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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou compreender um pouco mais 

sobre o debate de gênero no esporte de competição. Para tanto, objetivou mapear as 

produções científicas sobre o tema nos periódicos CAPES, em especial sobre o público de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgênero (LGBTs) no esporte de 

competição. Algumas perguntas moveram o nosso interesse: o que as produções científicas 

presentes nesta base de dados têm investigado sobre o público LGBTs e o esporte de 

competição? Dentro das pesquisas sobre gênero e esporte de competição, amparadas pelos 

referenciais das ciências sociais, quais foram os tipos de estudo e as características destas 

pesquisas? O método adotado foi a revisão sistemática da literatura. Concluímos que ainda há 

pouca publicação na área que trata da inserção e da participação de LGBTs no esporte. Apesar 

da circulação de informações nas mídias sobre alguns atletas transgênero em competições 

esportivas, na base de dados pesquisada, que aborde, em profundidade, a inserção deste 

público no alto rendimento, ou até mesmo em pequenas competições. Esperamos que, em 

pouco tempo, possamos encontrar artigos que reflitam sobre este tema, favorecendo o debate 

e as contribuições do esporte no rompimento de preconceitos e na aceitação da diversidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Diante do interesse pelo tema transgênero dentro do esporte de competição e por 

haver pouca circulação de informações científicas no âmbito da nossa formação em Educação 

Física, interessamo-nos em compreender mais sobre este assunto. 

No tempo restrito destinado a este projeto, já identificamos a complexidade que 

circula em torno do tema. Para o momento, a partir da bibliografia encontrada, observamos 

um crescente interesse pela orientação sexual dos indivíduos que compõem a sigla LGBT – 

esta que, segundo a cartilha do Governo de São Paulo sobre diversidade sexual representa: 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgênero. (SÃO PAULO, 2014). 

No mesmo sentido, existem outras expressões como cis, trans, não-binário, 

neutro, fluido que estão cada vez mais em evidência nas redes sociais, nos programas de 

televisão, nos filmes e nas rodas de conversa, e também nos ginásios, competições e grandes 

equipes de esporte de alto rendimento, colocando a identidade de gênero ou/e orientação 

sexual, no topo das discussões sociais da atualidade. No entanto, ainda há muita confusão 

diante de tantas representações e significados, principalmente por meio de um pensamento 

historicamente arraigado na sociedade que restringe o gênero ao sexo biológico. 

Ao aprofundar as buscas na literatura sobre a temática, deparamo-nos com 

diversas características, porém, mantivemos nosso foco na relação com/no esporte, sob a 

condição proposta pelos indivíduos dentro dos padrões sociais “aceitáveis”. 

Como pudemos perceber, o tema está em alta e as dúvidas frequentes, podendo 

influenciar em jogos de competição, até mesmo perceptível em seleções nacionais. Entre estes 

exemplos, emergiu o nosso TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, desejoso de contribuir na 

compreensão, mesmo que timidamente, de um assunto tão importante e atual em nossa 

sociedade. Para tanto, abordaremos referenciais sobre o complexo conceito de gênero, sexo e 

sexualidade, no intuito de favorecer nossa compreensão sobre o assunto, assim como esporte 

de competição e aspectos inerentes a estes. 

No esporte, segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), até o ano de 2016 

era obrigatório que pessoas transgênero para participarem de qualquer competição deveriam: 

os homens trans ter passado pela cirurgia de designação de sexo e as mulheres estarem em 

tratamentos hormonais por, pelo menos, 02 (dois) anos. Agora essa regra não é válida, mudou 

completamente: homens trans podem participar dos eventos da entidade, sem nenhuma 

restrição e as mulheres, apenas ter a quantidade de testosterona controlada para competirem 
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em equipes femininas, além de que, a cirurgia de readequação de sexo não ser mais 

necessária, segundo o COI (2016). 

Em outro sentido, interessa-nos o conceito de periódico científico, o qual se 

manifesta como uma publicação de caráter sequencial direcionada a divulgar os resultados de 

pesquisa e contribuir para a comunicação e divulgação do conhecimento produzido pelas 

diversas áreas do saber humano, conforme Anna (2017). Ainda segundo o autor em pauta, 

 

[...] as funcionalidades e contribuições desse recurso para o progresso das ciências e 

as transformações que vem atravessando, ao longo dos tempos, atingindo, na 

atualidade, sua inserção em plataformas e ambientes digitais, os quais permitem a 

ampliação do fluxo da comunicação, como também garantem o armazenamento, 

recuperação e divulgação das descobertas científicas. (ANNA, 2017, p. 492). 

 

O periódico científico revolucionou os rumos da comunicação científica, ao 

eliminar possíveis barreiras no âmbito dos achados e comunicados de pesquisa. De forma 

semelhante, o periódico eletrônico amplia as possibilidades de interação, proporcionando 

rapidez na divulgação das pesquisas. (MUELLER, 2003). 

Portanto, entendemos os periódicos científicos como fontes de informação 

essenciais, tornando-se pertinente no mapeamento da produção científica sobre gênero e 

esporte de competição. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Algumas perguntas moveram o nosso interesse: O que as produções científicas 

presentes na base de dados CAPES têm investigado sobre o público LGBT e o esporte de 

competição? Dentro das pesquisas sobre gênero e esporte de competição, amparadas pelos 

referenciais das ciências sociais e humanas, quais foram os tipos de estudo e as características 

destas pesquisas? 

 

1.2 - Objetivo geral 

 

 Analisar produções científicas (2013 A 2018) nos periódicos CAPES, amparadas pelos 

referenciais das ciências sociais e humanas, que compreendem discussões sobre o público 

LGBT e esporte de competição;  

 

1.3 - Objetivos específicos 
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 Realizar um levantamento de pesquisas sobre gênero e esportes de competição, 

realizada nos últimos cinco anos; presentes na base de dados dos periódicos CAPES. 

 Identificar as principais características de pesquisa sobre gênero e esportes de 

competição, amparados pelos referenciais das ciências humanas e sociais, quanto aos tipos de 

estudo, público investigado, procedimentos metodológicos e ano de publicação. 
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2. MÉTODO 

 

Pretendeu-se desenvolver uma revisão sistemática da literatura, com o uso da base 

de dados indexadas ao portal “Periódico CAPES”. Os artigos de revisão são publicações 

amplas, apropriadas para descrever sobre um determinado assunto, sob ponto de vista teórico 

ou contextual. Descreveremos nossos procedimentos na forma de etapas, conforme relato a 

seguir. 

 

2.1 Primeira etapa: levantamento de estudos  

 

Levantamento dos estudos que compreendem as seguintes palavras chaves: 

Gênero e público LGBT, Gênero e Educação Física, Gênero e Esportes de competição. 

 

2.2 Segunda etapa: coleta de dados 

 

Com base na etapa anterior foram definidos os termos de busca relevantes para a 

pesquisa nas bibliotecas digitais de artigos, a qual foi realizada em microcomputador 

conectado à internet. Este levantamento foi realizado no mês de outubro de 2018, através de 

busca com os descritores “Gênero”, “Esporte”, “Competição”, identificando as produções 

científicas presentes nos periódicos CAPES nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

Os dados foram coletados utilizando-se a leitura cuidadosa dos textos e/ou 

resumos encontrados. As fontes de dados foram constituídas pela seguinte biblioteca digital e 

virtual: 

a) Portal Capes - Periódicos Capes 

 

Critério de exclusão: artigos com referenciais e metodologias amparadas pelas 

Ciências Biológicas e estudos não realizados no Brasil. 

Segundo Barbanti (2003), a natureza transdisciplinar da Educação Física é 

evidente pelos próprios nomes das subdisciplinas que compõem seu campo acadêmico. 

Teorias, princípios, métodos científicos e modos de investigação de muitas disciplinas 

acadêmicas são derivados de diferentes “ciências-mães”, conforme figura abaixo: 
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Figura 1: 

 

COLOCAR A FONTE ? 

Neste sentido, optamos pelos estudos que abrangessem as ciências sociais e 

humanas, entendendo que o nosso interesse principal estava pautado pelas produções nestes 

campos, excluindo investigações de natureza biológica. Assim, em posse dos estudos 

encontrados, organizamos um quadro para a descrição dos artigos elencados. Cada artigo foi 

desmembrado com partes que descrevessem passo a passo da sua estrutura, em especial tipo 

de estudo, público investigado, instrumentos de coleta e ano de publicação. 

 

2.3 Terceira etapa: organização dos dados coletados 

 

Nessa fase, os dados obtidos foram sistematizados com o objetivo de gerar 

indicadores da produção científica em Gênero e Esporte de competição. Utilizamos da técnica 

de análise de conteúdo para identificar características das produções científicas encontradas. 

 

2.4 Quarta etapa: análise e interpretação dos dados 

 



12 

Nessa fase, as informações encontradas foram articuladas aos referenciais da área. 

Estando em posse dos levantamentos, elencamos os seguintes tópicos para análise: tipos de 

estudo, público investigado, procedimentos metodológicos e ano de publicação. 

Para a análise desses quatro documentos, optamos pela técnica de Análise de 

Conteúdo proposta por Bardin (2009), a qual se refere à: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 2009, p. 42). 

 

Nesse tipo de abordagem, os dados são classificados e categorizados, o que 

possibilita a melhor organização e consequente exame crítico do conteúdo que emerge das 

mensagens e que são de interesse da pesquisa. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 - Gênero: breve histórico e conceitos contemporâneos 
 

Gênero é um conceito muito rico, contudo, extremamente denso para se definir. 

Ao escrever esta pequena palavra de três sílabas, buscaremos uma compreensão geral sobre o 

tema, não nos atrevendo à busca de uma única definição, mas a um panorama que atravessou 

(ainda) poucos textos, mas de grande importância para nosso entendimento. 

 

3.1.1 Considerações sobre o sexo do indivíduo, sexualidade e gênero  

  

Sexo pode ser o ato de se reproduzir ou se relacionar com alguém, também pode 

ser o representativo de macho e fêmea, ou seja, sexo masculino e sexo feminino. Na maioria 

das vezes quando alguém fala sobre sexo ao nosso lado, muitos de nós nos espantamos ou 

sentimos incômodo, pois a palavra ainda perturba muita gente. Existe muito mito por trás da 

temática, as pessoas se sentem envergonhadas muitas vezes apenas por citar a palavra sexo 

diante de alguém ou até mesmo pensar (WOLFF; SALDANHA, 2015). Mas será que 

realmente as pessoas conhecem a relação que a palavra sexo tem ao nosso dia a dia e os 

diferentes apontamentos aos quais ela pode estar ligada?  

Segundo Wolff e Saldanha (2015), 

 

O termo sexo pode ser relacionado a três noções básicas: ‘sexo biológico’, ‘sexo 

cultural’ e ‘ato sexual’; e todos eles estão intimamente imbricados à corporeidade 

humana e suas marcas identitárias, ainda que possam ser dissociados entre si. Ou 

seja, o sexo pode ser encontrado em diversas formas no nosso corpo, dando uma 

identidade sexual a nós, mesmo que seja de diferentes formas, todos os 3 termos são 

encontrados nos seres. (WOLFF; SALDANHA, 2015, p. 38). 

 

Todos são direcionados a viver em um padrão societário que nos indica o caminho 

sexual que devemos seguir, por exemplo, com isso esperamos seguir tal linha imposta. Mas 

alguns de nós, por razões biológicas, seguem caminhos diferentes que projetam interesses 

inesperados, o que vem a causar um determinado estranhamento e uma rejeição pessoal pelo 

fato de que não atingimos aquilo que aguardávamos ou esperávamos de nós mesmos. A partir 

do momento em que nascemos, nosso sexo biológico é identificado, definindo se somos 

macho ou fêmea, isso devido ao fato das diferenças fisiológicas existentes entre o homem e a 
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mulher e sua estruturação individual, desta forma realizou-se a divisão entre macho e fêmea e 

sua estruturação fisiológica reprodutiva. (WOLFF; SALDANHA, 2015, p. 39). 

O nosso estudo não busca se aprofundar em pontos específicos da formação 

biológica dos seres, mas através de algumas leituras realizadas, podemos chegar a algumas 

conclusões sobre a divisão e a separação dos gêneros. A subordinação existente entre homem 

e mulher emerge desde que foram comprovadas cientificamente algumas diferenças e 

mudanças atribuídas aos sexos. Algumas pesquisas apontam tais diferenças, desde então se 

criou uma subordinação da mulher diante do homem, pois era crédulo que a mulher possuía 

uma força relativamente menor que a do homem, o que fazia de todas totalmente dependentes 

dos homens. Até mesmo para procriar se acredita que era mais um motivo para tornar as 

mulheres submissas ao sexo masculino. Segundo Wolff e Saldanha (2015): 

 

A primeira categoria usada para os estudos que envolve as diferenças entre mulheres 

e homens na sociedade foi “sexo”. A subordinação das mulheres era atribuída ao seu 

sexo, que por sua vez era uma diferença considerada natural. Pesquisas científicas e, 

especialmente o conhecimento médico, indicavam diferenças nos corpos, entre 

homens e mulheres, que explicariam, de alguma maneira, porque as mulheres 

estavam em uma condição de subordinação aos homens. Os argumentos mais usados 

eram, e até hoje são que as mulheres, por terem menor força física, dependeriam do 

trabalho dos homens para sobreviver, e, além disso, como elas teriam seu destino 

marcado pela maternidade, isso também as tornaria dependentes dos homens. Outras 

noções também assinalavam que os homens teriam maior inteligência, que as 

mulheres estariam mais sujeitas aos seus sentimentos e emoções, enquanto eles 

seriam mais racionais, e outras coisas assim. Todas “cientificamente” comprovadas 

por meios variados, desde as medidas do crânio, o peso da massa encefálica, a 

discriminação da quantidade de hormônios de cada tipo presentes nos organismos, 

enquetes, e mais recentemente, pesquisas envolvendo os cromossomos e o DNA. 

(WOLFF; SALDANHA; 2015, p. 33-34). 

 

Contrapondo todos os paradigmas existentes colocados e mantidos através dos 

anos, os movimentos feministas surgem para realizar uma espécie de guerra dos sexos, 

buscando reconhecimento e direitos igualitários para as mulheres, pois as feministas 

acreditavam que suas diferenças genéticas não eram um total motivo para a subordinação da 

mulher em relação ao homem, para, além disso, as feministas também buscavam um 

reconhecimento universal onde o esclarecer não seja dito apenas no sentido direcionado 

masculino, mas também feminino, pois as mulheres não se sentiam representadas. Wolff e 

Saldanha (2015, p. 34) dizem que: “O que as pessoas dos movimentos feministas estavam 

questionando era justamente que o universal, em nossa sociedade, é masculino, e que elas não 

se sentiam incluídas quando eram nomeadas pelo masculino”. 
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Falar sobre sexualidade nos dias atuais é de extrema importância e necessidade. 

Vivemos em uma sociedade mais livre, onde tudo tem se tornado mais visível e acessível a 

todos. A sexualidade das pessoas tem aflorado cada vez mais precocemente e com isso, 

despertando também diversos tipos de pensamentos ideológicos precocemente 

preconceituosos. 

Hoje nos deparamos com uma diversidade de orientações sexuais, que se 

disseminam em vários ambientes sociais. Já trazendo para o âmbito escolar, os professores 

são pontos importantes que devem compreender bem essa diversidade, pois nas escolas nos 

deparamos com os principais pensamentos críticos acerca das pessoas que decidem assumir o 

seu jeito diferente de se reconhecer.  

O famoso bullying pode levar muitas crianças e adolescentes ao extermínio da 

própria vida e os professores são um dos principais meios de tentar intervir nessa situação, 

podendo dar um empurrão para que tudo seja tratado de forma diferente. Segundo Wolff e 

Saldanha (2015): 

 

Nas séries iniciais e também entre os adolescentes, os episódios de bullying com 

relação às pessoas que são consideradas “diferentes” são muito grandes. Muitas 

vezes esse bullying acaba levando a situações de violência, a suicídios e a intenso 

sofrimento para aqueles que estão submetidos a ele. (WOLFF; SALDANHA, 2015, 

p. 36). 

 

Mas muito disso se deve à formação histórica que tivemos, tais pré-conceitos são 

formados muito antes mesmo até de nossos pais nascerem, e se propagam até os dias atuais. 

Hoje há um grande problema que são pessoas que se tornam formadoras de opiniões, tais 

pessoas têm acesso a redes sociais e, através dessas redes, atingem uma massa de outras 

pessoas e o seu pensamento pode propagar pontos positivos e negativos, tudo depende da 

forma com que é dita e com que a mensagem é recebida. 

Alguns pensamentos podem afetar diretamente a relação da sociedade, por 

exemplo, um pensamento preconceituoso pode gerar cidadãos preconceituosos que 

perpetuaram o discurso de ódio e rancor entre as pessoas, o que ultrapassa as barreiras das 

escolas e dos lares e que toma uma proporção muito maior e passa a ser um problema a ser 

cuidado e tratado não só por professores, mas por todos, na busca de uma menor opressão 

preconceituosa. 

Discriminar alguém por sua orientação sexual é ponto muito negativo, temos que 

entender que todos somos livres para propagar o amor e a união entre os povos, a missão de 

fazer com que os discursos de ódio e rancor diminuam é de todos. Cabe a cada um de nós 
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batalhar para que os números que hoje conhecemos em relação à violência por sexualidade 

sejam diminuídos, pois constata-se que são alarmantes. Ainda dá tempo de plantar o amor nos 

corações. 

Assim as orientações sexuais como podem observar, é algo que aflora cada vez 

mais precocemente nas pessoas. Nos dias atuais, um local que se tem essa maior visibilidade 

de afloração é durante as aulas de educação física, devido ao seu caráter participativo, lúdico e 

competitivo, podendo ter maior contatos devido a algumas práticas esportivas. 

 

 

Na linha de pensamento neoplatonista que se baseava em doutrinas e escolas com 

pensamentos platônicos que se direcionava a aspectos espirituais e cosmológicos, o ocidente 

neste período não reconhecia os humanos como dois sexos, ou seja, não havia sexualidades 

binárias, assim era apenas reconhecido um modelo de sexualidade chamado one-sexmodel, 

que reconhecia apenas o sexo masculino como algo divino, perfeito e que ocupava o topo de 

toda hierarquia ocidental, assim para justificar a inferioridade da mulher. Ou seja, durante 

cerca de vinte séculos, houve a existência apenas de um sexo, denominando o período de 

“one-sexmodel”. Laqueur (1996) apud Souza, Carrieri (2010) nos coloca que: 

 

[...] a diferença de sexos surge nos séculos XVIII e XIX. Assim, influenciado pelo 

neoplatonismo, o Ocidente não concebia a sexualidade humana como algo binário e 

dividido entre masculino e feminino até o século XVIII. Desse modo, até o século 

XVIII, o modelo de sexualidade era o one-sex model. (LAQUEUR apud SOUZA; 

CARRIERI, 2010, p. 49). 

 

Na contemporaneidade, somos imersos em uma cultura heteronormativa,1 passada 

de geração a geração que nos faz achar divino e único o fator masculino e feminino, tratar 

como algo normal e padronizado,  nos levando a crer que tudo que fuja a este padrão imposto 

está fora do normal e impotente de mudanças. Mesmo com o passar dos tempos, a divisão dos 

gêneros homem e mulher continua existindo. Depois da era de pensamento platonista, ainda 

hoje nos deparamos com uma hierarquia existente entre os gêneros. 

 

                                                           
¹ (SÃO PAULO, 2014). Heteronormatividade. Compreendemos que o preconceito, fundamento para a 

discriminação, é fruto da ignorância e da falta de informação. Para promover a cidadania LGBT, precisamos 

desconstruir as ideias equivocadas sobre esta população que estão arraigadas em nossa sociedade, que tem como 

referencial a lógica da heteronormatividade, já segundo o dicionário comum sobre a perspectiva que considera a 

heterossexualidade e os relacionamentos entre pessoas de sexo diferente como fundamentais e naturais dentro da 

sociedade, levando por vezes à marginalização de orientações sexuais diferentes da heterossexual. 
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Segundo Souza e Carrieri (2010, p. 49), como sujeitos cultural e historicamente 

constituídos, passamos a vislumbrar a divisão entre masculino e feminino como algo fixo, 

natural, indiscutível e repleto de verdades inquestionáveis, ou seja, como algo correto. Ainda 

conforme os autores: “Havia uma escala de perfeição que começava com a mulher e atingia 

seu apogeu com o homem. A mulher não era considerada algo diferente, do homem, mas um 

homem invertido e inferior”. (SOUZA; CARRIERI, 2010, p. 50). 

Como podemos perceber, esta escala demonstra uma das diversas formas com que 

o sexo feminino era visto diante da masculinidade deste período. 

 

Diante disso Costa (1995), afirmam que a teoria da diferença sexual nasceu do 

interesse filosófico, moral e político de encontrar algo para justificar a inferioridade 

político jurídico-moral da mulher. A mudança do parâmetro científico só ocorreu 

por causa da antecipação da polêmica cultural em torno da natureza e do papel da 

mulher na sociedade, e não em razão das novas descobertas científicas. (SOUZA; 

CARRIERI, 2010, p. 50). 

 

Com estes fatores emergindo em debate, foi surgindo a necessidade de diferenciar 

os sexos, pois descobertas científicas traziam respostas que iriam em grande parte contra o 

que era pensado nos séculos anteriores, que colocava a mulher como uma versão errada do 

homem, algo inferior e com alguns defeitos de formação genética. Chegando ao tempo do 

Iluminismo que incluía diversas ideias centradas na razão, o pensamento iluminista acabou 

influenciando nas questões relacionadas ao sexo concebidas pelos cientistas, proporcionando 

aos seus pensamentos e resultados um lugar de destaque perante toda a Europa. 

Diante de todo o passado, onde as mulheres eram submissas ao sexo masculino e 

desconhecidas perante toda a sociedade, tratadas como algo que deu errado na formulação do 

sexo masculino, houve ao longo do tempo as mudanças de pensamento impostas pelos 

iluministas, o que culminou em movimentos feministas que lideravam e lutavam por direitos 

igualitários para ambos os sexos. 

 

Tendo-se feito uma análise histórica da proveniência da divisão biológica do homem 

em dois sexos e, consequentemente, do surgimento dos estudos que envolvem 

gênero, resta esclarecer algumas questões: o que realmente significa gênero? Qual é 

o significado dessa palavra? Esse significado é fixo no tempo, ou seja, é a - história? 

(SOUZA, CARRIERI, 2010, p. 53). 

 

O conceito de gênero veio ser utilizado primeiramente pelo Movimento Feminista 

Contemporâneo na década de 1970. Segundo Prado, Ribeiro (2010, p. 407), “Esse movimento 

se lançou em formalizar a indignação das mulheres devido a sua omissão e submissão 

histórica em diversos setores da sociedade.” 
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O termo gênero vem a ser utilizado diante da sociedade com o objetivo de 

desconstruir toda a teoria biológica imposta durante o período de submissão do sexo feminino 

e do one-sex, o termo vem de encontra a busca de organizar e explicar as diferenças entre os 

sexos masculinos e femininos. Ainda explicando um pouco, um dos autores indica que o 

termo gênero foi uma espécie de rejeição à determinação biológica aos termos impostos sexo, 

ou diferença sexual. 

 

Nesse contexto é cunhado o conceito de “gênero” que passa a ser utilizado 

objetivando desconstruir a referência biológica para a explicação das diferenças 

entre homens e mulheres e atentar para o caráter organizacional das relações sociais 

existentes entre os sexos. Segundo Scott (1995, p. 72), o termo gênero indica uma 

rejeição ao determinismo biológico utilizado com os termos “sexo” ou “diferença 

sexual”, enfatizando o aspecto relacional e cultural da construção da masculinidade 

e feminilidade. (PRADO; RIBEIRO, 2010, p. 407). 

 

No sentido do determinismo biológico, o pensamento histórico carrega uma 

bagagem pré-conceituosa e arraigada ao sexo biológico. Hoje se faz muito necessário que 

todos compreendam o que a palavra sexo pode vir a representar, devido às diversidades 

sexuais existentes em nosso meio, uma vez que o conhecimento e o entendimento crítico 

favorecem à ampliação e à compreensão da questão na sociedade atual. 

 

3.2 Educação Física, gênero e esporte de competição 

 

Segundo Sadi (2008), o ensino, a preparação, a repetição como fixação de 

aprendizagem e o treinamento de formas corporais relacionadas ao fazer esportivo estão 

presentes nas aulas de educação física e esporte como estratégia educativa em busca de 

qualidade. Isso implica no tratamento de uma dinâmica curricular que normalmente extrapola 

as séries de exercícios, jogos e atividades promovidas pelo ensino tradicional. O esporte traz 

vários benefícios: na educação esportiva e no desenvolvimento esportivo, articulando recursos 

estratégicos inteligentes como meta de processo de cidadania esportiva. (SADI, 2008). 

Apoiados nas determinações do esporte escolar e questionando suas contradições 

e seus limites, entendemos que os processos de reformulação e oxigenação para a busca de 

uma nova qualidade em esportes são constituídos por uma totalidade teórico-prática. Parece-

nos que o fato de não compreender esta conclusão que está implícita tanto nos gestos 

esportivos quanto nas táticas e nos comportamentos em situação de jogo leva (e continua 

levando) os professores à manutenção de uma prática profissional rotineira e burocrática 

composta por "exercícios de fundamentos técnicos e/ou táticos". (SADI, 2008). 
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Por outro lado, no âmbito escolar os aspectos que englobam as questões ligadas a 

sexualidade devem ser abordadas com  desenvolvimento integral para poder agregar de forma 

benéfica aos procedimentos metodológicos empregados. Desta forma, a competição tem seu 

caráter entre a educação tradicional/tecnicista e a perspectiva construtivista/sócio-

interacionista (SADI, 2008), assim podendo ser um elemento agregador para contribuições 

nas performances físicas, promover integração, contribuindo para formação de cidadãos, a 

importância da prática de esportes e a conscientização do caráter participativo, como um 

processo de motivar a superar seus limites. (SADI, 2008). 

 

3.2.2 Conceitos e características dos esportes 

 

A Lei Pelé, que institui normas gerais sobre esporte em nosso país, afirma que o 

desporto tem quatro formas: desporto educacional atuando no meio escolar, de participação 

qualquer pessoa pode estar participando da atividade proposta, que seja adulto, criança e 

idosos, de rendimento esporte com técnica para a superação de limites e de formação tática e 

técnica para a carreira profissional. A definição de cada uma dessas manifestações é dada 

tanto pela Lei Pelé quanto pelo decreto que a regulamenta. Sancionada em 24 de março de 

1998, a Lei nº 9.615, mais conhecida como Lei Pelé, estabelece normas para diversos 

assuntos referentes à condução do esporte no Brasil. Entre esses temas, a Lei Pelé determina 

repasses de recursos das loterias federais para o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê 

Paralímpico Brasileiro (CPB), o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Clubes 

(CBC). (BRASIL, 1998). 

Sendo assim, existem vários conceitos de esporte e seus muitos objetivos e 

significados mudam conforme for o interesse. 

Segundo Pereira (2013, p. 36), fica evidenciado que, ao se conceituar o esporte, o 

aspecto do rendimento é central por possuir uma história e uma lógica própria que o distingue 

dos demais, o que pode interferir na dinâmica da prática dos outros esportes, como o de lazer 

e o educacional. 

O esporte é um tema amplo que pode nos mostrar diferentes pontos de vista, 

podendo nos despertar um senso crítico, por comportamentos e atitudes de certos professores, 

pois as práticas podem ser de várias maneiras, de um sistema de reprodução de cultura sobre 

algumas atividades, pois formamos cidadãos na concepção de corpo, de participação de 

opiniões, permitindo assim diversas possibilidades de aprendizados, através de valores, 
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autonomia para lidar com diferentes percalços que possam aparecer, assim trazendo grandes 

benefícios para esta área do conhecimento. (BROTTO, 1999). 

“Ainda de acordo com o autor acima, “esporte educacional” é aquele que vai fazer 

a diferença em sua vida como percepção corporal, hábitos de vida, construção social trazendo 

elementos essenciais para uma transformação e estruturação social, portanto, o tipo de 

abordagem teórico metodológica pode influenciar bastante nesses fatores. Já o “esporte 

participação” é aquele que, independentemente de suas características físicas, pode ser 

praticado por todos, pessoas da terceira idade, jovens, pessoas com necessidades especiais, 

adultos, mulheres, homens, incluindo toda a população. E o “esporte competição” possui 

características para os que buscam aperfeiçoamento, treinamento, técnicas com um caráter de 

rendimento, que seguem regras e que sejam federados, por isso a participação em olimpíadas, 

pequenas competições, visando a prática de exercícios físicos, para um aperfeiçoamento 

motor técnico e tático em determinadas modalidades.” 

 

3.2.3. Apontamentos sobre gênero, educação física e esportes de competição 

 

Acredita-se que o movimento feminista que deu o pontapé em toda a luta pelo 

reconhecimento do gênero feminino partiu de um movimento denominado como sufragista, a 

partir de tal surgiram os primeiros estudos sobre gênero, que indicavam a luta das mulheres 

pelos seus direitos. Louro (2001) vem nos dizer que os grupos feministas da época surgiam 

com interesses mais rápidos e urgentes, “apresentava objetivos mais imediatos relacionados 

aos interesses das mulheres brancas de classe média” (LOURO, 2001, p. 15), isso 

caracterizava uma desconsideração de um plural feminino existente, porém, marcava a luta 

com o objetivo de defender os interesses igualitários participativos das mulheres. 

Diante de tais circunstâncias emergiram estudos na área da educação física que 

debatiam e buscavam se aprofundar na questão acerca dos gêneros. Segundo Luz Júnior 

(2003): 

 

Até o final da década de 1990, os Estudos de Gênero na EF brasileira se estruturam 

em duas correntes predominantes: a Marxista, baseada na preocupação em relação às 

desigualdades sociais, especificamente na opressão de classe entre homens e 

mulheres, caracterizando uma hierarquia de dominação-submissão; e a Culturalista, 

que tem investigado a diversidade cultural e as múltiplas identidades como temas 

centrais, recebendo influência de teóricos como Michel Foucault. (LUZ JÚNIOR, 

2003). 
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A construção dos gêneros e seus diversos significados de representatividade 

tiveram um grande papel na formação social e histórica dos sexos, segundo Agripino Alves 

Luz Júnior (2002). 

Luz Júnior (2002) nos relata que no gênero vemos práticas sociais se designarem 

aos corpos físicos, tornando lógicas a diferenciação e a separação, desta forma, as relações 

sociais mantidas por ambos formulam o que chamamos de masculino e feminino. 

Retomando algumas ideias, o corpo é construído pelo mundo social por meio de 

um trabalho de formação permanente, segundo Luz Júnior (2002). O gênero precisa de 

corpos, tanto masculino quanto feminino, sendo o aspecto sociocultural o produtor desses 

corpos. (BOURDIEU, 1995 apud LUZ JÚNIOR, 2002, p. 4). O que puxa o questionamento 

de que se na realidade exista uma construção da identidade dos gêneros a não ser aquela feita 

através dos corpos. (LUZ JÚNIOR, 2002). Isso se deve ao fato de que, em determinados 

momentos históricos sociais, fomos apresentados a um modo de visão, que delimita nossa 

vasta capacidade de divisão e separação apenas por construção social, nos direcionando 

pobres leigos a apenas realizar a separação dos gêneros pelo físico natural. 

A grande força midiática hoje em cima dos esportes tem deixado claro e evidente 

em diversos momentos que as mulheres são deixadas de lado e pouco recebendo a mesma 

valorização de que os homens recebem. Alguns estudos têm identificado que quando se trata 

da mídia esportiva, existe uma enorme contribuição para o pensamento crítico dos cidadãos 

afastando muitas vezes as coberturas de eventos em que mulheres são destaques, e às vezes 

dando foco total aos homens, causando uma hierarquia de gênero, deixando claro que as 

mulheres atletas só são procuradas quando o destaque é sua aparência física ou suas 

capacidades atléticas (DEVIDE et al, 2001). Tal hierarquia deveria ser algo preocupante para 

nós todos, pois a dúvida que deveria pairar sobre nós é a dúvida de que será que estamos 

vivendo em uma sociedade justa, diante de tais situações e momentos vividos passados pelas 

mulheres no esporte, onde muitas vezes a sua imagem é mais importante que seu talento.  

Adentrando o campo da educação física, Agripino Alves Luz Júnior (2002) nos 

diz que: 

 

No campo da Educação Física, os chamados estudos de gênero têm concentrado os 

esforços na análise das condições empíricas da formação de conceitos oriundos, de 

forma mais corrente, dos estudos dos estereótipos relacionados às diferenças entre os 

sexos evidenciados nas aulas de Educação Física escolar e nas práticas esportivas e 

de lazer em geral. (LUZ JÚNIOR, 2002). 
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Vamos fazer uma breve análise, dentro do campo da educação física, onde 

podemos observar duas extremidades de rápida separação: um aluno que pratica alguma 

modalidade esportiva muitas vezes homem tem mais valor e atenção do que uma aluna que 

pratica dança na aula. Outro ponto que podemos analisar mais ainda do mesmo ângulo é o 

fato de alguns professores do sexo masculino não reproduzirem em suas aulas conteúdo como 

dança, isso deixa claro que existe dentro das aulas uma hierarquização e uma separação do 

conveniente e do tradicional ao machista, dentre outros diversos adjetivos que separam a 

educação física escolar, motivando muitas vezes nos alunos esse espírito de superioridade 

masculina e inferioridade feminina. 

 Luz Júnior (2002) nos conta que, durante muito tempo, houve poucas 

participações das mulheres em jogos e competições, isto devido ao fato de que por muito 

temo pairaram sobre a sociedade mitos empregados que cultivavam uma teoria de 

inferioridade feminina, limitando a participação das mulheres, pois através destes mitos se 

acreditava em coisas como capacidade de resistência inferior, uma estrutura fraca, questões 

biológicas, dentre diversos mitos que vieram a cair logo à frente. 

A educação física busca conhecer e observar exclusões de gêneros durante as 

aulas, uma vez que já chegamos ao ponto em que encontramos na sociedade uma diversidade 

de gêneros, vemos que a exclusão que antes ocorria apenas pelo fator mulher, agora irá 

ocorrer com diversos gêneros na sociedade. 

Observamos ao ler o artigo que nas aulas de educação física as exclusões não 

ocorriam apenas pelo sexo da pessoa, mas também por possuir idade inferior, por conter 

pouca força para a atividade proposta ou até mesmo por não levar jeito para uma determinada 

modalidade. Com isso, vemos uma divisão criando categorias diferentes, formadas 

basicamente por camadas excluídas no ambiente. Mas pode se compreender também que o 

fator divisório não se atenta apenas ao período de aula, recreio ou de classe, mas também na 

sociedade em geral. 

Trazendo esse aspecto Altmann (2002) citado por Prado e Ribeiro (2010) aponta 

que: 

 

dentro das atividades propostas tanto em momentos de aulas como em momentos 

“extraclasses” ou intervalos escolares, observasse nas atividades praticadas pelos/as 

estudantes que, para além de uma exclusão por gênero, evidencia-se uma exclusão 

por idade, força e habilidade motora. Trata-se, portanto, de um “emaranhado de 

exclusões” que acabam por articular o gênero a outras categorias.” (PRADO; 

RIBEIRO, p. 408). 
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Ao longo deste processo e das informações encontradas vamos compreendendo 

que o termo gênero se conceitua em várias dimensões, cada uma delas sofre alterações 

moduladas perante algumas imposições sociais, que são determinantes a ponto de diferenciar 

os conceitos de gêneros para seu entendimento. “O conceito de gênero deve ser entendido em 

sua relação com outros processos que atuam na modelação cultural dos sujeitos.” (PRADO; 

RIBEIRO, 2010, p. 408). 

Ainda no âmbito esportivo, o que difere é o que se espera de um homem e de uma 

mulher durante uma aula de educação física, bem como a sua presença na sociedade, essa 

diferenciação imposta para que seja atitude adotada de ambos, e que questionada quando se 

depara com algo que fuja a essa linha de pensamento. Como vamos observando, os vários 

conceitos de gêneros para homens e mulheres foram impostos de maneira cultural, atitudes 

foram designadas a homens e mulheres, o homem deve seguir a linha x, já a mulher deve 

seguir a linha y, tudo isso imposto aos seres humanos ao longo do processo de formação e 

separação dos gêneros. 

Romero, citado por Prado e Ribeiro (2010, p. 408) diz que “sendo assim, seriam 

passíveis de questionamentos os padrões normativos que são propostos e esperados para 

meninos e meninas na sociedade. Segundo Romero, espera-se que os homens sejam fortes, 

independentes, agressivos, competentes, competitivos e dominantes”. 

Perante todos os fatores, vemos a diferença dos sexos como o fato de homem 

dever jogar futebol assim que nasce, já a mulher deve brincar de bonecas, ser mãe de suas 

bonecas, cuidar da casa, mas é impedida ou criticada se sentir atraída por jogar bola, isso são 

fatores que para muitos determinam a masculinidade e a feminilidade cultural. 

Ainda falando sobre o futebol e trazendo-o para as aulas de educação física, em 

uma das publicações observadas vimos que o futebol é hegemônico e predominantemente 

dominado por homens, e toda mulher ou homem que não se identificam com a modalidade 

são realocados a algo não tão significativo para eles. Segundo Darido e Souza Jr. (2002): “O 

futebol, por exemplo, motivo de excitação e manifestação de sentimentos em relação a uma 

possível aparição durante aulas de Educação Física, acaba por ser uma atividade que aciona as 

normatizações sociais e de gênero sobre seus praticantes”. 

Ou seja, muitas vezes o futebol é a única modalidade praticada nas aulas, caso 

alguns alunos não se sintam agraciados com a prática são tratados com diferença ou até 

mesmo excluídos, o que emerge uma exclusão por gêneros e sexualidades durante as práticas, 

mantendo uma diferenciação e uma separação de camadas, contribuindo para uma construção 

cultural desigual separativa. 
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Durante esse momento de demonstração da “hegemonia masculina” na aula, muitas 

meninas e meninos que, por diversos motivos, não elegem essa manifestação como 

interessante para suas práticas, acabam sendo direcionadas/os a pequenos espaços 

“extraquadra” para desenvolverem suas atividades ou se beneficiarem de uma 

“inatividade” física, muitas vezes, sancionada pelo/a professor/a. (PRADO; 

RIBEIRO, 2010, p. 408-409). 

 

Diante disso, pensamos: existe uma modalidade que permita a todos participarem 

sem que sejam excluídos por seu gênero ou sexualidade construída? 

A disseminação do debate de gênero no Brasil surgiu, com maior força, na década 

de 1980, principalmente na área da educação, evidenciando diferenças entre homens e 

mulheres construídas culturalmente e socialmente. 

No campo da Educação Física, segundo Barbanti (2006, p. 55), para uma 

atividade física ser classificada como esporte, ela deve ocorrer sob um conjunto particular de 

circunstâncias. As caracterizações masculinas e femininas que se implicam ao longo do tempo 

e vários fatores são responsáveis, podendo classificar a mulher como ser frágil, já o ser 

masculino tem suas imponderações instituídas como ser forte, com habilidades e 

características corporais que vigoram nos dias de hoje. Barbanti (2006, p. 57) define esporte 

como “uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou o 

uso de habilidades motoras relativamente complexas, por indivíduos, cuja participação é 

motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos”. Isso quer dizer que é 

voltadas para homens . 

Podemos destacar também que o esporte, de acordo com Barbanti (2006), 

 

[...] é atravessado por três condições que moldam as suas diferentes definições: 

“Esporte refere-se a tipos específicos de atividades; Esporte depende das condições 

sob as quais as atividades acontecem; Esporte depende da orientação subjetiva dos 

participantes envolvidos nas atividades. (BARBANTI, 2006, p. 54). 

 

As diferenças entre habilidades motoras do masculino e do feminino estão 

historicamente e socialmente instituídas na sociedade, pois conforme o passar dos anos, isso 

fica mais evidente. A partir da década de 1940, a educação física viveu uma mudança no 

processo de esportivização assim acrescentando os esportes: voleibol, futsal basquetebol 

handebol.  

Em 1980 no Brasil, a educação física começa a passar por esse processo teórico-

metodológico, assim acarretando as práticas esportivas masculinas e femininas, pois esportes 

coletivos trazem consigo vários benefícios nos âmbitos cultural e social, promovendo lazer, 
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saúde. Modalidades tradicionalmente masculinas que representam um forte campo, com 

categorias que estão passíveis a mudanças para buscar a valorização, a participação e a 

experiência feminina dentro do campo do esporte. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir, na figura 1, apresentamos um fluxograma, no qual está disposto, de 

modo geral, como se deu o processo de pesquisa de produções científicas para a nossa análise. 

A partir de nosso banco de dados CAPES e com as palavras chaves previamente definidas, 

processo esse que se iniciou com um total de 73 (setenta e três) artigos e que se reduziram a 

22 (vinte e duas) produções científicas voltadas para o nosso objetivo de análise. 

 

Figura 2: Base de dados 
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Logo em seguida, manifestou-se a etapa referente ao relato dos resultados obtidos 

com o mapeamento da amostra de pesquisa. Já com essa divisão realizada, iniciamos o 

processo de separação dos artigos dividindo todas as pesquisas encontradas. Como visto 

acima no fluxograma foram excluídos de nossa análise um total de 51 (cinquenta e um) 

artigos, pois não se enquadravam em nosso desejo de análise. Neste montante, os separamos 

em áreas discutidas e abordadas pelos autores. 

Na tabela abaixo podemos visualizar essa separação dos artigos excluídos: 

 

Tabela 1 – artigos no campo da saúde 

ARTIGOS EXCLUÍDOS  QUANTIDADE  

Aspectos nutricionais associadas ao 

exercício 

20 

Alterações fisiológicas associadas ao 

exercício 

17 

Biomecânica do movimento no esporte: 13 

Pesquisa não realizada no Brasil  1 

 

 

Já com a divisão destes 51 artigos realizadas, optamos em separá-los por áreas 

distintas. Essa divisão se deu da seguinte forma: artigos que tratavam de aspectos nutricionais 

associados ao exercício, alterações fisiológicas associadas ao exercício, biomecânica do 

movimento no esporte e artigos que não foram publicados no Brasil. Depois de realizar essa 

separação, analisamos as quantidades existentes em cada uma das áreas acima citadas. Como 

já visto, a maior área das pesquisas dos artigos excluídos foram pesquisas relacionadas a 

aspectos nutricionais associados ao exercício, um total de 20 estudos. Estas pesquisas, em sua 

maioria, buscaram analisar controle nutricional em equipes, ou de atletas. Este quadro 

apresenta os artigos excluídos devido ao fato de não se enquadrarem nas questões e 

termologias inicialmente desejadas, assim, uma análise mais aprofundada dos artigos não foi 

realizada devido ao fato de já estarem excluídos do projeto visado e não serem relevantes ao 

objetivo previamente traçado. 

Dando sequência à etapa referente ao relato dos resultados obtidos com o 

mapeamento da amostra, a tabela a seguir busca evidenciar os tipos de pesquisa em que os 

autores se apoiaram para realizar os estudos, realizamos uma divisão sistemática separada por 

pesquisas documental, de campo, bibliográfica, survey, etnográfica, de levantamento, estudo 

de caso e Documental/de campo. Abaixo a tabela da divisão dos tipos de pesquisa. 
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Tabela 2 – Divisão dos tipos de pesquisas analisadas. 

TIPOS DE PESQUISA QUANTIDADE 

Pesquisa Documental 07 

Pesquisa de campo 05 

Pesquisa Bibliográfica 04 

Pesquisa Survey 01 

Pesquisa Etnográfica 01 

Pesquisa de Levantamento 01 

Estudos de Caso 02 

Pesquisa Documental e Pesquisa de 

campo 

01 

 

 

Após as etapas iniciais do mapeamento sistemático (busca, coleta e filtragem das 

referências), tivemos uma amostra composta por 22 (vinte e dois) artigos, distribuídos em 

ciências humanas e ciências sociais. A partir daí, realizamos a divisão acima apresentada que 

demonstra os tipos de pesquisa adotados nos artigos analisados. Observa-se que pesquisa 

documental e pesquisa de campo são os mais utilizados. A Pesquisa Documental trata-se de 

uma visão mais aprofundada de algum estudo já publicado localizado em alguma plataforma 

ou bibliotecas. Segundo Silveira e Gerhardt (2009), a pesquisa documental trilha os mesmos 

caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa 

bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituída basicamente por 

livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. A segunda pesquisa mais utilizada foi a 

pesquisa de campo que, segundo Silveira e Gerhardt (2009) citando Fonseca (2002), 

caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se 

realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa 
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(pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.) (FONSECA, 2002). Já os 

menos utilizados foram as análises survey, etnográfica e de levantamento. 

A seguir ainda na linha de mapeamento do material analisado, apresentamos a 

tabela de público investigado nos artigos, para a estrutura deste quadro foram divididos o 

público em mulheres, homens, LGBT, homens e mulheres e, por fim, outros. 

 

Tabela 3 – público investigado: 

PUBLICO INVESTIGADO QUANTIDADE 

Mulheres 04 

Homens 01 

LGBT 01 

Homens e Mulheres 03 

*Outros  13 

 

 

A tabela acima buscou apresentar o público alvo escolhido pelos autores dos 22 

artigos analisados, a partir daí podemos observar que dentre as categorias analisadas, temos a 

categoria “Outros” com o maior número nas publicações e a categoria LGBT com o menor 

número de pesquisa. Na categoria “Outros” estão inclusas as pesquisas documentais 

(reportagens de torcidas, revistas, grupos de mídia, registros de clube de futebol, etc.). Um de 

nossos objetivos era analisar mais artigos voltados à temática LGBT, porém, como podemos 

observar, apenas um artigo foi encontrado dentre as publicações nos últimos 5 (cinco) anos. 

A próxima análise será sobre instrumentos de coletas adotados nas pesquisas. 

Realizando o mapeamento dos artigos conseguimos separá-los em 5 (cinco) instrumentos 

utilizados, foram eles: documento, entrevista, questionário, etnografia e, por fim, 

entrevista/questionário. Na tabela a seguir está disposta a relação dos instrumentos utilizados 

analisados. 

 

Tabela 4 – Instrumentos de coleta 
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Instrumentos de Coleta de Dados QUANTIDADE 

Documento e revisão de bibliografia 13 

Entrevista 03 

Questionário 02 

Etnografia 01 

Entrevista e Questionário 03 

 

 

O instrumento de coleta de dados para a realização das pesquisas observadas mais 

utilizado foi o de coleta de documentos. Em relação aos procedimentos adotados, observa-se 

que as temáticas foram mais desenvolvidas com este método, a partir de pesquisas já 

apresentadas, embasadas nestas realizando novos apontamentos. 

Em seguida temos as entrevistas como método utilizado em 3 (três) publicações e 

também o uso de entrevistas e questionários utilizado em 5 (cinco) pesquisas, ambos, em 

grande parte das vezes, que a utilização permite um contato mais direto com o público da área 

investigada e estudada. Por fim, o método menos utilizado dentre as 22 (vinte e duas) 

pesquisas analisadas, foi etnografia. Segundo Silveira e Gerhardt (2009), a pesquisa 

etnográfica pode ser entendida como o estudo de um grupo ou povo. 

A seguir apresentamos a tabela 5 que apresenta a quantidade de publicações 

realizadas nos últimos 5 (cinco) anos, encontradas no banco de dados escolhido. 
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Tabela 5 – Anos de Publicação 

ANO QUANTIDADE 

2014 12 

2015 03 

2016 04 

2017 01 

2018 02 

 

 

Analisando a amostra de pesquisa para mapeamento sistemático no que se refere 

aos anos de publicação, foram analisados os anos em que os 22 estudos foram publicados. 

Temos 2014 com o maior número de publicações, são 12 (doze) no total. Já o ano com menos 

publicações foi o de 2017, com apenas 1 (uma) publicação, o ano de 2018 em que esta 

pesquisa está sendo realizada ocorreram apenas 2 (duas) publicações até a data de 15 de 

outubro de 2018. Torna-se notório e considerável o baixo número de pesquisas em sua 

totalidade, o número foi grande em 2014 e, de lá em diante este número reduziu 

consideravelmente chegando em 2017 com apenas 1 (um) publicação, alterando em 2018 para 

uma publicação apenas a mais. 

Neste bojo, encontramos somente 1(um) artigo sobre o público LGBT. Nosso 

objetivo era buscar e analisar artigos voltados a esse publico, buscar entender como a 

sociedade científica tem analisado como anda a participação do público LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais travestis e transgêneros) nos esportes de competição, movidos pelo interesse 

em pesquisar como este público tem sido recebido em algumas modalidades e como o cenário 

esportivo está recebendo essa grande parcela da população nacional. Diante destes interesses 

realizamos as buscas, dentre as quais houve a separação dos materiais que interessavam a esta 

pesquisa, por fim, chegamos a apenas 1 (um) artigo entre todos que abordavam a temática. 

Segundo Silveira e Gerhardt (2009), a pesquisa etnográfica pode ser 

compreendida como algo investigado diretamente com um grupo restrito ou povo, 

comunidade entre outros, realizada com instrumentos de entrevistas e análises documentais. 

Para os autores as características deste tipo de pesquisa são: 
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O uso da observação participante, da entrevista intensiva e da análise de 

documentos, a interação entre pesquisador e objeto pesquisado; a flexibilidade para 

modificar os rumos da pesquisa;  a ênfase no processo, e não nos resultados finais;  a 

visão dos sujeitos pesquisados sobre suas experiências;  a não intervenção do 

pesquisador sobre o ambiente pesquisado; a variação do período, que pode ser de 

semanas, de meses e até de anos;  a coleta dos dados descritivos, transcritos 

literalmente para a utilização no relatório. (SILVEIRA; GERHARDT, 2009, p. 41). 

 

Ainda seguindo as observações realizadas pelos autores, eles nos dão exemplos de 

pesquisas desse tipo, tais como as realizadas sobre os processos educativos, que analisam as 

relações entre escola, professor, aluno e sociedade, com o intuito de conhecer profundamente 

os diferentes problemas que sua interação desperta. (SILVEIRA; GERHARDT, 2009, p. 41). 

O único artigo que aborda a temática LGBT encontrado em nossa busca foi um 

estudo realizado de modo etnográfico, cujo título é “Notas etnográficas sobre vestiários e a 

erotização de espaços esportivos”. 

A seguir, quadro com informações sobre o artigo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Quadro 1 – Dados do artigo 

 

TTULO DO ARTIGO 

 

NOTAS ETNOGRÁFICAS SOBRE 

VESTIÁRIOS E A EROTIZAÇÃO DE ESPAÇOS 

ESPORTIVOS 

 

 

AUTOR 

 

Wagner Xavier Camargo 

 

PALAVRAS CHAVE 

Vestiários Esportivos. Erotização 

de Espaços. Competições LGBT. 

Etnografia Multissituada. 

 

ANO 

 

2014 

 

TIPO DE ESTUDO 

 

Pesquisa etnográfica 

 

 

METODOLOGIA 

O artigo, assim, divide-se em três partes: 

na primeira procura distanciamentos/aproximações 

entre banheiros e vestiários (masculinos) como 

locais em que as práticas do olhar são interditas, e 

prioriza-se o espaço do vestiário no sentido de 

compreender as lógicas do estabelecimento de 

códigos sexuais e de gênero; em seguida, adentra 

ao universo dos vestiários 

 

O artigo aborda considerações sobre a erotização nos ambientes de vestiários em 

competições internacionais LGBT, utilizando o método de pesquisa etnográfico. Como foi 

dito anteriormente, a pesquisa etnográfica busca estudar um local, um povo ou uma 

comunidade. Neste caso específico, tratam-se de atletas competidores LGBTs. O autor 

acredita e afirma que os ambientes de vestiários notoriamente firmados como ambiente 

heteronormativo, ativam os desejos eróticos de diversas pessoas, o que é tratado como algo 

anormal em um ambiente já supracitado como heteronormativo. Conforme Camargo (2017, 

s/p), “as camadas de opressão que se sobrepõem aos sujeitos (e sobre nós mesmos) nos 

momentos dessa manifestação do torcer [...] se sobrepõem e “pioram” o preconceito do senso 

comum”. Desta forma o autor busca realizar o estudo através de uma discussão antropológica 

com os atletas que irão ser os interlocutores desta pesquisa. 
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Essa problemática, contudo, antecede aspectos culturais e geográficos, advindos 

da forma como os banheiros e vestiários são engendrados. Através da distinção por sexo, 

firma-se o conceito de isolamento público e privado entre homens e mulheres, de modo que o 

espaço destinado a estas seja um templo da feminilidade, enquanto que o dos primeiros é o 

local público para descarrego e/ou manifestação de sua natureza máscula e hegemônica. 

Dessa forma, o vestiário atua como regulador de corpos e fabricador de subjetividades 

concernentes ao mundo heterossexual (CAMARGO, 2014). Esse espaço reservado assemelha-

se ao privado e àquilo que se deve manter sob sigilo, logo um “lugar de fetiche – algo ligado 

ao desejo –, fantasias, imaginação, potencialidade de encontro” (CAMARGO, 2014, p. 65). 

 

A designação “queer”, por sua vez, é para quem não se identifica – ou se 

desidentifica – com o sexo, com a orientação, com o gênero que lhe foi atribuído 

socialmente ou, ainda, prefere, simplesmente, não ter uma identificação ou 

identidade fixa. [...] Queer engloba a todos e ao mesmo tempo não engloba 

ninguém! (CAMARGO, 2017, s/p). 

 

Portanto precisamos tentar compreender a realidade das práticas homossociais 

relacionados aos corpos heterossexuais para uma quebra de paradigma social considerável 

para termos respostas diferentes de permanência na sociedade, usando o corpo de maneira 

representativa, podendo fazer a diferença, podendo encontrar parceiros para essa 

heteronormatividade em espaços esportivos estruturados dando uma maior visibilidade para 

essa realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro das pesquisas sobre gênero e esporte de competição amparadas pelos 

referenciais das ciências sociais e humanas, encontramos como tipos de estudo: pesquisa 

documental, de campo, bibliográfica, survey, etnográfica, levantamento e estudos de caso. 

Dentre estes diversos tipos de estudos, observamos que os instrumentos de coleta de 

informações foram: documentos, entrevistas, questionários, etnografia e entrevistas. Os 

públicos investigados nos artigos foram homens, mulheres, LGBTs, homens e mulheres, e foi 

criada uma categoria chamada “outros”, que englobou pesquisas realizadas com revistas, 

grupos de marketing, clubes, etc. Foi previamente pensado em realizar a pesquisa com artigos 

publicados nos últimos 5 (cinco) anos (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018). 

Na busca inicial foram encontrados 73 (setenta e três) artigos completos com os 

descritores definidos a priori, fazendo uma separação dos artigos em ciências sociais, 

humanas e biológicas. Assim, buscamos realizar a análise apenas dos estudos amparados 

pelas ciências sociais e humanas e investigações realizadas no Brasil, chegando ao número de 

22 (vinte e dois) artigos. 

Deste modo, podemos chegar a algumas observações em relação aos assuntos 

abordados pelos artigos encontrados, ressaltando que a maioria dos artigos levantados 

inicialmente amparam-se na área das ciências biológicas. Nestes estão inclusos estudos com 

foco nutricional, fisiologia humana e biomecânica de movimentos.  Já os artigos elencados 

para nossa análise, investigaram temáticas como: modalidades esportivas e ambiente 

esportivo, marketing esportivo, unificação de TCC, estudo de caso de comunidades 

ecofeministas e análise de revistas e reportagens. 

Registramos poucos artigos voltados à temática LGBT no âmbito esportivo, 

deixando claro o pouco interesse de pesquisadores no que diz respeito ao debate e à 

participação dos LGBTs no esporte de competição. Quando iniciamos esta pesquisa 

observamos, na esfera do cotidiano, que a participação dos LGBTs nos esportes está cada vez 

maior e isso nos moveu ao questionamento de saber se havia publicações que discutissem 

sobre o assunto, mas como apontamos anteriormente, se fala muito pouco cientificamente da 

temática, considerando que foi encontrado um único artigo. 

O único artigo encontrado investigou questões relativas ao universo dos vestiários 

esportivos, especificamente em eventos internacionais LGBTs. Como conclusão, o autor 

aponta que determinadas ações que acontecem nos vestiários fazem parte de um segredo 

único dividido apenas entre os participantes envolvidos. O artigo amplia a visão para um 
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universo existente dentro das competições LGBT´s pouco falado ainda. Apesar de abranger a 

camada LGBT, o estudo não debate a participação e ou inserção deste público nas 

modalidades esportivas, o que é o nosso grande objetivo. 

Apesar de estar em alta, nas grandes mídias, a temática LGBTs nos esportes de 

competição, não há nenhum estudo científico, na base de dado pesquisada, que aborde, em 

profundidade, a inserção desta camada no alto rendimento, ou até mesmo em pequenas 

competições. Acreditamos e esperamos que, em pouco tempo, possamos encontrar artigos que 

reflitam esse público no esporte de competição, favorecendo o debate e as contribuições do 

esporte no rompimento de preconceitos e na aceitação da diversidade. Ao fim dessa pesquisa 

acreditamos que se torna de extrema importância o debate ligado as questões de gênero em 

nosso âmbito de educadores físicos, pois pouco ainda se fala sobre tais questões, como 

pesquisadores acreditamos que temos um processo longo a contribuir e a nossa pesquisa 

buscou deixar claro que há uma necessidade de ser investigado em maior escala a participação 

do publico LGBT nas competições, pois somos formadores de opiniões e influentes no campo 

esportivo o que pode alavancar os trabalhos e investigações relacionados a área.  
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