, demonstrando preocupação não só com a inserção da 

mulher dentro e fora do campo de jogo, mas também em transpor os obstáculos 

socioculturais encontrados pelas mulheres, como podemos notar na missão e metas 

propostas no site oficial da entidade:  

 

Misión:  

La FIFA fomenta el desarrollo del fútbol femenino y se compromete a 

ofrecer cada vez más oportunidades a jugadoras, entrenadoras, árbitras y 

funcionarias, para lo cual organiza cursos destinados a estos colectivos, 

además de prestar un apoyo financiero para el sostenimiento del fútbol 

femenino. Mediante la concienciación y numerosas campañas de 

información, la FIFA apoya la difusión de este deporte y contribuye a la 

superación de obstáculos sociales y culturales a los que se enfrentan las 

mujeres, con objeto de lograr una mejor posición social de la mujer. 

Objetivos: 

 Fomento y desarrollo del fútbol femenino para mujeres adultas y jóvenes 

de las asociaciones miembro de la FIFA 

 Mejora de las estructuras del fútbol femenino en las confederaciones y las 

asociaciones miembro 

 Aumento de la cuota de jugadoras (adultas y jóvenes) tanto en el ámbito 

del fútbol popular, escolar, de aficionados, como en el profesional 

 Mejora progresiva de la calidad, la organización y la difusión de las 

competiciones de fútbol femenino de la FIFA 
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 Determinación de los requisitos para conseguir una representación 

femenina más sólida en puestos técnicos y directivos del mundo del fútbol, 

incluyendo los sectores de arbitraje, entrenamiento, medicina, medios de 

comunicación y administración 

 Organización de cursos de entrenamiento y formación para jugadoras, 

entrenadoras, árbitras, médicas y funcionarias 

 Creación y difusión de un calendario de partidos 

 Análisis y supervisión del desarrollo técnico del fútbol femenino 

 Organización de simposios y conferencias sobre el fútbol  

femenino 

 (es.fifa.com/aboutfifa/developing/women/womenmissions.html, 

25/11/09: 10:39h) 

 

 Após traçar e compreender a história do futebol feminino no Brasil, bem como 

sua organização em diferentes âmbitos, no próximo capítulo buscaremos entender a 

trajetória histórica e de organização do futebol feminino no Guarani Futebol Clube a 

fim de obter subsídios para a posterior discussão da pesquisa de campo. 
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4. O Futebol Feminino no Guarani 

Futebol Clube 

 

 

Moura (2003) estudou na sua dissertação de mestrado entre outros temas as 

atividades da equipe de futebol feminino do Guarani Futebol Clube10 desde o início da 

prática do futebol por mulheres no clube, em 1983, até a paralisação destas, no final 

de 198411. O autor escreveu que no inicio da década de 1980, o futebol feminino 

começou a ganhar espaço na cidade de Campinas. Muitas equipes foram formadas em 

1983, após a liberalização de sua prática pelo CND, que passou a autorizar de modo 

formal a prática desse e de outros desportos para as mulheres em 1979.  

A maioria dessas equipes possuía o nome de indústrias ou de estabelecimentos 

locais, entre elas estavam equipes que envolviam o nome dos dois maiores clubes da 

cidade: a do Guarani Futebol Clube e a da Cidade Pontepretana, que segundo Moura 

(2003) era chamada de “Ponte Preta” pela mídia apesar de não possuir vínculos oficiais 

com a Associação Atlética Ponte Preta12. 

Segundo Moura (2003) o Guarani F.C. começou a oferecer o futebol feminino 

como uma atividade de lazer para suas associadas. Posteriormente, entre elas surgiu a 

idéia de criar uma equipe para disputar partidas e campeonatos em Campinas: 

 

No Jornal Correio Popular, de 04 de setembro de 1983, afirmava-se que 

a idéia de compor uma equipe de futebol feminino no Guarani teria 

surgido no mês de abril do corrente ano, com o intuito de ser apenas um 

atrativo, um jogo preliminar da partida principal entre as equipes 

masculinas do Guarani Futebol Clube e Corinthians, a ser realizada no 

estádio Brinco de Ouro. Aconteceram alguns problemas, e a partida foi 

adiada para o jogo contra o Goiás. A partir disso, a equipe foi formada e a 

ela incorporadas jogadoras não associadas do clube. O grupo de mulheres 

                                                            
10 O clube campineiro foi fundado em dois de abril de 1911 por adolescentes da classe média e baixa. 
11 De acordo com Moura (2003), a prática do futebol feminino no Guarani F.C. foi retomada em 1991, 

e até a data de sua dissertação de mestrado continuavam a existir. 
12 A Associação Atlética Ponte Preta é rival histórico do Guarani, sendo que o encontro entre as duas 

equipes é popularmente conhecido como “Derby Campineiro”. 
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não sócias tomou conta do “pedaço”, representando o Guarani nos jogos 

e torneios (MOURA, 2003, p.67) . 

O 1º Campeonato de Futebol Feminino de Campinas foi promovido pela 

ABRSSC (Associação Beneficente e Recreativa dos Sargentos e Subtenentes de 

Campinas), sendo que o primeiro campeonato disputado pelo time feminino do 

Guarani F.C., ocorreu em julho/agosto de 1983. Ainda no segundo semestre desse 

mesmo ano, ocorreu um campeonato de futebol feminino promovido pela Liga 

Campineira de Futebol. 

Moura (2003) nos conta que no ano de 1984 o clube já realizava “peneiras13” 

para selecionar meninas para a equipe e obteve patrocínio de uma empresa chamada 

“Tecnol”, que demonstrou entusiasmo pelo fato do clube disputar o 1º Campeonato 

Paulista de Futebol Feminino. 

Segundo o site oficial do Guarani, ao final de 1984 a equipe de competição de 

futebol feminino do clube foi extinta, conservando-se apenas torneios internos de 

futsal para associadas. Após várias tentativas de reorganizar o futebol de campo 

feminino no Guarani F.C., as atividades foram retomadas em junho de 1995 e iniciou-

se um trabalho pioneiro em busca do desenvolvimento de equipes de base, sendo que 

no ano de 2001, o Guarani F.C. participou pela primeira vez do Campeonato Paulista 

Feminino organizado pela FPF. As notícias sobre o futebol feminino do clube 

encontradas no site oficial do clube cessam em 2004, vangloriando o trabalho 

desenvolvido pelo clube e citando que o Guarani atingiu a marca de 15 atletas 

estudando com bolsas de estudos em universidades americanas, além de contar com 

uma atleta na Seleção Brasileira Sub-19 que disputaria a Copa do Mundo da categoria. 

Sendo que de 1983 a 2004, o clube também desenvolveu trabalhos com o futsal e o 

futebol society.  

Contudo há um site14, que não é o oficial do clube, do futebol feminino do 

Guarani F.C.15, que traz um histórico muito mais detalhado e atualizado (quase que 

diariamente) sobre o assunto, com notícias sobre campeonatos, jogos, treinos, vídeos, 

etc.  

                                                            
13 Seleção feita pelos clubes de futebol para descobrir novos talentos. 
14 http://www.guaranifutfem.com/ 
15 Há um banner no site com os seguintes dizeres: “O site oficial das "Meninas de Ouro do Brinco", 

muito mais do que um time de futebol...”. 
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Atualmente o clube mantém equipes de futsal e futebol de campo disputando 

torneios e amistosos, além de representar a cidade de Campinas em algumas 

competições, em categorias que vão desde a sub-13 até a de idade livre. 

O mês de junho de 2009 marcou o aniversário de 14 anos da retomada 

definitiva do futebol feminino no clube, mas o Departamento de Futebol Feminino 

quase foi extinto novamente no princípio do mesmo ano devido à falta de patrocínio. 

Com o apoio dos Amigos Desportistas de Campinas Associados (ADCA) a 

manutenção foi garantida, como relata notícia veiculada no site Cosmo16. 

Segundo informações contidas na mesma notícia, o clube conquistou 268 

troféus no futsal e no futebol de campo (incluindo conquistas estaduais, nacionais e 

internacionais) nos últimos 14 anos e atualmente o projeto conta com 45 vagas 

preenchidas até a categoria sub-18. 

No capítulo seguinte, discutiremos a pesquisa de campo realizada com as 

atletas do futebol feminino do Guarani F.C.. Serão feitas algumas comparações com a 

pesquisa realizada por Moura (2003) com as atletas da extinta equipe do Guarani F.C. 

em 1984. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Portal de notícias do interior Paulista. 



32 
 

5. Pesquisa de Campo 

 

 

As entrevistas (semi-estruturadas) da pesquisa de campo foram realizadas com 

oito atletas que atualmente praticam futebol no Guarani e que atuam na categoria com 

idade livre. Moura (2003) realizou uma pesquisa de campo com atletas do primeiro 

time de futebol feminino do Guarani, formado em 1983. Na presente pesquisa iremos 

recorrer a alguns resultados de Moura (2003) para incrementar a discussão que será 

posta a seguir e realizar comparações quando necessário. Vale dizer que 

diferentemente da equipe de 1983, na qual todas as atletas eram associadas, a equipe 

atual aceita atletas que não são associadas ao clube. 

Todas as entrevistas foram realizadas após uma sessão de treinamento no dia 9 

de junho de 2009 e consentidas pelo Diretor do Departamento de Futebol Feminino do 

Guarani F.C., que ficou presente durante a realização das mesmas. 

Quando perguntadas sobre as condições oferecidas pelo clube para treinarem e 

disputarem os jogos, as entrevistadas deixaram claro que o Guarani oferece apenas as 

dependências do clube para a realização dos treinamentos durante a semana (campo, 

quadras, bolas, etc). Como relata a jogadora “A”: 

“Eles cedem os locais de treino para a semana, mas o Guarani não oferece ajuda de 

custo, o que nos ajudam são os patrocínios que às vezes surgem.” 

E a jogadora “F”: 

“Só proporcionam o local de treino, o resto conseguimos através de patrocínio, a 

prefeitura está ajudando agora...” 

Comparando com o depoimento de uma das entrevistadas por Moura (2003) 

em sua dissertação de mestrado, notamos um fato que, de certo modo, mostra que 

apesar dos avanços conquistados pela mulher nas mais distintas esferas, na 

organização da modalidade no clube, após mais de 25 anos, algumas coisas continuam 

iguais: 
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“Nós tínhamos que treinar durante o período da noite no campo de terra, raras vezes 

ele [o Guarani] emprestava o Brinco de Ouro para a gente... para um jogo, uma 

preliminar (...)” (Moura, 2003, p.67). 

Ao acompanhar o treino das atletas no dia em que realizei as entrevistas, pude 

notar que o campo utilizado para o treinamento era o mesmo campo de terra citado 

pelas atletas de 1983. 

Questionadas em que idade e onde começaram a praticar o esporte, notamos 

que todas as entrevistadas apontaram um clube ou escolinha como o local de início, 

com apenas a jogadora “B” dizendo que antes de ir para um clube jogava com o seu 

pai. Tal fato demonstra que hoje, assim como dito pela jogadora “E”: 

“Pra quem quer começar hoje é mais fácil, tem mais escolhinhas, clubes (...).” 

Quadro totalmente diferente do apresentado pelas jogadoras entrevistadas por 

Moura (2003) que em sua maioria começaram a jogar na rua, com familiares do sexo 

masculino, com os meninos, em espaços públicos de lazer. Tal modificação pode ter 

ocorrido devido às transformações de caráter socioeconômico e cultural pelas quais o 

Brasil passa desde o final da década de 1980. 

Dentre estas temos o crescimento do número de habitantes que residem em 

edifícios, condomínios fechados e bairros onde as transformações urbanas 

contribuíram para a diminuição – e até mesmo o fim em alguns locais – da prática do 

futebol nas ruas, o aumento da violência urbana, principalmente nas grandes 

metrópoles brasileiras, que fez com que os espaços privados e “cercados” de lazer 

recebessem maior adesão por parte da população, entre outras. 

Acerca da questão sobre o preconceito pelo fato de jogarem futebol, a maioria 

das atletas apontou para o machismo existente no cerne do futebol que pode ser 

representado por uma frase comumente utilizada na sociedade: “Futebol é coisa pra 

macho!” e da associação entre futebol feminino e homossexualidade. Entretanto, ao 

analisarmos as respostas obtidas por Moura (2003) sobre o assunto, notamos que a 

maioria das entrevistadas relatava ofensas e xingamentos oriundos dos “torcedores” 

presentes nos jogos em que disputavam, fato não mencionado livremente por nenhuma 

de nossas jogadoras entrevistadas. 
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Outra questão interessante é que todas as entrevistadas por Moura (2003) 

apontaram para a existência de preconceito em relação a pratica do futebol feminino 

nos anos de 1980, enquanto duas de nossas jogadoras entrevistas, as atletas “D” e “E” 

acreditam que hoje em dia ou não há muito ou nenhum preconceito. Tal dado pode 

indicar uma mudança significante da sociedade no que diz respeito ao futebol jogado 

pelas mulheres. 

Sobre as facilidades encontradas pelas jogadoras para praticar o futebol, as 

jogadoras “B”, “D”, “F”, “G” creditaram a possibilidade de conseguir cursar uma 

universidade no exterior por meio do intercâmbio que o Guarani possui com 

universidades norte-americana, fato apontado pelas jogadoras “B” e “H” como um dos 

motivos pelos quais decidiram treinar e jogar futebol pelo Guarani. Já no que tange as 

dificuldades encontradas, a falta de apoio, incentivo e investimentos no futebol 

feminino são os fatores apontados pelas atletas.  

Também a respeito do que as levaram a decidir por treinar e jogar pelo Guarani, 

as jogadoras apontaram a seriedade com que o futebol feminino é tratado pelo clube e 

o fato do time ser considerado um dos melhores e mais vencedores da região. 

Apesar dos avanços da mulher no campo social, a sociedade demonstra um 

conservadorismo e preconceito com suas cidadãs, vendo-as desprovidas do direito à 

pratica do futebol, historicamente construído para os homens. 
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Considerações Finais 

 

Como foi possível constatar por meio deste estudo, as dificuldades atualmente 

encontradas pelas atletas e para a prática do futebol feminino no Guarani F.C., se 

assemelham em grande parte às dificuldades relatadas sobre o tema em questão nos 

anos de 1983 e 1984. Prova disso é o preconceito presente na sociedade sobre o fato 

de mulheres jogarem futebol, as diferenças exorbitantes entre as cifras e tudo o mais 

que cerca o futebol masculino e o feminino, e a falta de apoio e incentivo sólido por 

parte de instituições públicas, privadas, CBF e dos dirigentes esportivos.  

Isto fica aparente quando encontramos tantas dificuldades no que diz respeito 

ao apoio, patrocínios e verbas destinadas ao futebol feminino do Guarani, um clube 

com sucesso no campo de jogo, mas com uma estrutura longe da condição mínima 

ideal e ainda amadora no gerenciamento do futebol feminino. Um exemplo disto é o 

fato das atletas ainda treinarem em um campo de terra e não receberem nenhuma ajuda 

de custo, sequer para o transporte até os locais de treino. 

O número de mulheres que hoje vivenciam o futebol no Brasil, seja como 

praticantes em clubes, escolas e espaços públicos ou privados de lazer, seja como 

torcedoras que frequentam estádios ou acompanham pela mídia, sem dúvidas é maior 

que em qualquer outro momento e, apesar dos problemas apresentados, continua 

aumentando significativamente há algumas décadas. 

Embora o futebol ainda constitua um meio hegemonicamente masculino no 

Brasil, os avanços foram consideráveis no que diz respeito tanto à prática quanto a 

assistência ao espetáculo futebolístico por parte das mulheres, em grande parte pela 

maior inserção das mulheres em muitas outras esferas sociais, como por exemplo, o 

mercado de trabalho. Ainda assim: 

 

De todas as brasileiras que trabalham, 15,8% são domésticas. Nos países 

desenvolvidos, essa profissão – do jeito como a conhecemos, a “criada 

para todo tipo de serviço”, que cozinha, limpa, passa e lava em tempo 

integral – acabou há muito tempo. Mas, no Brasil, nos últimos dez anos, 
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as domésticas aumentaram de 5 milhões para 6,6 milhões. E três quartos 

desse total são invisíveis em nossa economia. (DE AQUINO, 

revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI97868-15230,00.html, 

13/10/2009 17:38h) 

 

Mesmo com muita dificuldade e pouca estrutura, o futebol feminino 

conquistou muito espaço na sociedade, prova disto é o respeito que a o selecionado 

nacional possui e o número de jogadoras brasileiras que fizeram ou fazem sucesso no 

exterior. 

A constituição de campeonatos organizados pelas federações estaduais e pela 

CBF, de maneira séria e interessada, que crie um calendário anual sólido para o futebol 

no país, poderia ser um caminho capaz de captar e fidelizar um público que se torne 

consumidor do futebol feminino, investidores e patrocinadores, de modo que muitas 

equipes deixariam de serem formadas e desmanteladas em poucos meses. É necessário 

uma estrutura que viabilize a profissionalização das atletas possibilitando a elas focar 

seus esforços apenas na prática do futebol. 

Apesar dos objetivos deste estudo não englobarem tal discussão, creio que 

como aluno e futuro profissional de Educação Física, devo frisar que um esporte não 

se restringe apenas ao alto rendimento. Sendo assim, o investimento estatal por meio 

de políticas públicas pode ser um caminho para aumentar o número de praticantes de 

um esporte, no caso o futebol feminino, e concretizar a democratização da sua prática, 

o que possivelmente ajudaria a alavancar o futebol feminino no país em diferentes 

setores.  

O Ministério do Esporte possui o programa Segundo Tempo que, ao menos na 

missão que se propõe a cumprir, possui todas as características necessárias para atingir 

o objetivo citado anteriormente: 

 

O Segundo Tempo como Programa Estratégico do Governo Federal tem 

por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de 

forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e 

jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de 
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vida,prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. 

(portal.esporte.gov.br/snee/segundotempo/default.jsp, 15/10/09 11:22h)  

Corroboro com as idéias colocadas por Souza Júnior (2003) que diz que o 

professor de Educação Física torna-se elemento decisivo na formação dos alunos, pois 

cultiva uma relação direta com os alunos e, nesse contexto, possui importância 

fundamental, sendo quem irá veicular idéias, percepções e conceitos construídos 

acerca da adequação ou não do comportamento de seus alunos.  

Deste modo, acredito que o professor e o profissional de Educação Física 

possuem suma importância para mudar os rumos do futebol feminino no Brasil, pois 

por meio do ensino das práticas físico-esportivas em suas aulas detém ferramentas que 

são capazes de “romper” com possíveis estereótipos e preconceitos, como por 

exemplo, os atrelados ao futebol feminino. 
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1) Com que idade e onde você começou a jogar futebol? 

2)    Você sente que as pessoas têm preconceito por você jogar futebol? 

3) Levando em conta a condição atual da jovem na sociedade, quais são as 

facilidades e dificuldades que você acredita encontrar para praticar 

futebol? 

4) Por que você decidiu jogar e treinar futebol no Guarani? (MOURA, 

2003) 

5) Quais são as condições que o Guarani oferece para as jogadoras do clube 

treinar e disputar os jogos? 

 

Respostas da jogadora “A”: 

1) Com que idade e onde você começou a jogar futebol? 

Com 11 anos, aqui mesmo no projeto do Guarani. 

2) Você sente que as pessoas têm preconceito por você jogar futebol? 

Muitas pessoas têm algum tipo de preconceito por ser um esporte mais praticado por 

homens, tem muito machismo por a gente jogar. 

3) Levando em conta a condição atual da jovem na sociedade, quais são as 

facilidades e dificuldades que você acredita encontrar para praticar futebol? 

A cada ano que passa se abre mais portas para as meninas jogarem, mas no nosso 

país o futebol feminino não é reconhecido e ainda falta muito apoio. 

4) Por que você decidiu jogar e treinar futebol no Guarani? (MOURA, 2003) 

Porque a gente já nasce com o dom e o Guarani é um clube bom, um local onde nos 

proporcionam essa possibilidade de treinar e jogar. 

5) Quais são as condições que o Guarani oferece para as jogadoras do clube 

treinar e disputar os jogos? 
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Eles cedem os locais de treino para a semana, mas o Guarani não oferece ajuda de 

custo, o que nos ajudam são os patrocínios que às vezes surgem. 

 

Respostas da jogadora “B”: 

1) Com que idade e onde você começou a jogar futebol? 

Com 7 anos, no Bomfim17. Mas antes já jogava com o meu pai. 

2) Você sente que as pessoas têm preconceito por você jogar futebol? 

Sinto. 

Eu: Que tipo de preconceito? 

Quando eu falo pra alguém que eu jogo...Ah...A pessoa já faz uma cara meio 

estranha e sinto que ela já pensa: “É homossexual!” 

3) Levando em conta a condição atual da jovem na sociedade, quais são as 

facilidades e dificuldades que você acredita encontrar para praticar futebol? 

A possibilidade de ir pro exterior e estudar através do futebol é uma facilidade, mas 

há pouco incentivo da sociedade no Brasil pro futebol feminino. 

4) Por que você decidiu jogar e treinar futebol no Guarani? (MOURA, 2003) 

Porque aqui tem a oportunidade de bolsa no exterior e aqui a coisa é séria e não tem 

tanta “panela”. 

5) Quais são as condições que o Guarani oferece para as jogadoras do clube 

treinar e disputar os jogos? 

O Guarani não ajuda em nada, eles não acreditam em nós (risos). Eles só cedem o 

espaço pra treinar, quem ajuda mais é o Fernando18 e o Élvis19. 

 

                                                            
17 Bonfim Recreativo e Social. Clube pertencente à cidade de Campinas. 
18 Atual Diretor do Futebol Feminino. 
19 Atual Treinador do Futebol Feminino. 
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Respostas da jogadora “C”: 

1) Com que idade e onde você começou a jogar futebol? 

Com 14 anos, no Bonfim. Vim pro Guarani 2 anos depois. 

2) Você sente que as pessoas têm preconceito por você jogar futebol? 

Bastante. A sociedade ainda é muito machista com relação a isso. 

3) Levando em conta a condição atual da jovem na sociedade, quais são as 

facilidades e dificuldades que você acredita encontrar para praticar futebol? 

As desvantagens em relação ao futebol masculino, falta de vontade das pessoas pra 

investir e falta de confiança no futebol feminino. Mas algumas pessoas acreditam e 

ajudam de alguma forma. 

4) Por que você decidiu jogar e treinar futebol no Guarani? (MOURA, 2003) 

Procurei o melhor time e o que tem mais estabilidade no futebol feminino. 

5) Quais são as condições que o Guarani oferece para as jogadoras do clube 

treinar e disputar os jogos? 

Só pagam campeonatos, agora saiu uma ajuda de custo da prefeitura de Campinas, a 

nossa força de vontade é o que move mesmo. 

 

Respostas da jogadora “D”: 

1) Com que idade e onde você começou a jogar futebol? 

Com 8 anos, no Bonfim. 

2) Você sente que as pessoas têm preconceito por você jogar futebol? 

Agora não, mas antigamente o pessoal chamava de “mulher macho”, até minha 8ª 

série só eu das meninas que jogava na escola, no colegial isso mudou um pouco. Não 

é como o masculino ainda e vai demorar pra ser. 
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3) Levando em conta a condição atual da jovem na sociedade, quais são as 

facilidades e dificuldades que você acredita encontrar para praticar futebol? 

Agora tem mais times e eu ganhei uma bolsa pra jogar nos EUA e fazer faculdade lá, 

é uma porta que se abriu pra muitas jogadoras. 

Eu: Você já terminou a universidade? 

Estou no terceiro ano, estou aqui porque agora to de férias. 

4) Por que você decidiu jogar e treinar futebol no Guarani? (MOURA, 2003) 

Nosso time no Bonfim não era muito bom e quando jogava contra o Guarani sempre 

tomava “cacetada” (risos). Daí tava pensando até em parar de jogar, mas vim fazer o 

teste aqui e passei. 

5) Quais são as condições que o Guarani oferece para as jogadoras do clube 

treinar e disputar os jogos? 

Oferece o ambiente, material de treino, professores qualificados. 

Eu: E para os jogos? 

Quando são longe as vezes o transporte...Por não ser profissional, ser amador, temos 

essa dificuldade. 

 

Respostas da jogadora “E”: 

1) Com que idade e onde você começou a jogar futebol? 

Com 12 anos, no Clube Bonfim. 

2) Você sente que as pessoas têm preconceito por você jogar futebol? 

Hoje em dia não muito. 

Eu: No passado existia mais? 

Antigamente tinha bastante, nas aulas de Educação Física só os meninos jogavam, 

como eu jogava no Guarani o professor me deixava jogar junto com eles. 
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3) Levando em conta a condição atual da jovem na sociedade, quais são as 

facilidades e dificuldades que você acredita encontrar para praticar futebol? 

Pra quem quer começar hoje é mais fácil, tem mais escolhinhas, clubes...ta mais na 

mídia. 

4) Por que você decidiu jogar e treinar futebol no Guarani? (MOURA, 2003) 

Porque eu sou bugrina (risos) e na época o time era muito bom e vencia todos os 

campeonatos. 

Eu: Desde quando você joga no Guarani? 

Desde 2002, faz 7 anos. 

5) Quais são as condições que o Guarani oferece para as jogadoras do clube 

treinar e disputar os jogos? 

Oferece o lugar pra treinar, as dependências do clube, uniforme de jogo. Tudo que 

um clube oferece. 

 

Respostas da jogadora “F”: 

1) Com que idade e onde você começou a jogar futebol? 

Eu comecei com uns 10 anos, jogando na rua com os meninos. 

Eu: Com quantos anos você começou a treinar em um clube? 

Com 13, no Guarani. 

2) Você sente que as pessoas têm preconceito por você jogar futebol? 

Sim. 

Eu: Que tipo de preconceito? 

O povo acha que futebol é só para homem e que a gente gosta do mesmo sexo por 

gostar de jogar futebol. 
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3) Levando em conta a condição atual da jovem na sociedade, quais são as 

facilidades e dificuldades que você acredita encontrar para praticar futebol? 

Não é sempre que tem como eu vir jogar, tipo se alguém da família tiver doente...e 

também falta patrocínio. Mas tem a possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos 

através do futebol. 

4) Por que você decidiu jogar e treinar futebol no Guarani? (MOURA, 2003) 

Primeiro por ser o lugar mais próximo e o melhor da região e porque futebol é o que 

eu gosto de fazer. 

5) Quais são as condições que o Guarani oferece para as jogadoras do clube 

treinar e disputar os jogos? 

Deixar usar a quadra e o campo pra treinar. 

 

Respostas da jogadora “G”: 

1) Com que idade e onde você começou a jogar futebol? 

Com 8 anos, na escolinha da Ponte Preta. 

2) Você sente que as pessoas têm preconceito por você jogar futebol? 

Sim. Porque é um meio mais masculino. 

Eu: Que tipos? 

Do tipo...Ah...Ela joga futebol, ela é homem... 

3) Levando em conta a condição atual da jovem na sociedade, quais são as 

facilidades e dificuldades que você acredita encontrar para praticar futebol? 

Encontra várias formas de evoluir através do futebol, fazer uma faculdade através do 

futebol, mas não há apoio do governo e muitas pessoas não acreditam no futebol 

feminino, na seriedade. 

4) Por que você decidiu jogar e treinar futebol no Guarani? (MOURA, 2003) 
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Por que aqui, além de ser um dos melhores times da região, eles levam o futebol 

feminino a sério, nos tratam com atletas. 

5) Quais são as condições que o Guarani oferece para as jogadoras do clube 

treinar e disputar os jogos? 

Só proporcionam o local de treino, o resto conseguimos através de patrocínio, a 

prefeitura está ajudando agora... 

 

Respostas da jogadora “H”: 

 

1) Com que idade e onde você começou a jogar futebol? 

Com 11 anos, em uma escolinha do Palmeiras. 

2) Você sente que as pessoas têm preconceito por você jogar futebol? 

Sinto. Todo mundo pensa que futebol é só para homem e que menina não pode jogar. 

3) Levando em conta a condição atual da jovem na sociedade, quais são as 

facilidades e dificuldades que você acredita encontrar para praticar futebol? 

A única facilidade é que o Guarani oferece uma estrutura pra gente treinar, mas falta 

apoio, patrocínio. 

4) Por que você decidiu jogar e treinar futebol no Guarani? (MOURA, 2003) 

Porque aqui é o melhor time da região e se você for bem ele oferece uma bolsa pra 

estudar no exterior. 

5) Quais são as condições que o Guarani oferece para as jogadoras do clube 

treinar e disputar os jogos? 

Oferece o local...Campo, quadra pra treinarmos. 

 


