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Críticas feministas às ciências biológicas e o vislumbre de modalidades 

esportivas mistas: desestabilizar para misturar 

Adriano Martins Rodrigues dos Passos1 

 

RESUMO 

Com a participação das mulheres em todos os esportes ofertados, os Jogos 
Olímpicos de Londres 2012, não permitiram, no entanto, a participação de homens 
na Ginástica Rítmica e no Nado Sincronizado. Mais incômodo ainda é saber que 
apenas no Hipismo as mulheres competiram contra os homens e somente no Tênis 
e no Badminton elas e eles formaram equipes mistas. Nesse sentido, este trabalho 
tem como objetivo problematizar alguns discursos que têm servido para a 
manutenção das separações de mulheres e homens no âmbito esportivo. Para tanto, 
as problematizações estarão em óbvia simpatia com as críticas feministas às 
ciências, promovidas por Judith Butler, Anne Fausto-Sterling e Evelyn Fox Keller. 
Trama argumentativa que será reforçada pelas colocações de Thomas Laqueur 
acerca da construção epistemológica e política do sexo e do gênero. 
 
Palavras-Chaves: Crítica Feminista, Esportes, Discurso.  
 

Introdução 

 

 A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizada na cidade 

de Atenas em seis de abril de 1896, não contou, oficialmente, com a participação de 

mulheres como atletas. Entretanto, segundo Eleni Fournaraki & Zinon 

Papakontaninou (2011), uma ateniense chamada Stamati Revithi, muito pobre, 

possivelmente viúva ou “mãe solteira”2, oriunda da região de Piraeus,  se apresentou 

ao Comitê Organizador em fevereiro de 1896 com a intenção de participar do evento 

e angariar alguma recompensa financeira se ganhasse a competição.  

 Tendo seu pedido negado, Revithi correu todo o percurso de quarenta 

quilômetros em pouco mais de quatro horas e trinta minutos, feito que a colocaria à 

frente de vários homens que competiram na mesma prova (GOELLNER, 2005).  

Apesar disso, Revithi3 não foi reconhecida pelo Comitê Organizador e muito menos 

pelo idealizador dos jogos, Pierre Frédy, conhecido por Barão Pierre de Coubertin, 

                                                           
1
 Mestre em Sociologia (FCS/UFG), Professor de Educação Física Escolar, Membro do Ser-Tão: 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (FCS/UFG) e do Trama: Círculo Goiano de 
Análise do Discurso (FL/UFG). 
2
 Tradução literal para “unmarried mother” (FOURNARAKI & PAPAKONTANINOU, 2011, p. 57). 

3
 O nome de Stamati Revithi, bem como a história da sua “transgressão”, não foram encontrados na 

página de buscas do Comitê Olímpico Internacional. Disponível em 
http://www.olympic.org/results?q=samati%20revithi acesso em 20 set. 2015.  
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que via como imprópria a prática esportiva pelas mulheres, por achar que isso 

afetaria a saúde dos seus órgãos reprodutores (FOURNARAKI & 

PAPAKONTANINOU, 2011). “Em 1896, Barão Pierre de Coubertin, fundador das 

Olimpíadas Modernas, declarou: “Não importa o quão forte uma atleta pode ser, seu 

organismo não é capaz de suportar certos embates”” (UN WOMEN, 2000, p. 2 - 

tradução livre).  

 Apesar das resistências do Barão e do Comitê Olímpico, vinte duas mulheres 

participaram dos Jogos Olímpicos de Paris 1900 que, na época, foram marcados 

pelo liberalismo e pela falta de organização. Nesse evento, as mulheres participaram 

extraoficialmente de três provas, Golfe, Tênis e Críquete4, por serem esportes sem 

contato físico e por serem considerados esteticamente belos (OLYMPIC.ORG, 

2015).    

 Ainda que na edição de Londres 2012 as mulheres tenham representado 

cerca de 40% do número de atletas, a equidade de suas atuações junto aos 

homens, seja como atletas ou membros de delegações, não ocorreu. Mesmo que 

tenham participado de todas as modalidades oferecidas, apenas o Hipismo, o 

Badminton e o Tênis contaram com provas mistas. E dessas três modalidades, 

somente na modalidade equestre elas e eles competiram contra si mesmos. Já 

esportes como a Ginástica Rítmica e o Nado Sincronizado se mantiveram como 

territórios exclusivamente femininos.  

 Situação que parece ter sido estremecida pela realização dos 2º Jogos 

Olímpicos da Juventude, realizado na cidade de Nanquim - China, em 2014. Evento 

criado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) com a finalidade de incentivar a 

prática esportiva entre jovens ao redor do mundo, inspirá-los(as)  através dos 

símbolos (revezamento da tocha, hino e bandeira) e manter vivos os valores 

olímpicos (IOC, 2015).  

 Diferentemente dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, os Jogos de Nanquim 

de 2014 promoveram competições em onze modalidades mistas. Além do 

Badminton, do Hipismo e o do Tênis, foram realizados Tiro com Arco (uma mulher e 

um homem); Natação (revezamento 4x100m - dois homens e duas mulheres); 

Esgrima (três mulheres e três homens); Judô (quatro homens e quatro mulheres); 

                                                           
4
 O críquete foi o primeiro esporte misto a ser disputado num evento olímpico. De início ele era 

apenas recreativo, depois se transformou em esporte no qual uma bola deve ser golpeada através de 
bastões de madeira ou plástico para que passe entre arcos encaixados no campo de jogo 
(OLYMPIC.ORG, 2015). 
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Remo (dois homens e duas mulheres); Salto Ornamental (duplas mistas); Tiro com 

Pistola e Tiro com Rifle de ar comprimido (uma mulher e um homem); Tênis de Mesa 

(duplas mistas); Triatlo (duas mulheres e dois homens) (NANJING, 2014). 

 Além dos Jogos Olímpicos da Juventude, outro grande evento que trouxe 

algumas inovações e contou com a chancela do COI, foi Mundial de Esportes 

Aquáticos realizado na cidade de Kazan em 2015. Nele, a Maratona Aquática Mista 

(uma mulher e dois homens) e o Nado Sincronizado (dueto misto), também foram 

contemplados (FINA, 2015). 

 Essa crescente participação das mulheres no contexto esportivo dos Jogos 

Olímpicos, conforme Silvana Vilodre Goellner (2005), apesar de positiva, evidencia 

paradoxalmente, que as condições de acesso e permanência no campo das práticas 

corporais e esportivas, foram e são distintas, sejam elas no esporte de alto 

rendimento, no lazer, nas aulas de Educação Física escolar, na visibilidade conferida 

pela mídia, no valor financeiro atribuído às suas vitórias.  No Brasil, por exemplo, das 

trinta confederações de esportes olímpicos listadas no site do Comitê Olímpico 

Brasileiro, somente a Confederação Brasileira de Ginástica é presidida por uma 

mulher, a senhora Maria Luciene Cacho Resende (COB, 2015). Em 2011, o Santos 

Futebol Clube, extinguiu sua equipe feminina de futebol, que à época tinha um 

orçamento de hum milhão e meio de reais por ano, para manter o jogador Neymar, 

que recebia um salário de hum milhão por mês (REVISTA ÉPOCA, 2015). 

 Se pensarmos como Valter Bracht (2005), que os esportes de alto rendimento 

possuem como características os empreendimentos do setor produtivo ou de 

prestação de serviços capitalistas; com fins lucrativos, seja na venda de ingressos, 

materiais esportivos, suplementos alimentares, construção e manutenção de 

instalações esportivas. Concluiremos que, o que há na verdade, são 

proprietários(as) e vendedores(as) da força de trabalho, submetidos(as) às leis do 

mercado. Que o esporte de alto rendimento, por ser regulado pelo mercado, é uma 

prática discursiva profundamente afetada econômica e socialmente que diferencia 

homens e mulheres e tende a reproduzir seus efeitos dentro de quadras, arenas, 

piscinas, ginásios, gramados. Discursos que influenciam, inclusive, o lazer e a 

educação formal, pois “a manifestação do esporte que ainda fornece o modelo para 

o esporte é o de alto rendimento” (BRACHT, 2005, p. 16). 
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 Nesse sentido, mudanças e manutenções no contexto esportivo que 

determinavam e ainda determinam a participação assimétrica de homens e mulheres 

em determinados esportes, resultam de uma intrincada e problemática trama 

discursiva; uma rede que só se tornou interessante quando as diferenças entre 

homens e mulheres se tornaram politicamente importantes (LAQUEUR, 2001).  

 

Diferenciando e determinando poderes: o corpo feminino como o “oposto 

incomensurável” 

 Thomas Laqueur, em sua obra Inventando o Sexo. Corpo e gênero dos 

gregos a Freud (2001), mostra de forma primorosa como o sexo5 passou a definir as 

diferenciações entre homens e mulheres. A partir de uma volumosa documentação, 

possibilitada por escritos médicos do final do século XVIII, ele problematiza a 

rarefação da importância do prazer feminino para a concepção do feto e o momento 

no qual o corpo feminino deixou de ser explicado como inferior ao corpo masculino, 

mas tornou-se seu “oposto incomensurável” (Idem, p.18). 

 Durante esse mesmo período, séculos XVIII e XIX, no seio da sociedade 

europeia, começa a fundamentar-se a disciplina de Educação Física, fruto das 

ciências positivistas (Medicina, Biologia, Física e Química) e de seus mais recentes 

“achados científicos”. Estratégias que ajudaram a construir corpos e discipliná-los às 

necessidades do modo de produção capitalista; formações discursivas que ajudaram 

a interpretar o corpo como um componente orgânico, capaz de ser analisado, 

explicado e treinado para assim produzir mais e melhor (SOARES, 2007; PASSOS, 

2014). Para Michel Foucault (2011), foi o primeiro polo de poder sobre a vida a se 

desenvolver e que foi centralizado no corpo como máquina; adestrando-o, 

ampliando suas aptidões, extorquindo sua força e o integrando eficientemente ao 

sistema econômico; “tudo isso assegurado por procedimentos de poder que 

caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo humano” (Idem, p. 151 - 

ênfase original). Política que serviu para explicar e vincular, conforme Carmen Lúcia 

                                                           
5
 Quando o sentido for para descrever diferenças anatômicas básicas, internas e externas ao corpo, 

que vemos como diferenciando homens e mulheres, utilizarei a palavra sexo. Para descrever a 
diferenciação social entre homens e mulheres, usarei sexo/gênero. Embora, saibamos que tanto as 
distinções anatômicas como as sociais são discursivas, históricas e culturalmente construídas 
(BUTLER, 2003).    
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Soares (2007), as responsabilidades pelas desigualdades sociais e as mazelas 

advindas das péssimas condições de vida daquele período. 

 Já Norbert Elias e Eric Dunning (1992), ressaltaram, em suas pesquisas, que 

o autocontrole e a prática esportiva, como a conhecemos na atualidade, são 

resultados de mudanças no trato com a violência. Que a tensão/excitação oferecida 

pelo contexto esportivo tornou-se um meio de extravasar o anseio pelo prazer dado 

pelos embates violentos. Transformações que, segundo os autores, remontam ao 

processo civilizatório iniciado a partir da Idade Média e que ganharam 

expressividade também na Inglaterra do final do século XVIII.  

 Historicamente, esse desenvolvimento foi resultado de um processo de 

modificação, ou como propôs Valter Bracht (2005, p. 13-14), “de esportivização de 

elementos da cultura corporal de movimento das classes populares inglesas”, mas 

que se constituiu, fundamentalmente, baseado em atividades do divertimento das 

classes dominantes e aristocráticas da Europa, em meados do século XVIII e se 

intensificou no final do século XIX, principalmente no interior das Public Schools 

inglesas. Espaços de educação formal, que diferentemente do que poderíamos 

pensar através de uma tradução livre, não eram “escolas públicas”6, e sim escolas 

privadas.  

 Cenário que, na argumentação de Pierre Bourdieu (2007, 2004, 2003), ajudou 

a transformar os esportes em práticas corporais capazes de distinguir as classes 

sociais dominantes, além de demonstrar que essas classes possuíam um habitus 

que as diferenciavam e que suportava as estratificações sociais dadas a elas pelos 

capitais econômicos, culturais e sociais. Entretanto, como argumentou Bourdieu 

(2003), nem todos(as) os(as) participantes, ainda que pertencentes às mesmas 

classes sociais ou sexos, conferiam igual sentido à prática esportiva. A massa 

muscular aparente, as atuações “agressivas”, as indumentárias exigidas para se 

praticar os esportes, assim como o tempo livre necessário à sua prática, eram 

elementos problemáticos tanto para as mulheres como para aos proletariados. 

Dessa forma, tanto Bourdieu como Elias, concordavam que o desenvolvimento e a 

difusão das atividades corporais, bem como sua capacidade/finalidade distintiva, 

eram resultados do papel de destaque da industrialização e a urbanização europeia.

                                                           
6
 No seu início, as Public Schools atendiam exclusivamente os filhos (somente o sexo masculino) dos 

gentlemen ingleses que tinham condição de pagar pela educação, em regime de internato (BRACHT, 
2005). 
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 Processo que ganhou amparo dos discursos científicos, principalmente das 

ciências biológicas que, ao esquadrinharem o corpo humano, reiteravam as 

desigualdades sociais entre homens e mulheres a partir das diferenças entre seus 

corpos (GOELLNER, 2005). Contudo, de acordo com Laqueur (2001), as novas 

formas de interpretar o corpo não foram necessariamente resultantes de um maior 

conhecimento científico, mas de dois grandes desenvolvimentos distintos analíticos, 

não apenas históricos: um epistemológico e outro político, uma vez que “quando as 

diferenças foram descobertas elas já eram, na própria forma de sua representação, 

profundamente marcadas pela política de poder do gênero” (LAQUEUR, 2001, p. 

22).  

 E por que o sexo/gênero se tornou tão importante de ser controlado, 

principalmente no contexto esportivo de alto rendimento dos Jogos Olímpicos? Por 

que coube às mulheres a obrigatoriedade da comprovação científica de seu sexo? 

Quais são os parâmetros utilizados pelos “comitês de especialistas”, determinados 

pelas Confederações, Federações Esportivas Internacionais e Comitê Olímpico, para 

determinar se um ser humano é fêmea ou macho? Por que as diferenças entre 

mulheres e homens, se é que elas existem, se tornaram essenciais para separá-los 

nas competições esportivas?   

 Sem querer responder a todas essas questões, é preciso conceber que seria 

impossível encontrar o marco original dos discursos que diferenciam homens e 

mulheres, pois todos eles remetem a outros (FOUCAULT, 1972).  Porém, podemos 

perseguir algumas formações discursivas, a regularidade na dispersão dos seus 

discursos, como eles funcionam e encontrar alguns dos efeitos que eles promovem 

ou que ajudam a promover.   

 Michel Foucault (2011) sustenta que além do investimento disciplinador, 

otimizador e padronizador no corpo individual, através das ciências - inclusive das 

ciências ditas humanas (psicologia, sociologia e economia), a sociedade moderna 

investiu também no “corpo-espécie [...] mediante toda uma série de intervenções e 

controles reguladores: uma bio-política da população” (Idem, p. 152 - ênfase no 

original). 

 Um poder investido de cima a baixo, do detalhe à massa, biopoder e 

biopolítica - “anatômica e biológica, indivualizante e especificante” (Idem, p. 152). 

Um controle que contou e ainda conta, com a “disciplina”, como dispositivo 
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controlador e punitivo  e da “disciplina” como o corpo acadêmico de conhecimento, 

como por exemplo, a Biologia, Química, Medicina (FOUCAULT, 2011). Aparato que 

estimulou e ainda estimula o controle da população, dos indivíduos, do sexo/gênero 

de seus corpos, de “suas capacidades, gestos, movimentos, localização e 

comportamentos” (SAWICK apud FAUSTO-STERLING, 2001, p. 26). 

 

O jogo dos discursos nos esportes de alto rendimento e alguns de seus efeitos 

 

 De acordo com Fausto-Sterling (2001), foi diante de toda a ansiedade política 

da Guerra Fria, durante os Jogos Olímpicos da Cidade do México 1968, que o COI 

instituiu os testes “científicos” para a comprovação do sexo das atletas. Uma vez que 

existiam rumores de que alguns competidores do leste europeu poderiam tentar 

glórias a favor da causa comunista competindo disfarçados de mulheres, ainda que 

o único caso conhecido dessa trapaça tivesse sido registrado nas Olimpíadas de 

Berlim 1936, quando um homem, membro da juventude nazista, se infiltrou na prova 

de salto em altura, competindo contra as mulheres. “Sua masculinidade não foi de 

grande valia: chegou às finais, mas em quarto lugar, atrás de três mulheres” 

(FAUSTO-STERLING, 2001, p. 13).  

 Mesmo que o caráter “científico” dos testes ̶ genotipagem, fenotipagem e, 

atualmente, os níveis séricos da testosterona  ̶  tenham sido questionados por atletas 

como a espanhola Maria Patiño, a sul africana Caster Semenya, a brasileira 

Edinanci Silva e a indiana Dutee Chand e por inúmeras pesquisadoras e 

pesquisadores, eles ainda estiveram presentes, em versões dissimuladas7, nos 

Jogos Olímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008.    

 De fato, esses discursos fazem parte de uma trama discursiva, que reiterada 

a partir de espaços legitimados, certamente, tem produzido os efeitos daquilo que 

nomeiam (BUTLER, 2003). Em outras palavras, esses discursos têm determinado o 

que é ser mulher ou um homem, não só no contexto esportivo de alto rendimento, 

mas também em qualquer cenário social. Isso significa que esses discursos agem 

como dispositivos que, não só têm determinado as diferenças, como as têm 

produzido, seja na forma como compreendemos o sexo (aparelho reprodutor, órgãos 

                                                           
7
 “Somente” as atletas que levantassem alguma dúvida de suas feminilidades foram testadas. O 

corpo de especialistas para a “verificação do sexo” era/é formado por ginecologistas, geneticistas, 
endocrinologistas e psicólogos.  
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sexuais, hormônios sexuais, caracteres primários e secundários, genotipia, fenotipia) 

ou na determinação do que esse “sexo” pode realizar/ser/ter (forte, rápido, 

agressivo, delicado, eficiente, flexível, resistente, hipertrofiado, etc.). 

Performatividade, que pode ser vista abundantemente na mídia, em trabalhos de 

pesquisa sobre as relações de gênero nas escolas, nos esportes, etc.  

 Segundo Djamila Ribeiro (2015), a tenista Serena Williams, norte-americana, 

negra e detentora de inúmeros títulos mundiais e olímpicos, tem sido chamada de 

“Serenão” pela mídia televisiva brasileira, para se referir à sua aparente massa 

muscular e força. Como se tais características fossem traços comuns somente ao 

sexo masculino. Numa reportagem, dada em 2014, pelo ex-presidente da Federação 

Russa de Tênis e membro do COI, o senhor Shamil Tarpischev, o ex-dirigente se 

referiu às atletas como “os irmãos Williams”, afirmando que jogar contra elas seria 

assustador, pois para ele, elas deveriam ser como as russas “elegantes e bonitas” e 

não tão “fisicamente poderosas” (OLIVIERI, 2014, s.p.).  

 No Brasil, as atletas de Hóquei sobre Grama, uma das modalidades que fará 

parte das Olimpíadas do Rio 2016, fizeram duras críticas aos dirigentes da 

Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama. Segundo as atletas, a categoria 

feminina tem sido prejudicada em função da categoria masculina, sendo 

discriminadas e inferiorizadas por suas diferenças físicas.  

 

A preferência pela equipe masculina é vista há muito tempo, o 
gênero masculino sempre foi tratado como uma equipe de verdade, e 
nós do feminino como um “bando”.  Expressões sobre nossos corpos 
e discriminação sobre diferenças físicas entre o masculino e feminino 
eram sempre ouvidas, fora o julgamento de comportamento das 
atletas mulheres, diferente entre os gêneros, com um tom machista 
de uma Comissão Técnica onde quase toda sua totalidade são 
homens (LUCCHETTI, 2015, s.p.). 

 

 Durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino realizada no Canadá em 

2012, a FIFA –  Fédération Internationale de Football Association, determinou que 

todas as atletas passassem por exames de “verificação do sexo”. Além disso, a 

qualquer momento do torneio, qualquer uma delas, poderia passar novamente pelo 

mesmo exame, bastando para tal que uma comissão de especialistas enxergasse 

qualquer “evidência” de que uma atleta fosse, na realidade, um homem (SALAS, 

2015).  
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 Para o Regulamento de Verificação do Gênero emitido pela entidade, essa 

atitude foi tomada para “resguardar o critério de elegibilidade do gênero para as 

competições da FIFA” (FIFA, 2011, p. 5 – tradução livre), uma vez que, segundo o 

mesmo documento, homens e mulheres, obrigatoriamente, deverão participar de 

competições distintas. Já que para a FIFA, os hormônios androgênicos, no caso a 

testosterona, afetariam positivamente o desempenho físico dos(as) atletas, 

particularmente a força, a velocidade e a resistência, o que poderia influenciar no 

resultado dos jogos.  

 A alegação da FIFA de que mulheres “normais” se encaixam em padrões 

predeterminados, contradiz uma pesquisa encomendada pelo COI, mas que, no 

entanto, foi posteriormente refutada. Nesse estudo, publicado em 2014, 693 atletas 

olímpicos de ambos os sexos (454 homens e 239 mulheres) foram testados(as) e os 

resultados dos níveis hormonais para a testosterona demonstraram que 13,7% das 

mulheres tinham o nível de testosterona acima da faixa esperada e 4,7% estavam 

diretamente na faixa masculina. Já os resultados para os homens demonstraram que 

16,5% deles tinham níveis hormonais abaixo da faixa estabelecida e 1,8% estavam, 

inclusive, ao nível da faixa feminina.  Desse modo, o estudo concluiu que a definição 

do COI de que mulher seria alguém com níveis “normais” de testosterona, seria 

insustentável (HEALY et al., 2014). 

 Outro estudo feito na Espanha e liderado pelo pesquisador Julen Castellano 

da Faculdade de Atividade Física e Ciência do Desporto da Universidade do País 

Basco, realizado com 113 jogadoras e jogadores profissionais de futebol (59 

mulheres e 54 homens), atletas que participaram da Champions League (UEFA - 

União das Federações Europeias de Futebol). Concluiu que apesar de algumas 

diferenças como uma maior distância percorrida pelos homens e uma queda de 

rendimento no segundo tempo nos jogos femininos, nenhuma distinção foi 

encontrada na técnica, número de passes ou total de duelos ganhos (CASTELLANO 

et al., 2014).  

 De acordo com Passos (2014), no cenário escolar, seja dentro ou fora das 

aulas de Educação Física, os poderes distribuídos e instituídos a alunas e alunos, 

demonstram que ainda cabe ao sexo feminino o papel secundário nessas aulas. 

Segundo ele, as alunas são forçadas a ceder espaços, tempos e muitas vezes 

resistem a participar das atividades nas quais elas são colocadas na função de 
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coadjuvantes, derivadas do sexo masculino, que frequentemente tem sido posto 

como ente original, seja a partir do gênero gramatical masculino, pela representação 

da humanidade pela palavra “homem” ou pelo posicionamento procedente em 

enunciados (DERRIDA, 1972). 

 Por exemplo, durante as atividades teóricas, observadas na pesquisa, as 

alunas tendiam a participar mais efetivamente quando os conteúdos discutidos não 

as colocavam em situações de disparidade. Entretanto, discussões sobre o Teste de 

Cooper8 ou Índice de Massa Corporal (IMC)9, incentivadas pela(o) docente da 

disciplina de Educação Física, demonstraram que as meninas resistiam ao 

apresentar seus resultados, ou seja, não expunham seus feitos e muito menos 

comparavam a distância percorrida com os resultados dos meninos ou mesmo de 

outras meninas. Isso porque, segundo as análises do autor, as mulheres, antes 

mesmo de iniciar os testes, eram representadas como o “segundo sexo” na 

ordenação espacial e comparativa das tabelas, e possivelmente, porque existia o 

discurso, legitimado pelas tabelas e tomado naquele espaço, que as mulheres não 

tinham a capacidade física de correr distâncias maiores ou iguais aos homens. Na 

realidade, em todas as tabelas que avaliam as capacidades físicas (testes de 

velocidade, força, resistência, flexibilidade), as mulheres são representadas como 

coadjuvantes e ou derivadas dos feitos masculinos. Inclusive, mesmo possuindo 

graus maiores de flexibilidade, as mulheres são ordenadas de forma que os homens 

vêm em primeiro lugar e elas em segundo (PASSOS, 2014).  

 Já as discussões sobre os resultados do cálculo do IMC, causavam nas 

alunas grande desconforto, pois as cobranças que elas visibilizavam, acerca da 

relação entre peso e altura, eram maiores do que os alunos demonstravam. Isso 

pareceu reforçar que o corpo feminino ainda é um locus importante das cobranças 

sociais, seja para a manutenção de um peso corporal compatível ou para que 

representem, de forma inteligível, através de seus corpos, suas feminilidades 

(PASSOS, 2014).   

                                                           
8
 Teste de Corrida ou Caminhada de 12 minutos: foi criado na década de 1960 e depois modificado e 

popularizado na década de 1970 por Kenneth H. Cooper. Cabe ressaltar que esse teste foi feito 
estimando a capacidade respiratória de 115 oficiais da Força Aérea e do Exercito Americano, com 
idades médias de 22 anos (QUEIROGA, 2005, p. 175). 
9
 O IMC ou Índice de Quetelet foi criado pelo estatístico belga Adolph Quetelet, no século XIX, e é 

obtido dividindo o peso corporal pela estatura em metros elevada ao quadrado  (QUEIROGA, 2005, p. 
10-11).    
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 Desse modo, podemos concordar com Goellner (2007), que não é o corpo 

“em si” que tem definido a participação de mulheres e homens no cenário esportivo, 

mas a discursividade construída sobre a funcionalidade dos corpos e sua correlata 

associação aos processos de socialização que têm possibilitado a construção das 

demarcações. Ademais, a arquitetura dada pelos discursos, na reiteração de 

diferenças entre mulheres e homens, se mistura constantemente a outros 

marcadores sociais além do sexo. Raça/etnia, classe social, nacionalidade, presença 

de alguma deficiência (física, motora, auditiva, visual, mental ou múltipla), etc., ou 

mesmo a fluidez de algumas identidades (que borram os binarismos), são elementos 

muito importantes na construção das discriminações. Mesmo porque, como todos 

esses marcadores, o “sexo é uma formação “imaginária”, do tipo que produz 

realidade, inclusive corpos percebidos como anteriores a toda construção” 

(HARAWAY, 2004, p. 225). 

 De fato, qualquer dos discursos que têm sido utilizados para 

explicar/determinar/(re)construir/reiterar o que é ser mulher e ser homem, suas 

diferenças, e também o que podem ou não fazer/ser/ter, em qualquer contexto, são 

passíveis e merecedores de questionamentos, pois como várias(os) 

pesquisadoras(es) têm insistido, nossas crenças sobre o gênero afetam os 

conhecimentos científicos produzidos e, portanto, as produções que fazemos desses 

conhecimentos (FAUSTO-STERLIN, 2001; BUTLER, 2003; FOUCAULT, 2011a; 

GOELLNER,  2005, 2007; FOX KELLER, 2006; BANDEIRA, 2008).   

 Ainda que paire a sensação de que as mulheres têm aumentado suas 

participações no contexto esportivo de alto rendimento, como ocorreu nos Jogos 

Olímpicos de Londres 2012, isso não representa uma maior igualdade entre os 

sexos. Quando analisamos o número de atletas; suas procedências; nível 

socioeconômico, raça/etnia, religião, etc.; a prevalência de mulheres em cargos de 

comando (comissão técnica, técnicas, presidentes de confederações); a visibilidade 

feminina disponibilizada pela mídia ou como os corpos femininos são retratados; os 

valores pagos às atletas; enfim, se comparamos como os capitais culturais, 

econômicos e sociais de homens e mulheres se transformam após suas 

participações/vitórias/derrotas, veremos que ainda temos muito que melhorar no que 

se refere à igualdade/equidade dos sexos dentro do cenário esportivo de alto 

rendimento. Em outras palavras, a realidade confirma que na história dos esportes 
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“foram e são distintos os incentivos, os apoios, as visibilidades, as oportunidades, as 

relações de poder conferidos a mulheres e homens, seja no âmbito da participação, 

seja na gestão e administração” (GOELLNER, 2005, p. 85).  

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A igualdade, e num nível mais aprofundado a equidade, entre homens e 

mulheres nas diversas esferas sociais é um problema complexo que não tem sido 

tratado como deveria. Se o cenário esportivo tem dado tantos exemplos das 

assimetrias entre os sexos, isso reforça que os esportes reproduzem e também 

reiteram as relações sociais que observamos e vivenciamos na sociedade. No Brasil, 

segundo uma reportagem assinada por André Cabette Fábio e publicada no Jornal 

Folha de São Paulo em 26/09/2015, dois séculos separam homens e mulheres da 

igualdade de poder. Fábio, através da compilação de inúmeros artigos, concluiu que 

se nada for feito, vários marcadores como “diferença salarial”, “participação de 

mulheres em conselhos diretores”, “participação das mulheres na política”, etc., 

tenderão a não sofrer alterações, indicando que a sub-representação das mulheres 

no Brasil poderá vigorar por séculos (FABIO, 2015).  

 Como os esportes se transformaram em conteúdos hegemônicos das aulas 

de Educação Física escolar, eles têm servido, também, para reiterar e construir a 

distinção entre os sexos. Bolas de basquete, handebol e futsal são de tamanhos e 

pesos diferentes, a altura da rede de voleibol é distinta para homens e mulheres, os 

aparelhos da ginástica artística se diferem de acordo com o sexo do(a) participante, 

a ginástica rítmica ainda é uma prática corporal estritamente feminina, etc., ou seja, 

são inúmeros os dispositivos utilizados para diferenciar os sexos.  

 Diante das influências que os esportes têm nas relações de gênero, parece 

de suma importância que as distinções determinadas por discursos científicos e 

políticos, sejam problematizadas. Pois os esportes são uma das poucas práticas 

sociais nas quais as separações entre homens e mulheres têm recorrido ao aval das 

ciências para se justificarem. Ainda que, nas últimas décadas, venham recebendo 

inúmeras críticas feministas, inclusive das ciências biológicas, os constructos 

políticos, sociais e culturais que separam mulheres e homens ainda têm 

demonstrado ser altamente persistentes.  
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 Se os esportes fossem mistos, sem determinar o número de mulheres e 

homens, mas utilizando outros marcadores mensuráveis como estatura, peso, idade, 

comprimento dos membros, etc., poderíamos almejar, conforme expôs Jorge D. 

Knijnik (2003),  inúmeras possibilidades: 

 Melhoria do rendimento físico das atletas, que tenderiam a igualar ou superar 

as marcas masculinas; 

 A tática e a técnica  ̶  o aprendizado motor  ̶  se tornariam mais importantes do 

que as capacidades físicas tidas como inatas ou determinadas por hormônios; 

 Mulheres e homens poderiam ter incentivos financeiros, sociais e culturais 

iguais; 

 O desenvolvimento da massa muscular (hipertrofia) não seria uma 

característica tida como masculina; 

 Por fim, precisamos problematizar como e porque, os discursos têm 

determinado assimetrias no contexto esportivo, uma vez que assim estaremos 

lutando não só por uma ciência mais objetiva e menos generificada, mas pelo direito 

humano às práticas corporais do movimento. Homens e mulheres transexuais e 

intersexuais não seriam excluídos(as), não precisariam de cirurgias ou 

medicamentos reparadores do nível sério da testosterona, assim como não 

precisariam passar pelos humilhantes testes de “verificação do sexo”, sendo 

respeitados(as) em suas identidades de gênero. Diante disso, parece significativo 

que repensemos as práticas esportivas, pois se os sexos importassem igualmente, 

toda uma gama de testes, valores e diferenciações relacionados a eles seriam 

inúteis, já que o essencial seria que todos(as) praticantes fossem seres humanos.  
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