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RESUMO 
 
 
Pesquisas a respeito dos mais diversos significados e representações que o 

corpo assume nas práticas corporais, em especial, no futebol, têm conquistado 

um espaço cada vez maior no campo dos estudos sobre o movimento humano, 

cultura e educação. Este estudo teve como objetivo compreender certos 

aspectos inerentes ao futebol que contribuem na construção do corpo no futebol 

de mulheres e suas relações com a saúde. Fundamentados na fenomenologia 

existencial do filósofo Maurice Merleau-Ponty buscamos considerar as 

experiências vividas de quinze jogadoras da equipe do Cruzeiro Futebol Clube 

da cidade de Macaíba/RN. Realizamos entrevistas com vistas a conhecer a 

trajetória atlética das jogadoras. Identificamos as principais motivações para 

início e continuidade da prática, bem como as sensações vivenciadas na prática 

esportiva, além de compreender como as jogadoras percebem a construção de 

seu corpo no futebol e suas relações com a saúde e conhecer os principais 

elementos que a prática futebolística envolve, no que diz respeito às 

significações que elas atribuem ao corpo e ao treinamento das atletas, além de 

suas alimentações As compreensões apresentadas apontam relações entre 

corpo, saúde e esporte, a partir das quais identificamos a multiplicidade das 

maneiras como as atletas constroem seus corpos no futebol. Para as jogadoras 

do Cruzeiro de Macaíba, o corpo se constrói tendo como ideia o corpo ferramenta 

que é aquele treinado para desempenhar o esporte, que é cuidado com vistas 

ao rendimento; o corpo físico, aquele visto pela aparência, padronizado, 

modelado; e o corpo atlético, aquele que é musculoso, produto do esporte em 

que está inserido, e que, por vezes, é saudável (mas nem tanto). Apresentamos 

a necessidade de se considerar o ser em sua totalidade, oportunizando o 

entendimento do ser humano em seu modo de estar no mundo, seja nas 

questões socioculturais, físicas, espirituais, afetivas ou psicológicas. Este estudo 

permitiu tecer contribuições para a área da Educação Física no sentido de aflorar 

um modo de ver e enxergar a saúde na Educação Física numa perspectiva 

existencial. Nesse sentido, poderá possibilitar ao profissional a liberdade para 

conduzir suas práticas sem se deter aos modismos impostos pela cultura física 

de saúde, além de poder direcionar os sujeitos envolvidos ao reconhecimento 

dos limites e possibilidades do próprio corpo e de sua saúde, colaborando para 



 
 

uma percepção que valoriza o ser enquanto uno, as suas relações, suas 

experiências e, sobretudo, seus quereres.  

 

Palavras-chave: Corpo. Futebol de Mulheres. Saúde. Educação Física. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Research on the most diverse meanings and representations that the body 

assumes in bodily practices, especially in soccer, has conquered an increasing 

space in the field of studies about human movement, culture and education. This 

study aimed to understand certain aspects inherent to football that contribute to 

the construction of the body in women's football and its relationship with health. 

Based on the existential phenomenology of the philosopher Maurice Merleau-

Ponty we seek to consider the experiences of fifteen players from the Cruzeiro 

Futebol Clube team in the city of Macaíba/RN. We conducted interviews in order 

to learn about the players' athletic trajectory. We identified the main motivations 

for starting and continuing the practice, as well as the sensations experienced in 

sports practice, in addition to understanding how the players perceive the 

construction of their body in football and its relationship with health and to know 

the main elements that football practice involves, with regard to the meanings 

they attribute to the body and training of athletes, in addition to their food. The 

presented understandings point out relations between body, health and sport, 

from which we identified the multiplicity of ways in which athletes build their 

bodies in soccer. For the players of Cruzeiro de Macaíba, body is built having as 

idea the tool body, which is the one trained to play the sport, aiming for 

performance; the physical body, the one seen by appearance, standardized, 

modeled; and the athletic body, which is muscular, a product of the sport in which 

it is inserted, and which is sometimes healthy (but not so much). We present the 

need to consider the individual in its entirety, providing an opportunity for the 

understanding of human beings in their way of being in the world, whether in 

socio-cultural, physical, spiritual, affective or psychological issues. This study 

allowed to make contributions to the area of Physical Education in the sense of 

bringing out a way of looking and seeing health in Physical Education from an 

existential perspective. In this sense, it may grant to the professional freedom to 

conduct their practices without worrying about fads imposed by the physical 

health culture, in addition to directing the subjects involved to the recognition of 

the limits and possibilities of their own body and of their health, collaborating for 

a perception which values the individual as one, its relationships, its experiences 

and, above all, its wants. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Pesquisas a respeito dos mais diversos significados e representações que o 

corpo assume nas práticas corporais, em especial, no futebol, têm conquistado um 

espaço cada vez maior no campo dos estudos sobre o movimento humano, cultura e 

educação. Investigações como as de Giarola (2003), Freitas (2004), Miquelasso 

(2005) e Noronha (2010) evidenciam que a participação da mulher no esporte é 

entendida e marcada pelo valor estético que é atribuído a ela, e não do ponto de vista 

atlético.  

Sob essa perspectiva de investigação, o futebol hegemônico enquanto prática 

esportiva no Brasil é apontado por diversos autores brasileiros, sendo considerado 

uma paixão nacional (KNIJNIK, 2006; GOELLNER, 2000, 2005, 2005a, 2006; 

FARIAS, 2009; DA SILVA, 2015; SALVINI ET AL, 2015). Tais trabalhos reconhecem 

que há uma espetacularização do corpo da mulher praticante de futebol, espetáculo 

esse cercado por preconceitos, estereótipos, dificuldades, desvalorização, limitações, 

discriminações e comparações sociais. 

Como praticante de futebol há muitos anos, posso afirmar que o cenário 

esportivo é marcado por diversas manifestações preconceituosas, de exposição do 

corpo, desigualdade de gênero e de oportunidades, bem como associação à 

homossexualidade, entre outros. Esses acontecimentos são comuns na vida de uma 

atleta e podem ser expressos em qualquer espaço de convívio, que envolva desde 

familiares e amigos à sociedade de modo geral – alguns dos quais eu mesma já 

vivenciei em minha trajetória.  

Comecei a jogar bola desde cedo. Menina, pequena, jogava com minhas irmãs 

e irmãos em casa, na rua e na escola com os meus amigos. Diferente de muitas 

crianças brasileiras que sonham em ser jogadoras de futebol, eu nunca cogitei a ideia 

de ser uma estrela do mundo da bola – talvez por já ter consciência de que a prática 

de futebol por mulheres é marcada por uma série de dificuldades e obstáculos que, 

por vezes, impedem que as jogadoras ascendam em suas carreiras. Isso acontece 

até mesmo no âmbito amador, em que a iniciação e a permanência são dificultadas 

por diversos motivos. 

No caso da prática do futebol na escola, por exemplo, não existiam outras 

meninas que jogassem futebol, além das minhas irmãs. Tal fato me incomodava e 

chamava minha atenção. Eu não entendia o motivo de outras meninas não sentirem 
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interesse pelo esporte. Mas, por outro lado, durante alguns anos, também não tivemos 

incentivo à prática por parte do professor de Educação Física. As aulas eram todas 

no ginásio e predominava a prática de futebol para os meninos e voleibol e/ou 

queimada para as meninas. Então, isso, de certa forma, “justificava” a falta de 

interesse por parte delas. 

Com o passar do tempo, fui percebendo que a atuação da mulher no esporte, 

de modo geral, sempre foi muito difícil, mas ainda assim não deixei de praticá-lo. 

Naquele tempo, eu era uma menina de cidade do interior, que jogava “pelada”1 

praticamente todos os dias, quer fosse na rua, no quintal de casa ou na escola, e 

treinava aos domingos com a equipe local. Notei crescer, com o passar do tempo, 

uma paixão e um encantamento que me envolvem com deleite até os dias de hoje. 

Ao mesmo tempo em que jogava, também torcia, independentemente de ser 

pelas mulheres ou pelos homens. Como torcedora, sempre fui bastante assídua, 

assistindo aos jogos de futebol que ocorriam na minha cidade: torneios, campeonatos, 

amistosos – em tudo que envolvia a prática do esporte, eu estava presente. Também 

acompanhava os jogos de futebol transmitidos pela TV – Copas do Mundo, Taça 

Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e, na medida do possível, assistia 

aos jogos dos Campeonatos Estaduais, que dificilmente eram transmitidos pela TV 

aberta (hoje em dia ainda não se tem fácil acesso aos jogos dos campeonatos 

estaduais em rede de tv aberta aqui no RN).  

Com o passar dos anos, ainda dentro dos campos de futebol, iniciei também a 

prática do futsal na escola. Dessa vez, incentivada pelo professor de Educação Física, 

comecei a fazer parte da equipe de uma escola particular – localizada na capital, na 

qual consegui bolsa de estudo através do esporte. Nesse novo ambiente, notei 

diferenças no modo como o futsal e o futebol eram vistos e tratados, percebi muito 

mais interesse e procura por parte das meninas. Até concluir o Ensino Médio, vivenciei 

experiências marcantes no campo esportivo, de crescimento pessoal e, 

consequentemente, profissional. 

                                                 
1“Pelada, racha, rachão ou baba é o nome dado no Brasil a uma partida recreativa de futebol com 
regras livres, normalmente sem a preocupação com tamanhos de quadra/campo, condição dos 
calçados e uniformes, marcações básicas, impedimentos, faltas, tempo de jogo, sendo tudo resolvido 
em consenso pelos jogadores”. EDUCALINGO. Pelada [on-line]. Disponível em: < 
https://educalingo.com/pt/dic-pt/pelada >. Acesso em: 20 nov. 2019. 
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Após iniciar o curso de Educação Física, passei a ocupar outro espaço no 

esporte, o de treinadora. Naquele tempo, eu já não residia mais no interior, no entanto, 

deslocava-me duas vezes por semana para ministrar aulas em projetos sociais, como 

voluntária. Como em grande parte das cidades pequenas, os investimentos e recursos 

para projetos são insuficientes (apesar de consolidada a importância da realização 

destes), as ações dependiam do voluntariado para serem realizadas. 

Ressalto que essa foi uma das experiências mais marcantes da minha trajetória 

no universo da bola, pois, durante as aulas com as crianças do projeto, percebi que, 

na maior parte do tempo, não havia distinção entre os gêneros, preconceitos e/ou 

limitações. Visualizava nelas e neles um contentamento que eu mesma sentia quando 

entrava nas “quatro linhas”: sentimentos e sensações que transcendem a 

racionalidade. As crianças transmitiam uma grande satisfação, alegria e paixão ao 

jogar, sem se preocuparem com a questão do rendimento em si.  

Nesse contexto, fazendo um retrospecto sobre a minha graduação, a partir de 

reflexões vistas em Mendes (2007)2, percebi insuficiente problematização de outras 

questões que envolvem a vida do aluno/atleta, visto que havia forte valorização dos 

conhecimentos anátomo-fisiológicos do movimento humano nas discussões sobre 

corpo e esporte. E, devido ao meu contato constante com o esporte, tal situação me 

permitiu refletir sobre alguns assuntos que estão relacionados a ele, como a relação 

linear entre esporte e saúde, algo que ouço com frequência quando comento que 

“jogo” futebol.   

A vivência nessa modalidade esportiva foi o que despertou o interesse em 

pesquisar os aspectos inerentes ao futebol que contribuem para a construção do 

corpo da mulher no futebol, bem como suas relações com a saúde. Aprofundo, assim, 

a especificidade do meu olhar sobre o assunto, visando entender as compreensões 

que o corpo assume no futebol de mulheres3 em um estado da região nordeste do 

Brasil – uma vez que são inúmeras as curiosidades a respeito da concepção que as 

                                                 
2O corpo é plural, dotado de sentidos e significações e, através dele, percebemos o mundo ao nosso 
redor, por isso não devemos nos deter aos reducionismos e fragmentações que atravessam a história 
da Educação Física e dos Esportes.  
 
3Optamos pela utilização do termo "futebol de mulheres", porque comungamos do entendimento 
apresentado por Goellner (2013), o qual sugere uma modificação conceitual e política em consequência 
da compreensão de que masculino e feminino são atributos culturais e não necessariamente relativos 
ao sexo biológico segundo os estudos de gênero. 
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outras mulheres têm em relação à maneira como se percebem enquanto mulheres 

praticantes de futebol, através de si e pelos outros, além de compreender a 

associação entre a figura do atleta associada à saúde através do esporte. 

A minha realidade, ligada ao plano mais íntimo do meu desejo e da minha 

relação com a cultura do país também pode – e deve – ser propagada. Igual a mim, 

outras tantas da minha geração, anterior e posterior a ela, tinham o mesmo 

sentimento, ou até têm a intenção de ser mais que jogadora de pelada para ser uma 

jogadora profissional de futebol, pois é o esporte mais praticado no mundo e 

apresenta-se a muitos brasileiros como elemento fundante da sua identidade. Além 

disso, modelos de corpos e de saúde se confundem e atravessam os diversos 

cenários esportivos, através de discursos que não têm preocupação com as 

necessidades e desejos dos sujeitos.  

Visando identificar o que já foi produzido academicamente sobre essa temática, 

realizamos uma revisão detalhada nos bancos de dados da CAPES, BIREME/LILAC’S 

e Google Acadêmico4. Deparamo-nos com diversos trabalhos que investigaram a 

temática da mulher no futebol5, destacando-se as questões de gênero e a participação 

feminina em competições.   

Ao estudarem o futebol numa perspectiva histórica, Stahlberg (2011) e Rubio e 

Simões (1999) ressaltam que o futebol foi demarcado pela masculinidade. Assim, a 

construção cultural do corpo feminino no esporte foi baseada na hegemonia masculina 

e na subordinação feminina fundamentada em pressupostos biológicos. Essa 

condição resultou numa realidade em que as mulheres têm que romper barreiras de 

gênero, marcadas pelo predomínio de uma tradição biológica/tecnicista que as aponta 

como inferiores aos homens na prática esportiva. 

No âmbito das ciências humanas, em relação à posição que o esporte ocupa 

na sociedade, Souza Júnior (2013) afirma que esportes que demandam a utilização 

de capacidades físicas consideradas masculinas se apresentam como um 

contrassenso aos princípios de feminilidade. Já no contexto da pesquisa social, acerca 

                                                 
4Para tanto, utilizamos os seguintes descritores de busca: Corpo and futebol feminino; Educação Física 
and corpo feminino; Construção do corpo and futebol feminino brasileiro, Mulher e esporte no Brasil, 
Corpo feminino no futebol e Esporte, Saúde and Futebol. Dentre os resultados encontrados, 
selecionamos 17 trabalhos que possuem relação com o nosso objeto de estudo. 
 
5O levantamento foi realizado entre os meses de maio a outubro de 2018, em que utilizamos um recorte 
temporal dos trabalhos publicados nos últimos 10 anos. 
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da identidade de gênero de jogadoras de futebol, Oliveira (2014) apresenta que as 

identificações de gênero dessas mulheres variam, algumas se identificam com o sexo 

masculino, outras com o feminino e outras não se identificam com os padrões 

socialmente disseminados.  

 No estudo de Teixeira e Caminha (2013), os autores verificaram a existência 

do preconceito de gênero no futebol de mulheres na concepção da literatura científica 

ao discutirem aspectos socioculturais que os fundamentam, onde foram registrados 

trabalhos em três abordagens: histórica, pedagógica e psicossocial. Aliado a isso, 

Martínez e Goellner (2014) revelam que, na Colômbia, tal prática gera uma série de 

reações sociais, influenciadas, por vezes, pela representação padronizada de 

feminilidade, em que há a presença de uma visão generalista e biologicista, 

relacionada às capacidades e habilidades para desempenhar essa prática.  

Ainda sob esse olhar, Teixeira (2016) constatou que, apesar de o futebol ser 

um espaço concedido às mulheres, é também um ambiente propício a situações que 

expõem o preconceito de gênero dentro da nossa sociedade, configurando a essência 

do fenômeno bullying nesse esporte. As mulheres entrevistadas afirmaram já ter 

sofrido algum tipo de preconceito relacionado à prática esportiva por meio das redes 

sociais. 

Para Oliveira (2014) e Araújo (2015), a cultura heteronormativa fundamentada 

na biologia demarca as desigualdades entre homens e mulheres. Nesse cenário, elas 

representam o “sexo frágil”, no qual a delicadeza, a sexualidade, a sensibilidade e a 

feminilidade são características “naturais” dessas mulheres, assim como a força, a 

coragem e a masculinidade são traços dos homens. E as mulheres que praticam 

futebol configuram-se, predominantemente, por representações disseminadas na 

memória social ancoradas em referenciais de estereótipos e marginalização. 

Ao discutir a mulher e o futebol no Brasil, Goellner (2005a, 2005) verificou que 

ainda hoje são recorrentes algumas representações que fazem apologia à beleza e à 

feminilidade como algo a ser preservado. Nos discursos predomina uma 

“representação essencialista de gênero”, na qual a espetacularização do corpo 

feminino é estimulada em alguns espaços sociais, esta direciona-se para a aversão 

aos corpos femininos atléticos, devido à transformação ocasionada pelo treinamento 

contínuo. Assim, são atribuídas características masculinas, que acabam questionando 

sua feminilidade, bem como a autenticidade do seu sexo. 
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Alguns trabalhos reconhecem que há uma espetacularização do corpo da 

mulher praticante de futebol, a qual é cercada por preconceitos, estereótipos e 

dificuldades, como a falta de apoio e o menosprezo do esporte. Rihan (2017) 

apresenta que o futebol no Brasil se reproduz como um espaço de práticas sociais 

para homens, sendo esse um dos motivos pelos quais há uma resistência ainda maior 

do que em outras modalidades esportivas à inserção e prática por mulheres. E esses 

episódios não ocorrem apenas no futebol amador, mas também no âmbito do esporte 

escolar, como podemos notar na pesquisa de Araújo (2015).   

Costa (2016) destaca que o futebol de mulheres brasileiro assume uma posição 

marginalizada no espaço esportivo, seja pelos clubes, federações, torcedores ou 

pelos demais órgãos competentes. Silva (2015) observou que as mensagens e 

significados atribuídos à mulher se dão por meio de metáforas de fragilidade, estética, 

masculinização e resistência.  Além disso, as condições de acesso não são iguais, 

tendo em vista que, ao longo da história do esporte nacional, foram e são distintos os 

incentivos, os patrocínios, as divulgações e as relações de poder, seja com relação à 

participação ou na gestão dos clubes (GOELLNER, 2005). 

As investigações acerca do futebol de mulheres revelam que o corpo da 

mulher, geralmente, é retratado pela sua beleza e sexualidade a partir do que a mídia 

propaga. Por vezes, a atenção que a mulher jogadora de futebol recebe não está 

associada ao jogo e nem à competência das jogadoras, aos dribles ou até mesmo aos 

gols, mas sim à imagem difundida e vendida pela cultura de massa, indicando um 

padrão de beleza feminina desde a valorização de poses sensuais, até a circulação 

de notícias e imagens de mulheres praticantes de futebol (SILVA, 2015; SALVINI E 

MARCHI JÚNIOR, 2016). 

Nesse sentido, ao analisar a cobertura de um jornal esportivo de Portugal, 

Goellner, Silva e Gomes (2013) identificaram uma sub-representação do futebol 

praticado por mulheres no jornalismo esportivo português, onde é difundido como 

desinteressante, pouco atrativo e sem valia para o desenvolvimento do esporte 

nacional. As fotografias exibem corpos que não são de esportistas, e sim corpos que 

exaltam a feminilidade, nos quais as qualidades relacionadas à beleza substituem as 

características técnicas das jogadoras – como um apelo de consumo e desejo – não 

valorizando, assim, suas conquistas esportivas. 
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Além dessas pesquisas, foram encontrados trabalhos que relacionam o futebol 

de mulheres com a temática da saúde. Salvini, Souza e Marchi Júnior (2015) e Giarola 

(2003) apontam que algumas modalidades eram indicadas às mulheres pelos 

benefícios à saúde, à maternidade e/ou por reforçarem a feminilidade das praticantes 

– e o futebol não era uma delas, pois atividades exaustivas eram consideradas nocivas 

ao corpo sensível e frágil da mulher. Já Moraes (2012) revela que as jogadoras gostam 

dessa prática, mesmo que ela seja associada ao mundo masculino, pois elas 

relacionam o futebol a questões ligadas à saúde e à construção de um belo corpo.  

Como podemos perceber, a investigação a respeito da mulher no futebol tem 

sido realizada a partir de diferentes enfoques, em variados trabalhos. No entanto, 

ainda existem muitas questões a serem discutidas, já que tais pesquisas analisam um 

ou outro aspecto das práticas corporais no esporte. Somado a isso, está a questão da 

construção do corpo no futebol de mulheres brasileiro, bem como a relação dessa 

prática com a saúde – o que acaba por incitar os discursos infundados, que indicam 

um padrão ideal de corpo a ser seguido e a ideia restrita de saúde, especialmente, 

pelos praticantes desse esporte.  

Nesse sentido, sendo a Educação Física uma área de conhecimento que 

problematiza a temática do corpo, é válido pensar sobre esse corpo como algo que se 

constrói ao longo de nossa existência – e que este é uma identidade produzida na e 

pela cultura. Além disso, é de suma importância para os debates sociofilosóficos da 

Educação Física pensar também na diversidade desses corpos, discutindo os 

cuidados com o corpo e refutando padrões ideais em busca de saúde.  

Diante disso, pretendemos responder a algumas questões ainda não 

abordadas, de modo específico, nos trabalhos anteriores. Dentre elas, elaboramos a 

seguinte questão de estudo para nortear esta pesquisa: Como as jogadoras do 

Cruzeiro Futebol Clube de Macaíba percebem a construção do seu corpo no futebol e 

suas relações com a saúde?  

Para atender à questão de estudo, esta pesquisa tem como objetivo principal 

compreender aspectos inerentes ao futebol que contribuem na construção do corpo 

no futebol de mulheres e suas relações com a saúde. Como objetivos específicos, 

dedicamo-nos a conhecer a trajetória atlética das jogadoras; identificar as principais 

motivações para início e continuidade da prática, bem como as sensações vivenciadas 

na prática esportiva; identificar como as jogadoras percebem a construção de seu 
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corpo no futebol e suas relações com a saúde; e conhecer os principais elementos 

que a prática futebolística envolve, no que diz respeito às significações que elas 

atribuem ao corpo e ao treinamento das atletas, além de suas alimentações. 

Portanto, esta dissertação, em particular, discute aspectos inerentes ao futebol 

que contribuem na construção do corpo no futebol de mulheres e suas relações com 

a saúde tendo como base a compreensão fenomenológica de corpo. O filósofo 

Merleau-Ponty (1999, p. 212), em seus estudos sobre o corpo, aponta que “é um 

conjunto de significações vividas”, não é uma coisa e sequer uma ideia abstrata, e 

sim, existência intencional e sensível, o encontro significativo das experiências, 

através do qual percebemos o mundo (MERLEAU-PONTY, 1999).  

Por hora, é importante explicar o que denominamos de construção do corpo 

nesta pesquisa. Percebendo-o como forma de ser no mundo, a partir do entendimento 

de corpo uno e inconcluso, debruçamo-nos na obra de Merleau-Ponty (1999), 

estabelecendo relações com a compreensão de corpo defendida pelo referido autor, 

uma vez que para ele o corpo não é determinado, pois se modifica constantemente 

ao estar situado no mundo, como uma obra de arte, aberta e inacabada.  

Pelo fato de o corpo ser próprio no mundo, ele é construidor de cultura e 

história, referência da nossa existência, que está em constante construção e 

reconstrução. É por meio dele que fazemos o mundo existir para nós, e a partir das 

nossas experiências sensíveis é que atribuímos sentido às coisas do cotidiano. Para 

Merleau-Ponty (1999), o conhecimento científico só ganha significância quando 

atribuímos sentido às coisas, a partir do mundo percebido, do mundo vivido.  

O corpo que Merleau-Ponty retrata é aquele vivenciado por nós enquanto 

realizamos nossos propósitos e quereres. A partir disso, percebemos o Corpo Próprio 

como um princípio que nos possibilita reaprender sobre o que acontece à nossa volta, 

visto que ele é a nossa forma de imersão no mundo, nosso modo de nos realizarmos 

enquanto seres no mundo, das nossas relações conosco e com o outrem6, “é nesse 

sentido que nosso corpo é comparável à obra de arte. Ele é um novo nó de 

significações vivas e não uma lei de termos co-variantes” (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p. 210). Assim, destacamos que a compreensão de corpo apresentada por Merleau-

                                                 
6O outro é um conceito utilizado por Merleau-Ponty para expressar a necessidade do outro para a nossa 
própria construção como sujeitos. Nós somos o resultado das nossas experiências vividas ao longo da 
vida. A interpretação que atribuímos ao mundo está ligada à minha compreensão enquanto pessoa 
junto ao outrem. 
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Ponty aponta horizontes de compreensão da Educação Física para além dos 

caminhos tradicionais dessa área, os que, por vezes, refutam a ideia de totalidade do 

ser humano. 

Por isso, a importância de se estudarem esses fenômenos relaciona-se, 

sobretudo, ao fato de que os discursos sobre o corpo contribuem para a disseminação 

e transformação na forma de enxergar o corpo da mulher no futebol e na Educação 

Física, bem como a relação disso com a saúde. É preciso que sejamos incentivados 

a meditar e a refletir sobre as limitações, conquistas, inquietações, sacrifícios 

corporais, significados e treinamentos dessas atletas, visto que o futebol é um 

fenômeno social carregado de significados.  

Ao buscar definir o conceito de saúde, apropriamo-nos da compreensão 

ampliada apresentada por Gadamer (1993). Para esse autor, a saúde é compreendida 

em seu aspecto existencial, considerando-a como um estado de busca por equilíbrio, 

um processo contínuo em que o equilíbrio se estabiliza sempre de novo. Para ele, ao 

estar no mundo, o corpo sofre certos desequilíbrios, portanto, ser saudável está na 

capacidade de entender-se consigo e com o outro, de aceitar os limites, de estabilizar-

se de novo, baseando-se na ideia de que a saúde faz parte do milagre do 

autoesquecimento e se encontra no horizonte de perturbações e ameaças.  

A partir das considerações apresentadas anteriormente, destacamos ainda a 

relevância desta pesquisa em seus aspectos pessoais, acadêmicos, filosóficos e 

sociais, tendo em vista que foi desenvolvida a partir de uma perspectiva 

fenomenológica, cuja reflexão baseou-se nos relatos  de mulheres que praticam 

futebol de um time da Região Nordeste do Brasil. Tal investigação permitiu maior 

conhecimento acerca da realidade quanto às experiências vivenciadas por mulheres 

no contexto esportivo, contribuindo, assim, para ressignificar alguns dos sentidos que 

são associados à prática do futebol de mulheres. 

Do ponto de vista acadêmico, consideramos este trabalho relevante por tratar 

de um tema interdisciplinar, que tem total relação com a cultura de movimento e pode 

apresentar contribuições para diferentes áreas do conhecimento cujo objeto de estudo 

é o corpo. Ademais, pode ser útil à fundamentação de outras produções científicas, 

contribuindo com a expansão do repertório de fontes bibliográficas sobre a construção 

do corpo no futebol de mulheres, treinamento e a relação com a saúde.  
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No âmbito social, esta pesquisa poderá contribuir para o surgimento de outros 

olhares e interpretações acerca do futebol de mulheres, promovendo outros discursos 

que considerem as diversas questões relativas ao tema central – as quais envolvem 

a condição da existência humana a partir de suas vivências e construções 

socioculturais. Assim, poderá ser possível oportunizar a construção de novos 

conhecimentos e a desmistificação de alguns conceitos que são atribuídos à figura 

feminina enquanto praticante de futebol. Além disso, consideramos importante a 

possibilidade de dar voz e visibilidade a esse grupo específico da região Nordeste do 

Brasil, da região metropolitana do Rio Grande do Norte, de mulheres que resistem em 

meio às dificuldades e limitações do futebol de mulheres a partir de um futebol não 

espetacularizado. 

Tendo em vista a importância de se compreender o sentido do corpo da mulher 

praticante de futebol, uma vez que envolve a saúde da atleta, os resultados desta 

pesquisa são de interesse dos profissionais de Educação Física e demais 

pesquisadores da área, pois abordam o entendimento sobre o próprio corpo e o 

rendimento esportivo. Além disso, esta pesquisa discute significações importantes ao 

cuidado da saúde, as quais emergem a partir do que o corpo vivencia em 

experimentações enquanto jogadoras.  

Assim, estudar como as atletas de futebol percebem seu corpo, assume, 

atualmente, papel de destaque, visto que é crescente o aumento de mulheres 

envolvidas no esporte. O cuidado com a aparência, o desnudamento do corpo e o uso 

de artifícios estéticos são conceitos importantes “para o entendimento do ser humano 

enquanto corpo situado num contexto histórico e para a compreensão de suas 

diversas maneiras de se movimentar e atuar no mundo em que vive” (MENDES, 2008, 

p. 185). 

Apesar dos corpos masculinos e femininos se constituírem nas mais variadas 

instâncias sociais, parece que é na Educação Física, em especial, nas práticas 

esportivas, que essa distinção é mais evidente. É provável que isso ocorra porque, 

ainda hoje, tendo como alicerce uma visão de corpo padrão, estereotipado e 

discriminado a partir das aptidões físicas aceitas socialmente, considera-se a ideia de 

práticas esportivas indicadas para homens e outras, para mulheres.  

Traçar um caminho metodológico que possua relação com o objeto de estudo 

é essencial para o desenvolvimento de qualquer pesquisa. Com relação à 
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metodologia, esta é uma pesquisa qualitativa que se embasa na abordagem 

fenomenológica. Buscamos compreender fenômenos relacionados aos aspectos 

inerentes ao futebol que contribuem na construção do corpo no futebol de mulheres, 

bem como suas relações com a saúde.  

Optamos pela fenomenologia do filósofo Maurice Merleau-Ponty (1999), a qual 

nos permite considerar as nossas experiências no mundo, a partir da nossa vivência 

com entendimentos construídos ao longo de suas carreiras/vidas, com outros corpos 

e fenômenos para a construção do conhecimento como algo infinito, inacabado. 

Considerando que a Fenomenologia “repõe as essências na existência, e não pensa 

que se possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de 

sua ‘facticidade’” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.1), partir dessa abordagem oportuniza 

a atribuição de outros sentidos e significados à vida cotidiana a partir do que 

vivenciamos. 

Nesse sentido, de acordo com Nóbrega: 

 
[...] ao adotar a fenomenologia como referência metodológica, faz-se 
necessário incorporar a atitude ancorada na experiência vivida e aberta às 
aventuras da reflexão. O método fenomenológico é, antes de tudo, a atitude 
de envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o intuito de 
compreendê-la. Essa posição não é uma representação mental do mundo, 
mas envolvimento que permite a experiência, a reflexão, a interpretação, a 
imputação e a compreensão dos sentidos (NÓBREGA, 2010, p. 38).  

 

A fenomenologia foi criada pelo filósofo alemão Edmund Husserl (1859-1938) 

e é definida como o estudo das essências das coisas e como elas se manifestam no 

mundo. Segundo Nóbrega (2016), a Fenomenologia parte da experiência dos sujeitos, 

considerando os relatos do mundo vida. Dessa maneira, possibilita-nos conhecer e 

entender as significações do corpo da mulher no universo do futebol, através das suas 

experiências ao longo de suas carreiras/vidas, como “um relato do espaço e tempo, 

do mundo ‘vividos’” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 1).  

Para Merleau-Ponty (1999, p. 249), “a fala é um verdadeiro gesto e contém seu 

sentido, assim como o gesto contém o seu. Para que eu compreenda as falas do outro, 

evidentemente é preciso que seu vocabulário e sua sintaxe “já sejam conhecidos por 

mim”. Nesse sentido, ao utilizar a Fenomenologia, foi possível comparar o 

conhecimento já existente e a minha experiência vivida no futebol com as concepções 

individuais das jogadoras, despertando, assim, uma forma de reaprender a ver o 

mundo do futebol de mulheres.  
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Segundo essa perspectiva, Merleau-Ponty (1999, p.1) esclarece que “esta é 

uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para compreendê-las”. Nesse 

sentido, ela é fundamental para percebermos os diversos fenômenos em que se 

fundamentam as noções sobre o corpo, em especial, no futebol de mulheres, numa 

tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é, através do seus 

temas: o mundo vivido, a intencionalidade, a descrição e a redução fenomenológica.  

Em Merleau-Ponty (1999), o mundo vivido faz referência ao nosso diálogo com 

o mundo, das experiências vividas por nós que resultam na construção dos sentidos 

que atribuímos às coisas. A intencionalidade se traduz pela vivência intencional, algo 

que buscamos realizar/fazer a partir do nosso desejo, nossas atitudes intencionais. Já 

a descrição consiste em descrever o real, diferente de explicar ou analisar, ou seja, é 

o sujeito que descreve sua vivência ao estar situado no mundo e ao mundo com o 

outrem. 

Para Pereira (2014), essa experiência vivida permite-nos enxergar o fenômeno 

a partir dele mesmo, do seu visível e a percebê-lo com distanciamento, pois assim 

somos direcionados a novas reflexões e significações. Essa oportunidade de se 

distanciar e refletir sobre os fenômenos é chamada de redução fenomenológica, “ela 

toma distância para ver brotar as transcendências, ela distende os fios intencionais 

que nos ligam ao mundo para fazê-los aparecer, ela só é consciência do mundo 

porque o revela como estranho e paradoxal” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 10).  

A respeito da redução fenomenológica, entendemos que ela consiste no 

rompimento da nossa familiaridade com o fenômeno a ponto de nos espantarmos com 

o que nos é apresentado, ou seja, de nos afastarmos do fenômeno para então 

perceber o que é de fato e conhecer o irrefletido, pois essa ruptura nos permitirá 

enxergar as coisas à nossa volta de uma maneira diferente, a ter um olhar diferenciado 

para o fenômeno estudado, “como uma coisa entre as coisas” (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 9). 

Nesse sentido, ressaltamos que é importante “não nos acostumarmos com o 

mundo, mas admirarmo-nos ante as suas múltiplas perspectivas e recomeçarmos, 

considerando o que se pode dizer/fazer da nossa tendência individual e coletiva, mas 

também em busca do irrefletido” (NÓBREGA, 2010, p. 39). Assim, foi possível romper 

nossa intimidade com o futebol e nos distanciarmos dos conceitos estereotipados, 

relacionados ao gênero e à sexualidade; masculinizados, que tratam a mulher 
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praticante de futebol como masculina; e preconceituosos, que estão intrínsecos à 

prática do futebol de mulheres; para explorar e compreender outras concepções, 

entendimentos e (re)significações sobre o corpo da mulher no esporte. 

Em suas reflexões, Merleau-Ponty (1999) aponta que a condição de vivenciar 

o mundo está no corpo dos sujeitos e, para que haja entendimento sobre o fenômeno, 

é justamente o meu corpo que percebe o corpo do outro, uma vez que “a cada 

momento, meu campo perceptivo é preenchido de reflexos, de estalidos, de 

impressões táteis fugazes que não posso ligar imediatamente ao contexto percebido 

e que, todavia, eu situo imediatamente no mundo [...]”(MERLEAU-PONTY, 1999, p.5), 

encontrando nele uma extensão de suas próprias intenções, sendo esta uma maneira 

comum de se relacionar com o mundo.  

A partir disso, utilizamos o fenômeno situado como estratégia metodológica, 

uma vez que: 

 

[...] a pesquisa qualitativa, segundo essa abordagem, precisa, de início, situar 
o fenômeno. Isso quer dizer que só há fenômeno psicológico enquanto 
houver um sujeito no qual ele se situa. Assim, o pesquisador está no sujeito 
que está aprendendo, no sujeito que está ansioso, no sujeito que está com 
medo, etc. Há sempre um sujeito, em uma situação vivenciando o fenômeno 
(MARTINS, BICUDO, 1989, p. 75). 
 

Desse modo, o fenômeno situado se apresenta como uma possibilidade de 

ingressar no mundo-vida dos seus sujeitos e do que eles possuem. Nesse caso, 

adentramos o mundo vivido das jogadoras de futebol, uma vez que essa é a essência 

do fenômeno que buscamos compreender. 

Diante desse cenário, fica evidente que o modo como eu entendo e significo as 

coisas à minha volta e pelo fato de a minha pessoa ser um Ser existente no mundo, é 

o que torna possível essa condição de perceber, entender e descrever qualquer 

fenômeno devido às experiências vividas até os dias de hoje, pois é a partir dessa 

relação que surge um todo significativo, “revelando-me como ser no mundo” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 9) dotado de sentidos. 

Entendemos, assim, que é ao estar no mundo que o ser humano se conhece. 

Desse modo, o corpo “é apenas o invólucro e que se confunde com o próprio ser do 

corpo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 205), o qual indica um fato conectado à nossa 

vida, ou seja, existe uma relação entre as ideias do Corpo Próprio e os discursos 

tradicionalmente disseminados sobre a prática de futebol por mulheres, em que há 
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certa universalização destes conceitos, uma vez que “a análise da espacialidade 

corporal conduziu-nos a resultados que podem ser generalizados” (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 205). Assim, é preciso mergulhar no sensível para trazer à tona o 

despercebido. 

Com relação aos percursos metodológicos, é válido considerar que as nossas 

ações são guiadas por nossas intencionalidades. Portanto, a escolha por entrevistar 

a equipe feminina do Cruzeiro Futebol Clube da cidade de Macaíba/RN foi intencional 

e se deve aos aspectos elencados a seguir: 

 (i) a equipe feminina do Cruzeiro Futebol Clube é um time que vem se 

destacando no cenário esportivo Norteriograndense, sendo o atual campeão Estadual, 

pela segunda vez consecutiva, além de ser o time mais atuante do Estado, tanto em 

competições locais quanto em nível nacional; 

(ii) o Cruzeiro tem um elenco com base sólida, algo pouco raro de acontecer 

(algumas equipes não conseguem manter a assiduidade das atletas em consequência 

da insuficiente participação em competições, desvalorização do esporte praticado pela 

mulher, a falta de incentivo, a não profissionalização, a falta de investimentos e etc.);  

(iii) o elenco do time é formado por jogadoras experientes, que praticam o 

esporte por muitos anos, além de terem feito parte de outras equipes (o que nos 

rendeu relatos riquíssimos acerca de suas vivências no mundo do futebol). 

A fonte principal desta pesquisa é a voz dessas mulheres. Cada uma das 

jogadoras atribuiu um valor e um significado particular às suas experiências pessoais 

dentro do esporte, que vão além da prática em si. 

A equipe é composta por aproximadamente 24 mulheres, contendo entre elas 

cerca de 5 atletas menores de idade. Nem todas que participavam continuamente dos 

treinos foram entrevistadas, somente as que mostraram interesse e aceitaram o 

convite. Sendo assim, considerando os aspectos éticos da pesquisa, no sentido de 

evitar possíveis adversidades como a utilização de dois tipos diferentes de TCLE, as 

entrevistadas da pesquisa foram apenas atletas maiores de 18 anos que integram a 

equipe de futebol do Cruzeiro Futebol Clube da cidade de Macaíba/RN, o que 

corresponde a 15 entrevistadas.  

A aproximação com o clube se deu de forma espontânea e sem complicações, 

tendo em vista que eu já conhecia a maioria das jogadoras, pois éramos companheiras 

de equipe no time da Universidade. Assim, como jogadora de futebol e estudante do 
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Mestrado me apresentei às demais atletas do clube, à direção e à equipe técnica, os 

quais também me receberam muito bem. Antes de iniciar a pesquisa, treinei um tempo 

com o grupo, o que gradativamente permitiu fortalecer e criar laços de amizade com 

a equipe. 

De igual forma, as acompanhei em alguns jogos de que participaram em 

competições locais. Todas estas interações permitiram expor o objetivo da minha 

pesquisa, e muitas manifestavam interesse no tema. Em diversas ocasiões, nos 

intervalos dos treinos, nas conversas informais, surgia o tema sobre as questões de 

gênero e mulheres no esporte, e, desse modo, fui solicitando gradativamente a 

participação na pesquisa através das entrevistas.  

A maioria das atletas conhecia o motivo acadêmico pelo qual me fazia estar 

presente nos treinos, assim como minha intenção de realizar a pesquisa com esse 

grupo. As jogadoras foram informadas sobre os aspectos éticos da pesquisa, bem 

como sobre os procedimentos adotados, a voluntariedade na participação e o sigilo 

das informações prestadas por meio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE).  No período de fevereiro a maio de 2018 estive na sede do clube, 

acompanhando os treinos e, também, alguns jogos do campeonato estadual – quando 

fui agraciada por coincidência com tal competição em que o Cruzeiro se consagrou 

campeão. 

Os dados colhidos obedeceram a guarda do sigilo conforme o Termo de 

Confidencialidade. De acordo com a disponibilidade de horário das atletas, utilizamos 

uma entrevista semiestruturada, além de gravações e anotações da observação dos 

treinos e as narrativas espontâneas das jogadoras ocorridas no local de prática, com 

o intuito de captar com o maior detalhe possível as experiências vividas pelas 

jogadoras. O roteiro dessas entrevistas foi feito considerando todos os momentos e 

espaços de suas vidas e pensando nos significados que o esporte tem para essas 

mulheres, além dos motivos para continuarem praticando-o.  

Durante o estudo de campo, as atletas não foram identificadas. No entanto, 

com o intuito de minimizar a possibilidade de ocorrência de algum desconforto no 

momento da entrevista, como a exposição sobre algo íntimo em sua vida, as 

entrevistadas tiveram acesso a todas as informações coletadas e poderiam solicitar 

que alguma resposta fosse eliminada – o que não aconteceu. Para evitarmos 

exposições dos sujeitos, criamos nomes fictícios para cada atleta utilizando os nomes 
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das jogadoras que compõem a atual Seleção Feminina de Futebol do Brasil, o quais 

foram empregados aleatoriamente.  

O projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do parecer 2.996.433, e 

parte das entrevistas foram realizadas na sede do clube e outras nas dependências 

da UFRN, entre os meses de março a maio de 2018. As entrevistas realizadas 

seguiram um caráter descontraído e tranquilo, mesmo adotando todas as exigências 

do CEP em relação à documentação para autorização da gravação do áudio da 

entrevista.  

Para a interpretação dos resultados, organizamos as informações colhidas, 

considerando também os aspectos sensíveis e perceptivos captados durante as 

observações das práticas, gravações e transcrições das entrevistas a fim de 

interpretar a experiência dos sujeitos para compreender os sentidos e significados do 

fenômeno. Fundamentados no referencial teórico supracitado, discutimos a seguir 

como se constrói o corpo no futebol de mulheres e suas relações com saúde, e as 

contribuições desse conhecimento para o campo da Educação Física. 

Para tanto, o desenvolvimento desta dissertação está organizado em 3 

capítulos. Primeiramente, apresentamos as considerações iniciais, em que tratamos 

da temática a partir do que já foi produzido, contextualizando os objetivos desta 

pesquisa, e realizamos a descrição do caminho metodológico que seguimos, as 

justificativas da pesquisa e a organização dos capítulos. 

 No primeiro capítulo, intitulado “O futebol de mulheres e a trajetória das 

jogadoras do Cruzeiro Futebol Clube”, apresentamos uma caracterização geral da 

equipe a partir da identificação do grupo estudado, a trajetória atlética das 

participantes, bem como o início da prática do futebol e o que as motiva.  

No segundo capítulo, intitulado “A construção do corpo no futebol de mulheres”, 

abordamos como as jogadoras constroem seus corpos no futebol de mulheres, bem 

como as sensações que a prática envolve, a partir das unidades de significado que 

emergiram das falas das jogadoras. 

No terceiro capítulo, intitulado “Futebol de mulheres e relações com a saúde”, 

discutimos os aspectos que interferem no treino e na saúde das atletas, bem como os 

cuidados que elas têm, no sentido de estabelecer relações com a Educação Física. 
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Por fim, temos as considerações finais, nas quais expomos as ressignificações 

conceituais encontradas pelo caminho, destacando as compreensões das 

entrevistadas, as quais foram ampliadas. Assim, buscamos viabilizar o conhecimento 

construído a fim de tecer contribuições da pesquisa para a Educação Física. 
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2 O FUTEBOL DE MULHERES E A TRAJETÓRIA DAS JOGADORAS 
DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE 
 

2.1 Entrando em campo: Cruzeiro de Macaíba 

 

 A história do Cruzeiro Futebol Clube de Macaíba/RN teve início em 8 de 

outubro de 1937 em suas cores azul e branco, como forma de homenagear um dos 

maiores clubes de futebol brasileiro, o Cruzeiro de Minas Gerais. A iniciativa surgiu a 

partir de um grupo de amigos, e logo o time do interior passou a se destacar em nível 

estadual ao alcançar inúmeras vitórias consecutivas contra equipes já consagradas 

na região. Assim, o Cruzeiro Futebol Clube tornou-se um dos maiores representantes 

das equipes do interior do Estado e atualmente ainda carrega essa reputação, 

reunindo os títulos de Campeão do Campeonato Metropolitano de Futebol União – 

CMFU (2015) e Vice-Campeão Potiguar da 2ª divisão três vezes consecutivas: 2006, 

2007, 20087. 

Após anos de uma trajetória marcante em campo na modalidade masculina, 

em 19 de setembro de 2016, ocorreu um marco para o futebol de mulheres da cidade 

de Macaíba, bem como de todo Rio Grande do Norte: através de uma iniciativa entre 

parcerias, foi criada a equipe feminina de futebol do Cruzeiro. Com a visão de ser 

reconhecida como uma instituição de futebol de qualidade, pelo perfil de trabalho de 

todos que integram a equipe e por se tornar referência na modalidade pelos resultados 

e por todo trabalho desenvolvido8, o clube logo inseriu a equipe em competições 

locais, o que contribuiu para que hoje ele represente uma das equipes mais atuantes 

do Estado. 

Há quase três anos fazendo história no futebol de mulheres do Nordeste, o 

Cruzeiro coleciona títulos importantes, como o de Campeão Estadual em 2018 e 2019. 

A primeira conquista foi uma grande surpresa devido ao pouco tempo de atuação da 

equipe em competições, bem como a insuficiência de treinos preparativos para a 

competição.  

                                                 
7Em relação à trajetória histórica do clube, não encontramos fontes documentais que abordassem com 
mais detalhes os primeiros treinos, jogos e competições de que o time participou. Assim, conseguimos 
apenas informações mais gerais a respeito da equipe, como o ano de fundação, como surgiu a equipe 
e alguns dos principais títulos. 
 
8Informações contidas no portfólio do clube da equipe feminina, disponibilizado pela diretoria do 
Cruzeiro. 



38 
 

Dentre as participações mais notáveis em nível nacional e local, destacam-se: 

o Campeonato Potiguar (2017); a Taça Cidade do Paulista (2018); o Campeonato 

Potiguar (2018, 2019) e o Campeonato Brasileiro - Série A2 (2019), além de torneios 

disputados na região metropolitana do estado. Vale a pena ressaltar que nas duas 

competições brasileiras de que participou, o Cruzeiro foi o único representante do RN 

e atuou satisfatoriamente, ainda que não possuísse as mesmas condições de trabalho 

que as outras equipes.   

 

2.2 Escalando a equipe: As jogadoras 

 

Para falarmos de nossas jogadoras, é preciso conhecer quem são essas 

mulheres que se voluntariaram para fazer existir esta pesquisa, mulheres que vem 

marcando a história do futebol Potiguar. Assim, ressaltamos a necessidade de se 

considerar as particularidades de cada jogadora, reveladas na entrevista, uma vez 

que, a partir de suas narrativas, emergiram não somente descrições de suas 

trajetórias e experiências no esporte, mas também sentimentos, emoções e 

significados que buscamos compreender com base nos seus relatos.  

Considerando que esta pesquisa parte das experiências vividas, juntamente 

com questionamentos sobre o que se enxerga nesse fenômeno esportivo, a partir do 

mundo vida das atletas, apresentamos as jogadoras9 indicando suas características e 

motivações para o início e permanência na prática. Tratamos também das principais 

influências familiares/sociais que as levaram a gostar do esporte e a permanecer 

nessa atividade, bem como as experiências mais marcantes em cada um dos locais 

onde praticavam o futebol. 

Nesse interim, buscamos observar a singularidade de cada jogadora e, ao 

mesmo tempo, as semelhanças entre elas. Durante os jogos e treinos e nas 

entrevistas, foi possível notar que cada uma expressava a sua personalidade e a sua 

forma de ser no mundo. Isso provavelmente foi motivado pelo vínculo já existente 

entre a pesquisadora e as participantes da pesquisa, o que fez com que as atletas se 

sentissem cada vez mais à vontade e que a confiança fosse um elemento chave nesse 

                                                 
9Nomes fictícios. Para nomearmos as atletas participantes desta pesquisa, utilizamos os nomes das 
jogadoras que compõem a atual Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que vem fazendo história no 
cenário nacional e internacional no futebol de mulheres. A escolha dos nomes se deu de forma 
aleatória, no sentido de preservar a identidade das entrevistadas. 
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processo. Assim, foi possível captar suas intenções e impressões espontâneas, visto 

que elas deixaram fluir diálogos e brincadeiras durante todo o trabalho de campo. 

Conhecer esses perfis é essencial para esclarecermos quem são essas 

mulheres, as quais não mediram esforços para falar abertamente sobre suas 

experiências e demais questões que envolvem sua trajetória no esporte. Portanto, 

iremos descrever cada uma das entrevistadas, iniciando pela Marta. Ela tem 25 anos, 

possui ensino superior completo em Fisioterapia e pratica futebol há 10 anos – em 

sua fala ela detalha que de “pelada” ela joga há mais tempo, pois sempre jogou no 

meio dos meninos, desde pequena. Marta iniciou a prática por interesse próprio, por 

gostar do futebol. Durante a entrevista, ficou nítido o sentimento de pertencimento e 

encantamento por esse esporte, pois ela afirmou que jogar futebol não foi uma escolha 

intencional, e sim o futebol que a escolheu.  

A segunda entrevistada foi a Rafaelle. Ela está cursando o ensino superior em 

Turismo e tem 20 anos. Rafaelle pratica o futebol há quatro anos e, assim como a 

companheira de time Marta, iniciou a prática por se identificar com a modalidade 

juntamente com os primos e primas. Participou de escolinhas de futebol na infância, 

porém vivenciou uma pausa na trajetória devido à falta de equipes para dar 

continuidade. Em seu relato, ela reverbera seu amor pelo futebol e o caráter libertador 

que sente ao estar em campo.  

Bárbara é a terceira entrevistada. Pratica futebol e futsal10 há 20 anos, é 

estudante de graduação no curso de Ecologia e tem 26 anos de idade. Bárbara iniciou 

a prática após despertado seu interesse a partir dos programas de TV, ao assistir aos 

jogos. Ela narra que começou brincando de jogar com sua irmã gêmea, com a prima 

e os amigos da escola. A Bárbara deixou transparecer o prazer que sente ao jogar, 

motivada pelo desejo de superar suas adversárias e a si mesma. Tal fato fica nítido 

na sua fala e em seu comportamento, dentro e fora de campo. 

A quarta entrevistada foi a Formiga. Com 18 anos de idade, ela está cursando 

o ensino superior em Educação Física e está inserida no futebol desde os cinco anos 

de idade. Para nossa surpresa, ao se referir aos motivos que a levaram a iniciar a 

prática, Formiga explica que o pai sempre a levou ao estádio de futebol quando 

                                                 
10O futsal (ou também chamado de futebol de salão) é um desporto que teve origem no século XX na 
Uruguaia, sendo ele uma variante do futebol, a qual manteve alguns elementos, no entanto, algumas 
regras são diferentes. SPORTTREGRAS. Tudo sobre Futsal [Regras, História, ...]. Disponível em: 
<https://sportsregras.com/futsal-regras-historia/>. Acesso em: 06 dez. 2019. 
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criança e isso influenciou seu gosto pelo esporte. Ela afirma que continua no esporte 

também pelo propósito de colaborar com as futuras gerações do esporte e expressou 

um ar de seriedade e compromisso a respeito do trabalho que desenvolve no clube.   

 A quinta entrevistada foi a jogadora Tamires. Ela tem 21 anos, está concluindo 

o curso de graduação em Educação Física e pratica o futebol há cinco anos. A 

jogadora afirmou ter iniciado a prática com o intuito de não ficar sem praticar nenhuma 

atividade física – pois antes era atleta de basquete, mas o time encerrou suas 

atividades – aliado à influência das amigas. A Tamires se mostrou ser bastante 

competitiva, o que nos faz perceber que há variados motivos que a impulsionam a 

continuar no esporte. 

 A sexta entrevistada foi a Erika. A jogadora de 28 anos possui ensino superior 

incompleto no curso de Educação Física e está inserida no futebol há 10 anos. É 

natural do Ceará, se considera uma profissional do mundo da bola, mesmo sem 

possuir vínculo empregatício com o clube. A Erika até teve contato com outros 

esportes, como o vôlei, por exemplo, no entanto, quando conheceu o futebol se 

“apaixonou”. Durante a entrevista, a jogadora destacou a melhoria nas condições dos 

estudos por meio de bolsa através do futebol como um ponto marcante em sua 

trajetória. 

 Bia, a sétima entrevistada, relatou que pratica o futebol há cerca de 21 anos e 

iniciou o esporte através do pai que sempre gostou de futebol e já que havia 

comandado uma equipe feminina. A jogadora tem 31 anos de idade, está cursando a 

graduação em Educação Física e se considera jogadora profissional do mundo da 

bola. Percebemos na fala da atleta que ela relaciona a prática do esporte à obtenção 

de saúde, uma vez que esse foi um dos motivos que a levou a continuar na prática. 

 A oitava entrevistada foi a Poliana. Ela joga futebol desde os cinco anos de 

idade, tem 21 anos, está cursando o ensino superior em Educação Física e sua 

profissão é ser jogadora de futebol. Ela é Cearense e iniciou a prática devido à falta 

de opção de outras atividades na cidade em que residia, porém, continuou no esporte 

porque se “apaixonou” pelo futebol com o passar do tempo. Durante a entrevista, foi 

notável a forma com a Poliana se referiu à prática do futebol como sendo a realização 

de um sonho, bem como uma oportunidade profissional. 

 A nona entrevistada foi a Luana. A jogadora possui ensino médio completo, tem 

24 anos, e indicou que sua profissão no momento é só como atleta mesmo. Pratica o 
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futebol desde os 6 anos de idade e iniciou a prática por interesses próprios. Também 

natural do Ceará, participou de escolinhas de futebol na infância e hoje integra a 

equipe do Cruzeiro de Macaíba como jogadora temporária. A Luana destacou as 

conquistas obtidas em campo, bem como a questão da socialização e as amizades 

que conquistou como ponto marcante da sua trajetória. 

 A décima jogadora entrevistada foi a Andressinha. Ela tem 31 anos de idade, 

pratica o futebol desde os nove anos e possui Ensino Médio completo. Ao se referir à 

iniciação da prática, Andressinha transmitiu o sentimento de pertencimento ao futebol, 

o gostar da prática, bem como o desejo de seguir carreira profissional desde a 

infância. Andressinha concilia os treinos com o emprego de garçonete em um 

restaurante local, e conta que desde os 16 anos de idade já desenvolvia um trabalho 

como jogadora profissional em equipes amadoras da região. 

 A entrevistada número onze foi a Antônia. Ela iniciou a prática através do pai 

desde os nove anos de idade. Durante a entrevista, a jogadora confessou sentir prazer 

em jogar e que o ambiente ajuda a esquecer seus problemas. A Antônia tem 20 anos 

de idade e está cursando o ensino superior no curso de Educação Física. Interessante 

dizer que, durante a entrevista, a jogadora deixou transparecer o desejo de seguir 

carreira profissional no esporte. Para Antônia, o Cruzeiro é uma oportunidade de 

mostrar seu talento e aprimorar suas habilidades enquanto jogadora. 

 A décima segunda a ser entrevistada foi a Letícia. A jogadora tem 24 anos, está 

cursando graduação em Administração e pratica o futebol há quatro anos. Iniciou a 

prática por meio de amigos que também jogavam. Durante a entrevista, ficou nítida a 

mistura de sensações que o futebol faz emergir em sua vida, uma vez que ela 

demonstrou não conseguir encontrar as palavras em alguns momentos ao narrar sua 

trajetória. 

 A entrevistada de número treze foi a Debinha. A jogadora tem 24 anos, está 

cursando graduação em Educação Física e se considera uma profissional do futebol.  

Iniciou a prática com cinco anos de idade por iniciativa do pai, que a levou para 

frequentar uma escolinha. Durante a entrevista, a Debinha enfatizou a importância de 

se ter compromisso com a equipe e destacou a dedicação como um dos pontos 

marcantes na sua carreira atlética. 

 A jogadora Cristiane foi a décima quarta a ser entrevistada. Ela tem 22 anos, 

está cursando o ensino superior em Fisioterapia e concilia a vida de atleta com o 
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emprego de servidora pública na prefeitura do Natal no cargo de assistente 

administrativo. Pratica o futebol desde 2012, ou seja, há oito anos, e iniciou a prática 

na escola, através de convite de algumas amigas e, além disso, sentia desejo de 

praticar o esporte desde pequena, no entanto, não tinha tido oportunidade nas outras 

escolas em que estudou, devido à falta de equipes. 

 A entrevistada de número quinze, a última, foi a Ludmila, graduanda no ensino 

superior no curso de Educação Física, tem 21 anos e se considera estudante e atleta 

ao se referir a sua profissão. A Ludmila tem uma trajetória mais duradoura no âmbito 

do futsal, de nove anos, já no futebol é algo mais recente, cerca de dois anos. Durante 

a entrevista, a jogadora destacou o fato de jogar com os meninos na escola, mesmo 

sem permissão da direção, como marcante em sua carreira atlética. 

As informações sobre a identificação das entrevistadas foram reunidas no 

quadro 1. 

 
Quadro 1 – Atletas entrevistadas da equipe do Cruzeiro de Macaíba/RN 

 

NOME IDADE 

 
ESCOLARIDADE

/CURSO 
 

TEMPO DE 
PRÁTICA 

PROFISSÃO 

1 Marta 25 
 

Sup. Comp. 
Fisioterapia 

10 Fisioterapeuta 

2 Rafaelle 20 
 

Sup. Inc. Turismo 
 

4 Estudante 

3 Bárbara 26 
 

Sup. Inc. Ecologia 
 

20 Estudante 

4 Formiga 18 
Sup. Inc. 

Educação Física 
 

13 Estudante 

5 Tamires 21 
 

Sup. Inc. 
Educação Física 

5 Estagiária 

6 
 

Erika 
 

28 
Sup. Inc. 

Educação Física 
10 Jogadora de Futebol 

 
7 
 

Bia  31 
Sup. Inc. 

Educação Física 
21 Jogadora de Futebol 

 
8 
 

Poliana 21 
Sup. Inc. 

Educação Física 
16 Jogadora de Futebol 

9 Luana 24 
 

Ensino Médio 
Completo 

18 Jogadora de Futebol 

 
10 

 
Andressinha 31 

Ensino Médio 
Completo 

22 
Jogadora de 

Futebol/Garçonete 
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11 

 
Antônia 20 

Sup. Inc. 
Educação Física 

11 Estudante 

 
12 

 
Letícia 24 

Sup. Inc. 
Administração 

4 Estudante 

13 
 

Debinha 24 
 

Sup. Inc. 
Educação Física 

19 Jogadora de futebol 

14 
 

Cristiane 
22 

Sup. Inc. 
Fisioterapia 

7 Servidora Pública 

 
15 

 
Ludmila 21 

Sup. Inc. 
Educação Física 

9 
Estudante/Jogadora 

de Futebol 

Fonte: A autora (2018). 
 

Além de conhecer algumas características dessas mulheres, buscamos 

conhecer as motivações que as conduziram a iniciar a prática e as que fazem com 

que continuem frequentando os treinos e participando da equipe. Desse modo, à 

primeira vista, foi possível observar alguns dos significados que essas jogadoras 

atribuem ao futebol, os quais misturam a competitividade, o desejo de ganhar, a 

inspiração de fazer história, bem como o almejo por um rendimento máximo.  

O perfil das mulheres que compõem o grupo é bastante semelhante em alguns 

quesitos. A idade delas varia entre 18 e 31 anos, possuindo uma média de 24 anos. 

A maioria é jovem e, apesar de algumas já estarem fora da faixa etária em que os 

clubes geralmente convocam, muitas afirmam que além do amor ao esporte como 

combustível para desempenharem a prática, a busca por um futuro como profissional 

do mundo da bola também é um incentivo. Inclusive, algumas já tiveram essa 

experiência, porém, só recebiam uma ajuda de custo, mas não possuíam vínculo 

empregatício com os clubes. 

Assim, o elenco do Cruzeiro Futebol Clube Feminino é formado por mulheres 

que residem na cidade de sede do grupo, em Macaíba, na capital Natal e de cidades 

interioranas vizinhas. Para algumas competições, o clube conta com o auxílio de 

algumas jogadoras de Estados vizinhos, como Ceará, por exemplo. As jogadoras são 

emprestadas pelos clubes a que são federadas e vêm sem receber auxílio financeiro, 

pois o Cruzeiro é uma entidade amadora, e suas jogadoras não recebem nenhum tipo 

de contribuição financeira para defender a equipe.  

Nesse contexto, o reflexo da realidade do futebol de mulheres no Brasil provoca 

a busca por uma formação profissional superior como alternativa de subsistência para 

as jogadoras, uma vez que a dupla jornada é inevitável em algum momento da carreira 
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de muitas atletas. Devido ao caráter amador da modalidade na categoria feminina, 

deparamo-nos com um cenário que impressiona negativamente quando falamos 

sobre profissionalização, tanto no âmbito brasileiro quanto mundial. 

Em uma pesquisa realizada pela Federação Internacional de Associações de 

Futebol Profissional (FIFPro)11 em parceria com a Universidade de Manchester em 

2017, foi constatado que 49,5% das jogadoras jogam sem receber salários dos seus 

clubes12. Ou seja, quase metade das jogadoras adultas que atuam nos principais 

clubes/campeonatos de futebol de mulheres no mundo inteiro não recebem 

remuneração para isso. 

A esse respeito, das poucas jogadoras que conseguem firmar contratos com 

seus clubes, no Brasil, quase 7% das jogadoras de futebol contratadas ultimamente 

pelos clubes brasileiros estão cursando ou já cursaram um curso superior. Já o futebol 

masculino, apesar de serem “eles” os responsáveis por movimentar o mercado da 

bola, o percentual é três vezes menor, representando apenas 1,8%13 (COELHO, 

2019). 

Assim, percebemos essa realidade com as atletas do Cruzeiro. Com relação à 

escolaridade, 12 delas estão cursando o Ensino Superior, nas graduações de 

Fisioterapia, Turismo, Administração, Ecologia e, a maioria, em Educação Física. 

Algumas atletas, inclusive, relataram que a escolha por este último curso se deveu à 

afinidade com a prática esportiva. Além dessas, uma atleta possui Ensino Superior 

completo e outras duas possuem Ensino Médio completo – o que vêm ao encontro da 

realidade exposta anteriormente.  

Tal cenário nos conduz à constatação da semelhança entre a realidade 

profissional citada anteriormente e a da equipe do Cruzeiro de Macaíba, visto que ela 

também se aplica às jogadoras do Azulão. Apesar de não receberam salários pela 

                                                 
11A FIFPro é a organização representativa a nível mundial para jogadores profissionais de futebol. O 
sindicato dos jogadores possui 63 associações nacionais de jogadores como seus membros. 
KOUKIADAKI, A.; PEARSON, G. Ifpro Global Employment Report: Working Conditions in Professional 
Women's Football, 2017. 
 
12De acordo com a descrição da pesquisa, “a análise das respostas pela Universidade de Manchester 
procurou identificar tendências globais, regionais e nacionais, bem como particularidades no mercado 
dos futebolistas profissionais, em relação aos trabalhadores de outras setores”. KOUKIADAKI, 
A. ; PEARSON, G. Ifpro Global Employment Report: Working Conditions in Professional Women's 
Football, 2017. 
 
13O levantamento foi realizado pela Revista QB com base nos dados de dezembro de 2018 a abril de 
2019 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. 
 



45 
 

atuação, quando se referem às suas profissões, sete das entrevistadas se consideram 

profissionais do mundo da bola, mesmo sem possuírem nenhum tipo de vínculo 

empregatício com o clube. Dentre as oito que não se consideram jogadoras 

profissionais, três possuem emprego formal, sendo uma servidora pública, outra 

garçonete, uma professora e o restante do grupo são estudantes e encontram-se 

desempregadas.  

Aqui, as entrevistadas são mulheres já adultas, que mostram comprometimento 

e responsabilidade com o clube e com as pessoas envolvidas, mesmo que o vínculo 

seja informal. No dia a dia do time, há exigências em relação à frequência nos treinos 

e ao rendimento nos jogos. Assim, todas elas vivem uma rotina extenuante em que 

precisam conciliar seus afazeres diários, com estudos, treinos e jogos.   

A partir das falas, podemos notar que, mesmo se tratando de uma prática 

desenvolvida no âmbito do amadorismo, essas características corroboram com a 

percepção das atletas ao se declararem como profissionais:  

 
 
Profissão: estudante e também atleta (Ludmila). 
 
[...] No momento, é só como atleta mesmo (Luana). 
 
Atleta de futebol (Bia). 
 
Sou jogadora de futebol (Erika). 
 

 
 Para falarmos sobre essa temática do amadorismo e do profissionalismo no 

futebol é importante ressaltarmos alguns aspectos históricos. Na trajetória histórica 

das práticas esportivas, por volta do século XIX, só as classes privilegiadas tinham 

acesso aos esportes, eles defendiam a ideia de que o esporte deveria ser praticado 

com caráter amador, ou seja, os atletas não poderiam receber qualquer pagamento 

pelo que faziam (PISANI, 2012).  No entanto, “durante seu processo de expansão por 

todo o mundo, o fenômeno esportivo foi permeado por mudanças e interferências 

relativas aos diferentes contextos socioeconômicos e políticos que o acolheram e 

perpetuaram” (WALTER, MEZZADRI, 2003, p. 2), ampliando esse cenário. Isso 

resultou na mudança dessa situação, quando os atletas passaram a receber 

remuneração para participarem das competições.  

No Brasil, no âmbito do futebol, o profissionalismo surgiu no ano de 1933 em 

resposta à intensificação do capitalismo, modificando as relações de trabalho, 
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favorecendo as negociações de jogadores e gerando lucros (PISANI, 2012). No 

entanto, apesar de na época já existirem indícios de mulheres praticantes de futebol, 

com o decreto14 que autorizou a proibição de práticas por mulheres que ferissem a 

“natureza feminina”15, a profissionalização tornou-se um sonho distante para as 

jogadoras de futebol.  

Atualmente, a respeito da legislação no âmbito do esporte no Brasil, a principal 

lei que regulamenta a prática desportiva nacional é a Lei Pelé16. Segundo Damo 

(2007), ela foi criada para assegurar que, agindo conforme a Lei, todo desportista no 

Brasil é classificado profissional quando dispõe de um contrato que regulamente sua 

situação junto a um clube17. 

Assim, apesar de haver uma legislação que favoreça o processo de 

profissionalização de atletas, o futebol de mulheres está à margem de tais diretrizes. 

Embora atualmente exista um número pequeno de atletas que recebam para jogar, a 

profissionalização de atletas mulheres de futebol se apresenta como uma realidade 

ainda muito distante, e a equipe do Cruzeiro é apenas mais uma das tantas equipes 

que vivem essa realidade.  

Moreira (2017) afirma que carteira assinada e salários acima de 5 mil reais são 

coisas raras no Brasil, além disso, esse valor, em muitos casos, ainda é insuficiente 

para que elas possam se dedicar somente ao esporte (SALVINI; FERREIRA; MARCHI 

JUNIOR, 2014), visto que o futebol de mulheres “é pouco valorizado dentro do 

mercado esportivo e não oferece às suas atletas a possibilidade de uma 

aposentadoria dentro da modalidade” (PISANI, 2012, p. 105).  

A esse respeito, é importante destacar que essa é a realidade de grande parte 

das mulheres que decidiram seguir carreira como jogadoras de futebol e que, se 

tratando de um cenário ainda menos representativo no contexto esportivo, em equipes 

                                                 
14Em 1941, foi instituído o Decreto-Lei 3.199, que determinava que: "às mulheres não se permitirá a 
prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza devendo, para este efeito, o 
Conselho Nacional de Desportos (CND) baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do 
país". Este decreto durou mais de 40 anos, quando foi revogado no ano de 1979. 
 
15O conteúdo deste decreto está disponível em: 
<https://legis.senado.leg.br/norma/528286/publicacao/15709647>. Acesso em: 21 ago. 2019. 
 
16Sancionada sob o número 9615/98, pelo então Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, no dia 24 de março de 1998.   
 
17O conteúdo completo desta Lei está disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm>. Acesso em: 21 ago. 2019. 
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cujas condições são inferiores, essa discrepância é ainda maior, fazendo com que 

essas jogadoras não consigam se sustentar exclusivamente por meio da carreira 

atlética. 

Mesmo que as jogadoras se dediquem exclusivamente às suas equipes, na 

maioria dos casos, elas não têm um retorno financeiro. O próprio Cruzeiro de Macaíba 

é um exemplo disso. No início da fundação do clube, o time recebeu patrocínio de 

várias entidades, o que tornava possível custear ao menos o transporte das atletas 

para os jogos e treinos. Porém, do início da temporada de 2019 até o momento, a 

equipe perdeu alguns patrocínios e as jogadoras passaram a assumir toda a 

responsabilidade financeira para custear a locomoção para os treinos, jogos e até 

mesmo para as competições. O clube tem adotado medidas extraordinárias para 

ajudar da melhor maneira possível, como a busca de novos parceiros, bem como 

sorteios de rifas.  

Apesar do caráter não profissionalizante e do histórico marcado por 

dificuldades, interdições e resistências do futebol de mulheres, as entrevistadas 

declararam estarem inseridas no futebol durante muitos anos, o que aponta um bom 

nível de permanência no esporte. Entre as entrevistadas, o tempo de prática do futebol 

é similar, quase todas as jogadoras praticam-no desde criança – com exceção de duas 

que só começaram a ter contato com o futebol já na adolescência. 

Esse fato revela uma realidade interessante, tanto a respeito da iniciação 

esportiva, que para essas atletas se deu cedo, quanto pela continuação na prática da 

modalidade, que tem se dado de forma duradoura, a qual vem ao encontro do 

pensamento de Borges et al. (2006). Os autores declaram que: 

 
Pensamos nas barreiras diárias que elas enfrentam tais como: Tarefas 
domésticas restritas à figura feminina, preconceitos relacionados ao fato de 
estarem praticando um esporte considerado “masculino”, falta de apoio da 
sociedade para praticarem o esporte, estigmatização feminina, entre outras, 
que seriam suficientes para o abandono da prática, porém, o que vem 
ocorrendo é justamente o contrário. Nossas meninas têm resistido e 
consequentemente dando continuidade ao projeto. Pensamos que apenas o 
motivo gosto seria insuficiente para que nossas meninas ingressassem e 
permanecessem nas aulas (BORGES et al., 2006, p. 127). 

 

Nesse contexto, as atletas do Cruzeiro de Macaíba também representam um 

grupo de mulheres que escolheram permanecer na prática, independentemente das 

dificuldades encontradas pelo caminho. Assim, 5 delas possuem entre 18 e 22 anos 

de prática, 5 possuem entre 10 e 13 anos e as outras 5 entre 2 e 7 anos, considerando 
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as maneiras “informais” de se realizar a prática, como as brincadeiras que envolvem 

os elementos do esporte, nas chamadas peladas de rua, como a Marta relata: “eu 

pratico futebol assim, realmente, com equipe, tudo bonitinho… faz 10 anos, mas 

sempre joguei no meio dos meninos, sempre joguei ‘pelada’ desde pequena” (Marta).  

Em meio a um cenário de lutas, conquistas e desvalorização, em que o amor 

pelo esporte é o principal combustível para mantê-las nesse caminho, as jogadoras 

do Cruzeiro, assim como tantas mulheres no Brasil inteiro, sentem-se privilegiadas por 

ocuparem os gramados. Fora de campo, observamos nelas o sentimento de 

pertencimento mútuo que essas mulheres têm pelo futebol. 

 

2.3 Bola ao centro: Início do jogo!  
 

As jogadoras do Cruzeiro Futebol Clube possuem muitos anos de estrada no 

futebol e desde pequenas têm que conciliar seus compromissos e afazeres com as 

competições e a rotina de treinos. A esse respeito, ao relatarem suas vivências no 

mundo do futebol, em retrospectiva a alguns dos caminhos trilhados, as jogadoras 

reverberaram desde estímulos familiares à prática na rua com os amigos, na 

escolinha, bem como em clubes amadores. Assim, as trajetórias dessas jogadoras em 

algumas ocasiões são semelhantes, em outras são dispares. 

Quando questionadas sobre os motivos que as levaram a iniciar a prática e 

como ocorreu esse processo, as respostas variam e algumas até se destacam por 

serem diferentes da realidade com que estamos acostumados quando falamos de 

futebol de mulheres, principalmente sobre a iniciação esportiva. Uma delas é o fato 

de terem sido incentivadas pelos pais, ao contrário do que foi constatado no estudo 

de Moura et al. (2010, p. 10) em que em um dos casos que foram relatados, “os pais 

foram determinantes para impedir a prática do futebol” por uma das participantes. 

Dentre as atletas entrevistadas, duas delas relataram que o motivo de terem 

começado a jogar o futebol se deu por meio de uma iniciativa dos seus pais. Essa 

forma de iniciação também foi verificada nos estudos de Silveira e Stigger (2013) em 

uma pesquisa realizada com uma equipe de Porto Alegre no Sul do Brasil. Dessa 

forma, nota-se que essa atitude corroborou com o surgimento do gosto pelo esporte, 

como podemos perceber nas falas da Formiga e de Antônia: 

 
Iniciei porque meu pai sempre me levou pra o estádio de futebol e eu gostava 
daquilo, e me interessei e, acho que de certa forma me influenciou por gostar 
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mesmo. Quando era pequena, ele me levou no estádio quando eu não tinha 
nem um ano ainda [...] (Formiga). 
 
Iniciei a prática por influência da minha família, do meu pai. Tomei gosto pelo 
esporte e nunca mais parei (Antônia). 

Apesar do exposto anteriormente ser extremamente positivo para a 

popularização, ainda necessária, do futebol de mulheres, chamamos a atenção para 

a questão da iniciação esportiva, lembrando que “é preciso que os pais tenham noção 

de que a sua participação é de suma importância durante a iniciação na prática 

esportiva da criança (ALMEIDA; SOUZA, 2016, p. 263) e para as demais fases de sua 

trajetória esportiva.  

Ainda sob o contexto de incentivo e apoio familiar, as referidas falas nos 

chamam atenção devido à realidade que encontramos em alguns casos, em que, 

muitas vezes, a própria família não aceita e proíbe a prática esportiva, além de outras 

entidades, como em escolas, nas ruas e até mesmo em campeonatos, que acabam 

por dificultar a prática. Sobre esses espaços, Moura et al. (2010, p. 8) esclarecem que: 

 
O futebol praticado na rua pertence a uma espécie de província de 
significados, espaço em que os atores sociais constroem determinados 
significados e partilham de valores sobre algumas atitudes. Neste contexto, o 
futebol é uma prática masculina e as inserções das mulheres representam 
um choque cultural que, por um lado, desencadeia barreiras e entraves, mas 
por outro lado, inicia um processo de construção de novos significados que é 
reforçado pela presença crescente dos jogos femininos de futebol. 

 

Nessa perspectiva, um dos relatos retrata essa ideia ao narrar que, na escola, 

a prática por meninas não era aprovada pela administração:  

 
Eu estudava numa escola militar e tudo mais. E nas aulas de Educação Física 
não era praticado por meninas - por ser uma escola militar, tinha divisão entre 
meninos e meninas - mas como eu já praticava antes e era próxima dos 
meninos, eu sempre brincava com eles tranquilamente, não tinha muita 
questão com eles. Porém, incomodava um pouco no sentido geral da 
administração, já que não era uma prática voltada pra isso (Ludmila). 

 

      Em relação a incentivos iniciais, também percebemos nos relatos que muitas 

dessas mulheres começaram um pouco tarde, algumas por não conhecerem nem 

terem contato, outras por não terem tido oportunidade de vivenciar o esporte. As 

narrativas corroboram o pensamento de Moura et al. (2010), ao afirmar que as 

meninas, geralmente, iniciam a prática do futebol na adolescência, quando passam a 

ser mais independentes para pôr seus interesses em prática. Diferente dos meninos, 

que são estimulados desde criança a serem “jogadores de futebol”.  
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No entanto, o fato de iniciar a prática de forma tardia, quando comparada à 

iniciação esportiva dos meninos, fica nítido o sentimento de pertencimento e afinidade 

com o esporte desde quando eram crianças, como podemos identificar nas narrativas 

a seguir: 

 
Iniciei a prática na escola, através de convite de algumas amigas e, também, 
desde pequena o meu desejo de praticar o esporte, sendo que não tinha tido 
oportunidade nas outras escolas (Cristiane). 
      
Iniciei a prática porque sempre me interessei por futebol, sendo que ainda 
não tinha tido oportunidade de participar de uma equipe e tal. E foi mais pelo 
gosto, sendo que não fui eu que escolhi o futebol, foi o futebol que me 
escolheu (Marta). 
 
Comecei no colégio, tinha 12 anos. Comecei fazendo vôlei, vi futebol e foi 
onde me apaixonei. Tive muita dificuldade no início, mas o que me levou 
também foram os estudos, pois sempre estudei em colégio particular com 
bolsa 100% através do futebol (Erika). 
 

Através das narrativas, notamos, tal como Knijnik e Vasconcellos (2003, p. 9), 

que “o gosto e a paixão pelo futebol, e os desdobramentos que este amor pela 

atividade possui na vida delas” são fundamentais para que elas continuem 

frequentando os gramados. Como se a aquela prática fosse o local onde o sentido 

mais original se dá, enquanto identidade, o que podemos associar ao entendimento 

apresentado por Merleau-Ponty (1999, p.15), no qual ele esclarece que as nossas 

intenções emergem a partir do momento em que reconhecemos “a própria consciência 

como projeto de mundo, destinada a um mundo que ela não abarca nem possui, mas 

em direção ao qual ela não cessa de se dirigir (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 15). 

Outro desdobramento importante é revelado na fala da Erika, que é a questão 

do esporte como oportunidade de mudança de realidades no âmbito educacional, 

como o ganho de bolsas de estudos em instituições privadas, por exemplo, seja na 

Educação Básica ou no Ensino Superior. Para muitas atletas, essa é uma realidade 

comum e uma grande oportunidade, apesar de a prática e desenvolvimento do futebol 

de mulheres ainda ser dificultada por questões socioculturais no mundo inteiro, há 

várias instituições que apostam no talento das jogadoras em troca de bolsas de 

estudo. 

No Brasil, temos o exemplo da Universidade Brasil, que, por meio do Projeto 

Esporte com Educação, cede bolsas de estudos para os (as) jogadores (as) dos 

clubes. De acordo com a Revista Exame: 
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O projeto ‘Esporte com Educação’, criado pela Universidade Brasil em 
parceria com Atlético-MG, Corinthians e Flamengo, entra novamente em ação 
neste início de Campeonato Brasileiro. É o terceiro ano consecutivo que 
acontece: em 2017, foi realizado apenas com o Corinthians, e em 2018, 
passou a contar com Atlético-MG e Flamengo. Nos dois anos de idealização, 
foram entregues mais de 350 bolsas de ensino presencial e à distância 
(REVISTA EXAME, 08/05/2019)18. 

 
 

Em nível mundial, observamos uma iniciativa extremamente positiva e 

importante que apresenta uma grande oportunidade de formação profissionalizante 

para mulheres que desejam trabalhar no campo da gestão esportiva. Segundo a 

Revista Exame, a Universidade de Liverpool, na Inglaterra, oferece bolsas 

integrais para mulheres em seu programa de MBA em Football Industries19 – Mestre 

em Administração de Indústrias de Futebol (REVISTA EXAME, 14/06/2019). 

  Ainda de acordo com a revista, “o programa é voltado para formar profissionais 

capazes de atuar na gestão e administração de clubes e outras organizações focadas 

no futebol, e as bolsas, segundo a universidade, visam ampliar a presença de 

mulheres no futebol — não só dentro do campo” (REVISTA EXAME, 14/06/2019). 

Nesse contexto de estímulos e motivações, a partir das entrevistas, 

observamos alguns casos de atletas que iniciaram a prática através de pessoas que 

já praticavam, de mulheres que já tinham contato com o futebol, seja na rua, nos 

campinhos, nas escolas ou até mesmo na Universidade. Vejamos os comentários das 

jogadoras Marta e Andressinha: 

 
[...] Comecei brincando com a minha irmã, minha prima e os amigos dela - o 
povo da escola. Brincava na casa da minha avó e foi aí que fui tomando gosto 
e pratico até hoje (Bárbara). 
 
O motivo que me levou a começar foi as amigas chamando: vamos A10 bater 
uma peladinha” ... eu fui, foi muito bom (Andressinha).  

 

Além dos motivos que as levaram a iniciar o futebol, as atletas falaram sobre 

os que as fazem continuar na prática, destacando-se, o amor pelo esporte e as 

sensações de prazer, liberdade, desprendimento das obrigações diárias e 

divertimento que desperta nas praticantes.  

                                                 
18Matéria na integra disponível em: < https://exame.abril.com.br/blog/esporte-executivo/pelo-terceiro-
ano-universidade-brasil-traz-projeto-esporte-com-educacao/>. Acesso em: 29 ago. 2019. 
 
19Matéria na integra disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/mulheres-no-futebol-
universidade-de-liverpool-tem-bolsa-integral-para-mba/>. Acesso em: 29 ago. 2019. 
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Nesse contexto, trazemos as ideias de Merleau-Ponty (1999, p. 279) quando 

indica que “existem sensações que são estados ou maneiras de ser dos sujeitos”, ou 

seja, cada sujeito atribui um significado diferente a cada coisa, como podemos 

identificar nas falas das entrevistadas Marta e Bárbara:  

 

Primeiro, a paixão pelo esporte, que sempre me deu forças pra continuar - 
mesmo com dificuldade em relação ao preconceito, a lesão e tudo mais. 
Então, o gostar da prática, o amar a modalidade sempre foi uma coisa que 
me impulsiona bastante. Outra coisa também é a questão da presença das 
pessoas que tão ao meu lado, minhas amigas que jogam comigo (Marta). 
 
É a paixão mesmo, porque eu gosto, gosto muito, acho que é a melhor coisa, 
é o que me faz bem na vida - que eu não consigo viver sem ainda (Bárbara). 

 

Estas falas reforçam a ideia apresentada por Giarola (2003, p. 127), ao apontar 

que as mulheres praticantes de futebol “realizam esta prática como uma atividade 

prazerosa em seus momentos livres, que simplesmente gostam do futebol, de maneira 

espontânea, podendo se realizar através do esporte”. Para o autor supracitado, o 

futebol passou a ser “mais praticado e reconhecido atualmente, aumentando o número 

de jogadoras que praticam esta modalidade como manifestação de alegria e prazer 

(GIAROLA, 2003, p. 136). 

Outros relatos apresentaram visões favoráveis quando comparadas com os 

entendimentos precedentes a respeito da prática de futebol por mulheres, em que, por 

meio do entrelaçamento de concepções da época, conforme pode ser visto em 

Goellner (2003), as quais apontavam para um o temor de que a prática do futebol 

pudesse danificar certas funções orgânicas femininas, particularmente a da 

reprodução, sendo assim prejudicial à saúde da mulher20 - o que não se confirma nas 

falas das entrevistadas.  

Opostamente ao que foi usado no passado pelos médicos e jornalistas, através 

das narrativas, deparamo-nos com a associação da prática esportiva enquanto 

promotora de saúde e bem-estar e, por isso, apresenta-se como um dos motivos que 

fazem com que elas continuem no esporte. Podemos observar essa visão nas falas 

da Bia e Ludmila, quando se referem à continuidade da vida de atleta: 

                                                 
20“Como diversão, novidade e alegria dos ‘fans’ sequiosos por emoções differentes, póde ser tolerado 
o football praticado pelo sexo frágil, mas dentro dos princípios de educação physica e pelo lado estético 
e biológico é contraindicado [...]. Para a mulher, existem outras práticas, verdadeiramente sportivas, 
como a gymnastica e principalmente a natação, incapazes de trazer os distúrbios e as más 
conseqüências [...]. A lei porá então embargos à pratica prejudicial, ao organismo, à graça, e a belleza 
da mulher”. (O Imparcial 08/05/1940 apud MOURA, 2003, p. 39). 
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Decidi continuar a praticar até por questão de saúde mesmo, porque até 
então não praticava nenhum esporte (Bia). 
 
[...] Além dos benefícios da saúde – que mesmo eu não tendo consciência 
antes, porém, agora eu tenho – foram ajudando na minha prática do futebol 
(Ludmila). 
 

 

Apesar de a prática do futebol demandar muito esforço do praticante e da 

possibilidade de “causar sobrecargas exacerbadas em articulações, músculos, 

tendões e ligamentos levando o atleta desse desporto ao aparecimento de alguns 

distúrbios patológicos” (RODRIGUES et al., 2015, p. 3), as atletas entrevistadas 

parecem associar a prática da modalidade com uma visão mais positiva, que é a 

manutenção e obtenção da saúde. 

Em sua revisão sistemática, Alves e Lima (2008) afirmam que o esporte 

praticado, respeitando as limitações do organismo, traz benefícios aos diversos 

órgãos e sistemas que compõem o corpo humano, seja o cardiovascular, respiratório, 

muscular, esquelético, cartilaginoso e/ou endócrino. No entanto, com a exceção do 

trabalho supracitado, verificamos insuficiência de estudos que identifiquem os 

benefícios associados à prática do futebol, seja no contexto do futebol de homens ou 

de mulheres, para que se possa confrontar e dialogar com os achados.  

Além de apontarem a relação da saúde com a prática da modalidade, a questão 

da coletividade, interação social, afetividade e o espírito competitivo aparecem em 

diferentes contextos nas falas. Percebemos que esses fatores impulsionam as 

jogadoras do Cruzeiro Futebol Clube, como expressa a Tamires: “[...] basicamente o 

ciclo de amizade, permanecer com as amigas, e aí eu acabei criando o gosto pela 

prática e, principalmente por causa das competições – eu sou muito competitiva” 

(Tamires). 

Sobre a questão da socialização, afetividade e amizade, Magalhães (2017, p. 

18) apontou em seu estudo que “os laços de amizade são um fator determinante para 

a prática do futebol”, o que reflete a importância dessa relação com o outro, no sentido 

de que também nos construímos no outro, seja a partir de sensações, sentimentos ou 

quereres. Ou seja, a junção das minhas intenções e minhas experiências somadas às 

intenções e experiências do outro nos conduzem a percebermos nossa intenção total, 

que é existir no mundo do futebol. 
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A partir das observações realizadas na pesquisa de campo, é possível afirmar 

que as relações de amizade entre as jogadoras do Cruzeiro transcendem e se 

confundem com os laços familiares, visto que as jogadoras expressaram isso não 

apenas por meio das suas falas durante as entrevistas, mas também no decorrer dos 

treinos, nos momentos anteriores e posteriores, através de variadas demonstrações 

de afetividade e amizade umas com as outras. 

Outro ponto interessante na fala da jogadora Tamires reflete a compreensão 

apresentada por Machado (1997, p.19), na qual ele explica que “atletas que praticam 

seu esporte pelo prazer de aprender mais ou pela satisfação de ultrapassar seus 

próprios limites constantemente, são considerados intrinsecamente motivados para 

seu esporte”. Nesse sentido, percebemos que os motivos que fazem com que as 

atletas permaneçam no esporte se dão a partir de “conjuntos significativos” retratados 

por (MERELAU-PONTY, 1999, p. 33), que variam e abrangem todas as dimensões do 

ser humano, seja nas questões físicas, socioculturais, afetivas, psicológicas ou 

espirituais.  

Sob uma dessas perspectivas, obtemos um relato que faz alusão a um assunto 

pouco comentado por elas, que é o fator emocional. Se para algumas o motivo de 

continuarem praticando o futebol possui relação com manter-se saudáveis, com o 

ciclo de amizades ou o amor pelo futebol, para a Cristiane, existe algo a mais que a 

motiva a frequentar os treinos. A jogadora revela que os motivos que a levam a 

continuar na prática envolvem, principalmente, “fatores emocionais - em relação a 

sentimentos” (Cristiane), o que indica que as sensações experimentadas no ambiente 

esportivo também são estímulos para a continuidade da prática, seja em relação aos 

laços de amizade, à autoestima, à motivação, ao pertencimento, ao empoderamento, 

entre outros. 

A respeito dos aspectos emocionais citados pela Cristiane, Gaya e Cardoso 

(1998 apud Hirotal et al., 2013, p.69) corroboram com essa visão ao afirmar que “os 

motivos na qual definem as atividades desportivas são o melhoramento das 

habilidades, a vivência de emoções, passarem bem, e o bem estar do indivíduo e entre 

outros, fazendo com que o indivíduo passe a ter um progresso pessoal aonde ela irá 

determinar suas conquistas pessoais”. Ou seja, para estas jogadoras, a prática do 

futebol lhes proporciona a experimentação de sensações e sentimentos agradáveis, 

levando-nos a constatar que o significado da prática “sou eu quem faz ser para mim”, 
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como aponta Merleau-Ponty (1999, p. 3) ao discutir a respeito da relação da 

intencionalidade das nossas ações. 

Assim, o entrelaçamento dessas sensações faz com que essas jogadoras 

enxerguem certo sentido em suas intenções, em suas atitudes. Isso é relevante e 

necessário para todo e qualquer esportista, pois se ele não se sentir bem naquele 

ambiente e nem motivado a seguir com a rotina de jogos, treinos e tudo mais, não há 

sentido em continuar, caso contrário, o ato de jogar não passará de um sacrifício ao 

qual o atleta estará se submetendo.  

Outra questão abordada nas entrevistas em relação à participação nos treinos 

de forma contínua é a ideia de compromisso social através do esporte, tendo em vista 

que as atletas demonstram o desejo de estimular o desenvolvimento e popularização 

da prática, principalmente na região:  

 
[...] Mas também tem relação com a questão social: de fazer com que a 
modalidade seja cada vez mais forte e alcance mais meninas, que assim 
como eu não tiveram oportunidade de praticar o esporte na infância 
(Cristiane). 
 
Acho que a gente tem que apostar porque o futebol feminino é muito mal 
visto, até hoje ele é mal visto, e se a gente não procurar ser vista 
principalmente aqui no estado, acho que não tem resultado nenhum. A gente 
faz por nós, mas também faz pelos outros e pra galera que vem aí querendo 
praticar o esporte (Formiga). 

 

 Um aspecto interessante exposto na fala da jogadora Cristiane é o fato da, 

ainda, necessária consolidação do futebol de mulheres, em especial neste estado, 

bem como neste país, uma vez que “ainda é precária a estruturação da modalidade 

no país, pois são escassos os campeonatos, as contratações das atletas são 

efêmeras e, praticamente, inexistem políticas privadas e públicas direcionadas para o 

incentivo às meninas e mulheres que desejam praticar esse esporte, seja como 

participantes eventuais, seja como atletas de alto rendimento” (GOELLNER, 2005a, 

p. 149). 

Desse modo, percebemos que as entrevistadas também compreendem o 

esporte que praticam num contexto sociocultural e que enxergam suas ações como 

propulsoras e mantedoras da prática para as gerações futuras e para o constante 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do futebol de mulheres, seja local ou 

nacionalmente, uma vez que ele se apresenta também como “espaço de sociabilidade 
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e de exercício de liberdades” (GOELLNER, 2005a, p. 150), como podemos notar nos 

comentários das jogadoras entrevistadas expostos anteriormente. 
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3 A CONSTRUÇÃO DO CORPO NO FUTEBOL DE MULHERES 
 

3.1 Dentro das quatro linhas: Sensações  
 

 
Desde sua origem, o futebol de mulheres foi marcado por períodos de luta e 

resistência. Para as mulheres existirem e permanecerem no mundo da bola, foi 

preciso a superação de diversos obstáculos, que ainda se fazem presentes na 

atualidade, como apresentam Souza Júnior e Reis (2018, p. 6):  

A presença das mulheres no futebol é permeada por inúmeras ambiguidades. 
Entre conquistas e frustrações, desde os primórdios da modalidade, 
identificamos situações que evidenciam os desafios enfrentados por aquelas 
que ousaram adentrar um terreno considerado impróprio para sua inserção e 
realização. Sob justificativa de ordem diversa produziram-se várias práticas, 
discursos e representações que ora mais, ora menos cercaram a plena 
participação das mulheres no campo do jogo e fora de seus contornos.  

 
 

 Historicamente, o futebol de mulheres passou por um período de proibição, 

determinado constitucionalmente entre 1941 a 1979, fato já comentado anteriormente. 

Após passados mais de 30 anos, essa decisão foi revogada e foi permitida a prática 

do futebol por mulheres no Brasil. No entanto, as mulheres nunca deixaram de jogar, 

isso porque o que as move vai além do ponto de vista atlético ou profissional.  

Nesse contexto, tendo em vista os relatos das atletas do Cruzeiro e a partir do 

que dialogaram sobre suas trajetórias para este estudo, juntamente com o que foi 

observado em campo, as sensações que a prática promove nas jogadoras é o que as 

impulsiona. E estas sensações são as mais positivas possíveis, o que fica nítido nas 

falas abaixo: 

 
Eu me sinto leve, eu me sinto tranquila, eu fico feliz e quando eu me saio bem 
eu fico mais feliz ainda (Letícia). 
 
[...] É um momento que eu me sinto livre, apesar de todas as obrigações, é 
algo que eu faria pro resto da minha vida, por me libertar quem eu sou. Livre, 
eu me sinto satisfeita, feliz e completa (Erika). 
  

     Nesse sentido, é válido lembrar que o ser humano vive em constante 

processo de mudança, cada um a seu modo, a partir de seus sentidos. E que todo 

conhecimento que adquirimos surge a partir do modo como sinto e vivencio as minhas 

experiências. A partir dos relatos, é possível notar que, ao entrarem em campo, os 

corpos são construídos e reconstruídos a partir dessas sensações. A sensação de 
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liberdade expressa pelas jogadoras aparece em diversos momentos da entrevista. 

Assim, o sensível, aquilo que aprendemos pelos nossos sentidos, é o resultado por 

essa mistura, das nossas emoções, sendo estas responsáveis por causar sensações 

próprias, individuais e coletivas, ao mesmo tempo, de liberdade. 

Esses comentários ressaltam a existência de certa intencionalidade na busca 

da prática, uma vez que nos momentos livres elas se desligam das complicações do 

dia a dia, dos comportamentos engessados aos quais somos submetidos. De fato, 

diariamente deparamo-nos com questões relacionadas com o comportamento 

humano, somos impostos a seguir condutas “corretas”, normas e leis (MUCHAIL, 

2004). Esses comportamentos construídos a partir das relações sociais estão 

imbricados na cultura e são reproduzidos em todos os espaços da vida do ser humano, 

seja familiar, profissional, afetivo, político, religioso, econômico e/ou esportivo 

(BOURDIEU, 1995).  

O cotidiano social priva-nos de fazer muitas coisas, e a prática do futebol, nesse 

contexto, apresenta-se como propiciadora de liberdade em que as jogadoras 

desligam-se das coisas externas e concentram-se apenas em usufruir das boas 

sensações que a prática traz. Tendo em vista que o jogo é um fenômeno cultural, ele 

também passa por tais privações e, por vezes, acaba reforçando tendências já 

existentes, seja promovendo ou acentuando esses estereótipos e relações de poder 

– diferente do exposto nas falas.  

 Assim, um ponto relevante de reflexão é a identificação dessa multiplicidade de 

sensações, uma vez que tais sentimentos aparecem em contextos diferentes. Os 

sujeitos carregam em si compreensões semelhantes quando se referem às suas 

vivências, sensações e emoções que o futebol causa nas pessoas que se deixam 

envolver por essa prática a qual faz parte da identidade da nação (MACEDO, 2006), 

aos que se dispõem a sentir a magia do futebol, como expressa o seguinte trecho: 

 
Por sorte ainda aparece nos campos, embora muito de vez em quando, algum 
atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário 
inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do 
corpo que se lança na proibida aventura da liberdade (MACEDO, 2006, p. 
90). 

 
Ainda nesse contexto, pensando nos referenciais próprios do esporte, que 

emergem nas comunicações e inter-relações, ao se referirem à forma como se sentem 
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jogando o futebol, as atletas remetem a sensações e feitos realizados a partir do 

esporte, como narra a Ludmila:  

 
Em relação em como eu me sinto ao praticar o futebol é algo muito intenso, 
porque em relação ao meu histórico - como eu iniciei muito cedo - eu tenho 
uma admiração em si pelo esporte e querendo ou não, hoje em dia a questão 
social envolve muito, porque as principais amizades que eu tive a 
oportunidade de usufruir foi a partir do futebol. E, também, a questão das 
viagens em si ... de conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares, de 
conhecer outras realidades, de conhecer outras meninas que jogam futebol 
também [...] (Ludmila). 

 
 Aqui, as afeições sobrepõem-se às falas e revelam, de maneira inesperada, a 

diversidade de privilégios que a prática do futebol acarreta, desde o mais íntimo 

sentimento de pertencimento e querer ao contexto de socialização, bem como acerca 

da oportunidade de conhecer outros lugares e culturas.  

Outro ponto relevante, aliado às conquistas, também está presente na 

sensação de preenchimento, de esquecimento, e de afastamento da realidade que as 

jogadoras vivenciam quando estão realizando a prática:  

 
Me sinto na minha zona de conforto, em momento único. Sempre falei que 
quando eu entro nas quatro linhas eu esqueço de tudo (Erika).  
 
Quando eu estou entre as linhas, eu praticamente esqueço o mundo 
entendeu?! é onde que me faz esquecer os estresses, me faz ter cada vez 
mais amor por aquilo que eu faço (Luana). 
 
Me sinto aliviada dos problemas de casa, deixo os problemas de casa para 
lá. É a maneira de eu ter uma, como é que se diz?! sai o foco da casa jogando 
futebol, muito bom, muito bom mesmo (Andressinha). 
 

 
Em outra fala, podemos notar a existência de um sentimento de orgulho e 

superação tendo em vista as dificuldades que precisam ser superadas pelas mulheres 

que escolhem seguir o caminho do futebol, já que este é um percurso árduo para se 

percorrer devido às ações discriminatórias e preconceituosas – além de falta de 

visibilidade e incentivo para com o esporte. Semelhante a isso, Ferreira (2019) 

apresenta o termo “guerreiras” como uma característica das mulheres que buscam a 

prática do futebol, seja profissionalmente ou não. A esse respeito a Poliana destaca: 

 
Eu me sinto privilegiada, porque muitos querem, mas não têm essa coragem 
de querer enfrentar o preconceito e me sinto muito, muito, muito feliz mesmo 
por poder praticar esse esporte tão grandioso que está se tornando o futebol 
feminino (Poliana). 
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A partir das narrativas, percebemos que o futebol representa muito mais do que 

uma simples prática para essas jogadoras: é um momento de encontro consigo 

mesmas, de autorrealização. Aqui fica nítido que essas jogadoras partilham 

sensações semelhantes entre si, tais como bem-estar, prazer e contentamento, e que, 

apesar das dificuldades encontradas ao longo de suas trajetórias, são apaixonadas 

pelo futebol. 

O futebol, para elas, se iguala a outras atividades que, para a maioria das 

pessoas, são consideradas prazerosas [...]” (PIRES, CARVALHO, 2019, p. 174), como 

podemos identificar na fala da Bia: “quando eu estou no meio do futebol é uma coisa 

que me faz sentir bem, não só em relação ao meu corpo, como em relação às pessoas 

que têm no convívio” (Bia). Nesse caso, percebemos que as jogadoras atribuem 

significado à sua prática. 

De acordo com Frankl (2011), o sentido é essencial ao ser humano, pois, 

através da realização do sentido, os indivíduos passam a compreender a sua 

existência como justificada, como uma missão pessoal e única. Desse modo, quando 

as pessoas têm um sentido em suas vidas, elas conseguem enfrentar as adversidades 

da vida (FIZZOTTI, 1996). 

Além das sensações de liberdade e de bem-estar, as jogadoras deixam 

transparecer aspectos negativos da prática também, demonstrando um misto de 

sensações quando se referem ao modo como se sentem ao praticar o futebol. Apesar 

do caráter amador que desempenham no clube, as jogadoras acabam se 

sobrecarregando com a responsabilidade de defender a equipe, bem como com a 

cobrança excessiva nos treinos: 

 
Tem dias que eu realmente não suporto ir ao treino … não vou porque é 
realmente algo que não vai me fazer bem. Então, eu acabo deixando de ir pra 
algo - no caso o treino né? - porque é uma cobrança tão excessiva que, tão 
acima da conta que não ta me fazendo bem e eu só tô conseguindo me 
atrapalhar, não tô ajudando ninguém (Marta). 
 
[...] Por mais que no Cruzeiro tenha um certo olhar de trabalho, por mais que 
a gente não receba, mas tem o olhar de trabalho e às vezes é estressante 
(Formiga). 
  

A identificação e compreensão de fatores estressores na prática esportiva é 

uma incumbência da Psicologia do Esporte. No entanto, é necessário que todos os 

profissionais que atuam com a Educação Física e as chamadas Ciências do Esporte 
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estejam por dentro das possíveis interferências e benefícios que esses estados 

emocionais podem causar nos atletas.  

Perceber essas nuances não é uma tarefa fácil principalmente no cenário do 

futebol de mulheres, que é amador. Nas falas expostas acima, fica evidente que a 

cobrança excessiva por parte do treinador e a pressão exercida sobre as jogadoras 

apresentam-se como prejudicial para estas atletas. O descrito anteriormente é 

reforçado por Knijnik e Vasconcellos (2018, p. 19), uma vez que o futebol de mulheres 

é marcado “pelas cobranças e pressões a que são submetidas em ambientes que, na 

maior parte das vezes, historicamente foram consagrados aos homens, como o caso 

do futebol”. 

Nessa perspectiva, fica evidente que as jogadoras “carregam” consigo as 

representações e associações que englobam o futebol, como os aspectos negativos, 

por exemplo. No entanto, elas conseguem enxergar outro lado do esporte, tratando-o 

como uma válvula de escape para os seus problemas e compromissos do dia a dia, 

provendo assim, alívio e conforto para elas. Além disso, as jogadoras também 

descrevem a prática do futebol como possibilidade de comunicação entre diferentes 

culturas, oportunidade de conhecer novos lugares e enfatizam a criação de novos 

laços como conquistas do esporte. 

Assim, compreendemos que, para as atletas do futebol do Cruzeiro, os corpos 

atléticos se constroem e se reconstroem constantemente, ora com sensações 

agradáveis, como liberdade, prazer, contentamento, empoderamento e descontração, 

ora com sensações não tão agradáveis, tais como o estresse e a pressão. 

 

3.2 Jogo de corpo, corpo de jogo: Jogo bonito de se ver  
 

Em linhas gerais, o futebol foi caracterizado desde a sua origem como um 

espaço que reflete a imagem masculina por apresentar como principal característica 

o emprego de níveis elevados de força, agilidade, habilidade e resistência. Esses 

atributos não são bem vistos e aceitos no corpo feminino na cultura brasileira.  

Considerando esse contexto, é válido destacar que o futebol não se trata de 

um processo de assimilação passiva, em que o corpo vai sendo moldado. Pelo 

contrário, a cultura futebolística, que geralmente é marcada por tensões e 

resistências, além de satisfações e contentamentos, marca o corpo das praticantes 
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ao mesmo tempo em que é marcada por ele, nele também se constrói e reconstrói 

esse corpo. 

No estudo de Farias (2009), é perceptível que a aprendizagem do futebol está 

difusa em diferentes modos de participação na prática social e envolve mais do que 

técnicas, táticas e regras. E que os valores nele embutidos e dele derivados 

estabelecem limites sociais, sobretudo, para a prática feminina. Nesta direção, é-nos 

válida a colocação de Silvana Goellner, ao tecer críticas sobre o futebol de mulheres, 

ao apontar que:  

 
[...] Criado, modificado, praticado, comentado e dirigido por homens, o futebol 
parece pertencer ao gênero masculino, como parece também ser seu o 
domínio de julgamento de quem pode/deve praticá-lo ou não. É quase como 
se à mulher coubesse a necessidade de autorização masculina para tal. [...] 
ou seja, é um jogo para machos (GOELLNER, 2000, p. 81). 

 
Nesse contexto, as experiências futebolísticas têm somado na construção da 

identidade de seus praticantes, instituindo códigos sexuais a partir do domínio 

hegemônico masculino, onde as concepções de corpo reforçam as crenças 

relacionadas aos padrões corporais que indicam as mulheres como inferiores aos 

homens.   

Assim, podemos dizer que, nas práticas futebolísticas cotidianas, o corpo não 

é meramente um objeto mecânico, constituído somente por comandos biológicos, ou 

como algo separado da mente, mas sim “meu ponto de vista sobre o mundo”, 

conforme indica (Merleau-Ponty, 1999, p.108), o qual me situa entre as pessoas, fatos 

e situações, um corpo pensante que me permite enxergar, perceber e interpretar as 

diferentes situações existenciais.  

Discutir como as jogadoras constroem os seus corpos não é algo comum nas 

equipes de futebol. Ao serem questionadas sobre como percebem seu corpo, as 

entrevistadas demonstraram certa dificuldade em se expressar a respeito do assunto. 

Nos estudos de Goellner (2001), Paim e Strey (2004), Giarola (2003), Goellner (2005), 

Martins e Moraes (2006), Souza (2011), Salvini (2012) e Sousa e Alencar (2015), o 

corpo da mulher praticante de futebol é masculinizado, estereotipado e tratado como 

produto.  

A partir das narrativas das jogadoras do Cruzeiro, percebemos variadas 

compreensões a respeito de como os corpos são construídos no futebol de mulheres, 
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as quais, ora se referem de forma semelhante aos discursos disseminados 

socialmente, ora divergem de tais compreensões.  

Todavia, o que foi apresentado acerca do corpo demonstrou que os corpos das 

jogadoras são construídos e reconstruídos a partir do diálogo entre os corpos, tal como 

nos aponta Mendes (2013, p. 84), ao considerar que os corpos “vão adquirindo 

multiplicidades através da convivência com outros corpos”. A partir disso, emergiram 

diferentes noções que se expressam em três compreensões, que estão listadas nos 

tópicos a seguir.   

 

3.2.1 Corpo como Ferramenta (Corpo Objeto) 
 

A definição do objeto, nós o vimos, é a de que ele existe partes extras e que, 
por conseguinte, só admite entre suas partes ou entre si mesmo e os outros 
objetos relações exteriores e mecânicas, seja no sentido estrito de um 
movimento recebido e transmitido, seja no sentido amplo de uma relação de 
função variável (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 112). 

 
 Partimos a nossa reflexão do que foi apontado nessa citação de Merleau-Ponty 

(1999) para problematizar as compreensões que aqui serão abordadas. Pelo que foi 

observado, as jogadoras entrevistadas, por vezes não se colocam numa atitude 

reflexiva ao pensarem sobre a construção do seu corpo no futebol, posto que, ao 

responderem alguns questionamentos, elas se referem apenas às questões do mundo 

visível e não do sensível – sendo que este é por onde apreendemos pelos sentidos 

(MERLEAU-PONTY, 1999) o que nos cerca. 

A corrente de pensamento do filósofo Merleau-Ponty busca superar o dualismo 

cartesiano21. Ele defende a interação entre o pensamento e os sentidos. Tal como 

apresenta Nunes (2004) quando afirma que, quando percebo uma coisa, meu corpo 

se alia, ou seja, eu sou meu corpo e meu corpo está no mundo indivisivelmente.  

 Numa relação de conhecimento, é preciso adentrarmos no sensível, unindo o 

sujeito que conhece ao objeto que é conhecido. Assim, a partir das falas, retornamos 

ao mundo vivido dessas jogadoras, mesmo que suas falas caracterizem o mundo 

                                                 
21Conceito apresentado por René Descartes, o qual se baseia em um dualismo entre corpo e alma. Do 
latim (res extensa – “coisa extensa”) e consciência (res cogitans – “coisa pensante”). Para Descartes, 
o corpo é uma substância material e a mente é imaterial, indivisível, que não possui medida, forma, 
extensão, peso ou qualquer outro traço que seja característico do corpo. Dessa forma, mente e corpo 
são compreendidos como substâncias que possuem natureza, realidade e funcionalidade diferentes e 
que se encontram separadas, embora interajam entre si (VANUCCHI, 2017). Acervo filosófico: 
Dualismo Cartesiano. Disponível em: <http://www.acervofilosofico.com.br/dualismo-cartesiano>. 
Acesso em 04 dez. 2019. 
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objeto, visto que “a diferença não está na forma de juízo vazio, mas no texto sensível 

que ele põe em forma, perceber o sentido pleno da palavra, que se opõe a imaginar, 

não julgar, é apreender um sentindo imanente ao sensível antes de qualquer juízo” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p.63), ou seja, buscando compreender o sensível. 

O corpo é criador de sentidos enquanto Ser no mundo. Pensar nesse corpo nos 

instala primeiramente uma atitude reflexiva. Nesse contexto, o trecho retirado da obra 

Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (1999) direciona-nos à compreensão 

de uma visão fisiológica mecanicista acerca do corpo, algo que se expressa nas falas 

das entrevistadas, nas quais alguns elementos dessa construção refletem o dualismo 

cartesiano.   

O corpo da mulher praticante de futebol assumiu diferentes significações na 

sociedade. Dessa forma, podemos traçar um paralelo com as concepções que o corpo 

da mulher carregou durante anos, as quais se assemelham à ideia de corpo como 

objeto, utilitário, visto como um meio para exercer uma função social, a de gerar e 

criar os filhos (GOELLNER, 2003). A esse respeito, Goellner (2005a) explica que: 

 
Vale lembrar que no início do século XX, o fortalecimento do corpo feminino 
através da exercitação física era visto como uma maneira de melhor preparar 
as mulheres para a condução de uma boa maternidade cumprindo, assim, 
com a máxima de que as mães fortes são as que fazem os povos fortes 
(THARDIÉRE, 1940, p. 60, apud GOELLNER, 2005a, p. 144). 

 
Ao serem estimuladas a pensar na forma que enxergam seu corpo enquanto 

jogadoras de futebol, evidenciamos em algumas das falas que as atletas percebem o 

seu corpo como uma ferramenta, uma forma de se alcançar um objetivo, como meio 

para concretizar suas ações dentro do ambiente esportivo, através dos treinos.  

Para Teixeira e Caminha (2013, p. 277), “é possível entender que a mídia teve 

um papel importante dos mecanismos de exibição do corpo atlético feminino, de que 

o mesmo precisa ser forte”. Assim, identificamos que há uma referência de corpo 

enquanto algo que pode ser preparado, treinado para a prática da modalidade, como 

podemos perceber nos seguintes trechos: 

 
[...] Eu vejo como uma forma de ferramenta que a gente pode utilizar para 
fazer tudo que a gente faz no nosso dia-a-dia ... a partir do momento que eu 
comecei a treinar, treinar e treinar, eu fui conseguindo transformar esse meu 
corpo pra aquilo que eu queria - que era tipo, ser cada vez melhor no 
jogo.  Então, acho que o corpo mais como ferramenta mesmo (Tamires). 
 
O meu corpo eu percebo ele como meu instrumento de trabalho né?! Eu acho 
que o treinamento que a gente recebe contribui muito pra a construção desse 
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corpo, porque quanto mais eu treino, mais eu preparo meu corpo pra poder 
jogar futebol né, especificamente (Letícia). 

 
A concepção de corpo presente nas falas das jogadoras, aponta-o como algo 

externo a si, como objeto de uso que é transformado e condicionado pelo treinamento 

com vistas a alcançar o patamar máximo do desempenho, em busca dos melhores 

resultados e conquistas no esporte.  

No entanto, esclarecemos por meio das palavras de Merleau-Ponty que 

“quando digo que um objeto está sobre uma mesa, sempre me situo em pensamento 

na mesa ou no objeto, e aplico a eles uma categoria que em princípio convém à 

relação entre meu corpo e objetos exteriores” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 147). 

Assim, a partir do exposto, fica evidente que meu corpo não é algo exterior a mim, 

mas sim o meio pelo qual significo as coisas ao meu redor e que olhar para outra 

direção possibilita a ampliação do ser. 

Ainda assim, não nos surpreende o fato de a instrumentalização do corpo estar 

fortemente relacionada ao racionalismo, visto que, à medida que nos colocamos 

enquanto seres racionais, maior é a chance de nos darmos conta das transformações 

que essa atitude faz aparecer (GLEYSE, 2018).  

Com isso, destacamos que parte desta pesquisa importa problematizar como 

a experiência e as memórias servem para debater questões primordiais para a 

existência humana, que é como o ser se situa no mundo, manifestadas a partir da 

experiência aos sentidos humanos e à consciência imediata do mundo vivido do 

futebol dessas jogadoras. 

 

3.2.2 Corpo Físico (Corpo visto pela aparência)  
 

Uma forma de acomodar a permanência das mulheres nestes esportes tem 
sido o discurso em torno da busca da vaidade e do embelezamento das 
atletas. Este discurso é uma forma de legitimar a permanência das mulheres 
possibilitando novas formas de pertencimento a estes esportes que possuem 
uma identificação com os homens. O discurso do embelezamento é uma 
forma de ressaltar as características femininas. Por outro lado, o debate de 
gênero criticou exatamente o posicionamento de valorização das mulheres 
enquanto atletas em relação à beleza em detrimento de sua performance. Ao 
adotar o discurso do embelezamento, estaríamos na contramão do debate de 
gênero? Ou seriam apenas novas apropriações do esporte de confronto pelas 
mulheres? (MOURA et al., 2010, p. 19).  

 
A abordagem estética do corpo geralmente está associada à aparência e isso 

também ocorre no contexto esportivo. Assim, passamos a considerar a realidade do 
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corpo expressa através dos diferentes discursos produzidos acerca da construção do 

corpo no futebol de mulheres, buscando perceber como ocorre essa construção. 

  Segundo Le Breton (2007), construído  pelo contexto social e cultural, o corpo 

é o vetor significativo pelo qual se dá a inerência do corpo no mundo. Com a bola nos 

pés, as mulheres driblam fronteiras, obstáculos e preconceito, construindo assim 

novas formas de ser mulher jogadora de futebol. Para nós, o empoderamento a partir 

do esporte permite que elas se apropiem de seu-corpo-para-si, relativizando inclusive 

as amarras estabelecidas socialmente (SOUZA JÚNIOR, 2018).  

Nesse contexto, alguns discursos propõem-se a compreender as lógicas 

corporais e a condição humana a partir da perspectiva de como esses corpos se 

apresentam e do que representam socialmente. Para Le Breton (2007, p. 77), “o 

primeiro constituinte da aparência tem relação com as modalidades simbólicas de 

organização sob a égide do pertencimento social e cultural do autor [...] Por outro lado, 

o segundo constituinte diz respeito ao físico do ator”. Esses termos despertam 

sentidos diversificados, os quais identificamos nas falas das jogadoras. 

 Dentre as significações expostas pelas jogadoras do Cruzeiro, a compreensão 

da construção do corpo enquanto algo físico se destacou. Podemos afirmar que isso 

ocorreu, provavelmente, por ser a forma “mais popular” de nos referirmos ao nosso 

corpo cotidianamente, uma vez que “a apresentação física de si parece valer 

socialmente pelo valor moral” (LE BRETON, 2007). A esse respeito, as jogadoras 

expressam exatamente isso:  

Meu corpo enquanto jogadora de futebol, eu vou ser bem sincera … muito 
gostosa! porque deixa o corpo da gente top, vai dizer que não é?! Então, com 
pernão, com bundão, com coxão … então, eu gosto muito do meu corpo, eu 
gosto muito do meu corpo […] (Marta). 
 
Eu percebo meu corpo mais ativo, mais formado … não sei explicar 
exatamente como eu vejo o meu corpo, mais alegre, mais saudável, 100% ... 
Pelos treinos serem muito intensos, a prática do esporte ser muito intensa, 
ele nos faz atingir, fisicamente né?! um bom patamar (Rafaelle). 

  
Meu corpo se desenvolve mais em músculo, perde mais gordura ... eu me 
sinto mais leve, fica melhor até para correr (Andressinha). 

 
As transformações corporais que a prática do futebol causa, como a questão 

do melhoramento orgânico do corpo, são abordadas como características da prática 

esportiva. O suor excessivo, o esforço físico, as emoções fortes, os músculos 

delineados são traços comuns ao universo da cultura física, quando relacionadas à 

mulher (TREPETE, 2011) e são referenciais para a construção do corpo delas.  
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  Ampliando a compreensão de corpo físico, outra jogadora apresentou uma fala 

bastante similar às citadas acima. No entanto, ela aborda um ponto que nos chama 

atenção, que é a questão do crescimento físico versus a feminilidade ao expor que: 

“em relação ao meu corpo eu sinto que assim, há as mudanças, porém, sem perder 

… eu vejo que tem as mudanças em relação a musculatura, começa a ficar … a ter 

um desenvolvimento maior, mas nada que tire minha feminilidade” (Bia).  

A ideia de corpo apresentada indica que a construção do corpo dessa jogadora 

confronta o que foi constatado nos estudos de Sousa (2009, p. 16), quando o autor 

aponta que “a prática de determinados esportes devia ser condizente com a 

feminilidade esperada socialmente, tendo em vista o olhar discriminatório à 

masculinização da aparência”. A esse respeito, Aldeman (2003, p. 448) retrata essa 

compreensão em seu estudo, ao revelar que “o corpo feminino 'ideal' é magro e firme, 

embora não 'musculoso demais' [...]”.  

Esse assunto é debatido por diversos autores, em variados trabalhos, como o 

de Goellner (2005), Freitas (2007), Vianna (2008), Teixeira e Caminha (2013), Salvini, 

Souza e Marchi Júnior (2015), Rodrigues (2015) e Rihan (2017), em que, por vezes, 

o fato da mulher praticar um esporte, especialmente o futebol, é visto como 

contraditório aos indicadores de feminilidade.  

Todavia, a partir dos relatos das atletas, é perceptível que as mudanças que o 

treinamento gera sobre os corpos das jogadoras também contribuem com a forma 

como elas constroem seus corpos. Tais compreensões reverberam o pensamento 

exposto por Porpino (2006, p. 54): 

 
O corpo também se impõe quando descobre sua capacidade de 
problematizar, de mudar, de transgredir o já conquistado. Ora se 
submetendo, ora resistindo, o corpo cria e recria a criação, sendo nova a 
criação e nova criatura a cada instante na convivência com outros corpos. 

 
Desse modo, destacamos que o corpo pode ser compreendido como resultado 

de nossas vivências e interações com o mundo e com o outrem. Ademais, ao estarmos 

imersos no mundo através do nosso corpo, é possível redefinir o modo como 

percebemos esse o corpo através de um processo de construção de novos 

significados acerca dele.  

Além disso, percebemos que a influência do imaginário social a respeito do 

corpo dessas atletas foi tida como menos importante ao se referirem às sensações a 

transformações ocasionadas pelo futebol. Assim, compreendemos que o estético para 
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as entrevistadas está atrelado à aparência, mas que é possível ampliar essa 

compreensão, visto que a estética se refere aos diferentes sentidos alcançados pelo 

corpo em movimento, o que nos leva ao entendimento de estética atrelada aos 

sentidos. 

 
3.2.3 Corpo Atlético (Resultado do treinamento) 
 

O corpo é alomórfico, é adaptativo e adaptado... é cobrado, é olhado, é alvo 
de críticas e de desejo, de regras e repressões... o que nem sempre é 
lembrado, é que junto de um corpo, tem sempre um humano (DE SOUZA 
DOURADO et al., 2018, p. 207). 

 
Mesmo com o processo de grandes mudanças que se foram desencadeando 

ao longo dos anos no sentido de ampliar a apresentação do corpo da mulher atleta 

(SALVINI; FERREIRA; MARCHI JUNIOR, 2014, p. 2), ainda é constante a associação 

do corpo feminino com estereótipos de masculinização no futebol de mulheres.  

Nesse sentido, é válido destacar que o corpo é resultado de nossas 

experiências enquanto seres no mundo, a partir de nossas vivências e relações com 

outros corpos. Para Mendes (2013, p. 37): 

 

O corpo vai se modificando e vai adquirindo significados novos mediante as 
experiências que vão ocorrendo e, é através dos nossos gestos que somos 
capazes de expressar muitos desses símbolos e esconder outros, formando, 
portanto, a linguagem do corpo: o corpo está sempre se reorganizando. 

 
 Sabendo que a prática regular de atividade física proporciona um 

desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório e muscular, e que por vezes isso 

ocorre em demasiado, as jogadoras Luana e Cristiane, ao discutirem a forma como 

percebem seu corpo no futebol, destacam que, em meio aos estereótipos e 

preconceitos existentes, o corpo de uma jogadora é nada mais nada menos que um 

corpo atlético, e não masculino/feminino, forte/fraco, alto/baixo e etc.:  

Eu me sinto proporcional, entendeu?! Nós atletas, quando a gente pratica 
algum tipo de esporte a gente fica um pouco musculosa, como falam né?! 
Que a gente fica um pouco mais masculina. Eu acho que todo atleta quando 
pratica algum exercício físico, as pessoas de fora conseguem identificar 
devido que o corpo dá uma modificada. Mas não me incomoda não. Eu não 
me preocupo não, eu acho que a gente tem que ter uma força né a mais?! O 
corpo vai exercitar pra aquilo entendeu?! A gente tem que ter uma massa 
adequada poder conseguir fazer os exercícios, a prática (Luana). 
 
Enquanto jogadora de futebol eu percebo meu corpo de uma forma ... eu me 
sinto bem jogando futebol. Assim, eu acredito que todas as mulheres que 
praticam um esporte de uma forma regular, querendo ou não a gente tem um 
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traço que a sociedade dita como masculino. Mas que na minha percepção, 
não é masculino, e sim, atlético – por você estar praticando atividade física 
de forma regular (Cristiane). 

 
A compreensão apresentada pela Luana expressa um olhar voltado para as 

mudanças corporais que ela percebeu que sofreu com a prática regular do esporte, 

como a obtenção e definição muscular, bem como o ganho de força. Essas 

transformações ocorrem devido à demanda de trabalho que o corpo recebe pelo 

treinamento no futebol. Nesse sentido, destacamos que “o corpo vai se transformando 

e é o espaço complexo e heterogêneo de inscrição dos acontecimentos” (MENDES, 

2013, p. 95).  

É notório que a jogadora Cristiane entende que o corpo atlético necessita de 

certas particularidades para desempenhar bem sua função enquanto atleta. Precisa 

estar preparado para atender às exigências do esporte. Desse modo, ela afirma que 

tais mudanças são típicas dos corpos atléticos.   

Nesse contexto, aliado às questões socioculturais, físicas e de objetificação do 

corpo frente ao esporte, surge a questão do treinamento como algo que contribui para 

a construção dos corpos dessas atletas. Nos relatos, fica evidente que o treinamento 

vai além dos treinos técnicos e táticos desenvolvidos dentro de campo, fora dele, as 

jogadoras passam por uma série de cuidados e orientações – tudo em busca do 

desempenho perfeito. 

Questionadas sobre como o treinamento contribui para a construção do corpo, 

as respostas variam, no entanto, a maioria traz reflexões no sentido de preparação 

para o esporte mesmo. Elas destacam a variação dos locais onde acontecem os 

treinos e o quanto percebem que os treinos contribuem: 

 
Quando a gente vai pra a academia, que a gente faz o treino musculação; 
quando a gente faz físico, a gente vai vendo que esses treinos juntos, nos 
auxiliam muito dentro de campo e acho que é muito importante pra todo atleta 
(Formiga).  
 
O treinamento contribui bem, estou bem fisicamente. Pesava 83kg agora eu 
tô com 70kg, me ajudou perder 13kg fazendo preparação física dentro de 
campo e físico na areia (Erika). 

 
Desse modo, percebemos o treinamento como um caminho que necessita ser 

trilhado para dar conta das demandas que o ser atleta implica. Algo que também fica 

evidente nas falas das jogadoras é a questão da quantidade e intensidade dos treinos. 

Percebemos que prevalece a ideia de que quanto mais treino, melhor será meu 
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desempenho: “[...] acho que o treinamento que a gente recebe contribui muito pra a 

construção desse corpo, porque quanto mais eu treino, mais eu preparo meu corpo 

pra poder jogar futebol né, especificamente” (Letícia). 

Além da preparação física, uma das jogadoras destaca a questão da dedicação 

necessária para a execução dos treinos: 

 
O treinamento, ele embasa muito na construção do fator de ser atleta, porque 
quem vive do futebol amador/profissional acaba que se dedicando muito, 
muito do seu tempo é pra a prática do esporte. Então, exige muito da atleta, 
você pra conseguir render, você tem que se dedicar muito no seu 
treinamento – tanto no seu funcional, quanto específico pra modalidade 
(Ludmila).  

 
Desse modo, podemos identificar que, mesmo sem serem profissionais do 

mundo da bola, as atletas do Cruzeiro destinam grande parte do seu tempo para o 

treinamento, focadas no aumento do desempenho atlético. Além disso, ao se referirem 

aos treinamentos que executam, além dos quesitos físicos e fisiológicos, surge a 

questão do bem-estar, qualidade de vida e saúde como benefício desses treinos. 

Como podemos identificar nos relatos a seguir: 

 
Acho que ela possibilita ... é uma coisa ligada a outra né?! Quando se joga 
você meio que entra em forma, e percebo a qualidade de vida melhor, a saúde 
melhor … me sinto bem com o meu corpo, apesar de às vezes me sentir 
cansada e tal, mas faz parte. O treinamento ele contribui também pra a gente 
se sentir bem consigo mesmo (Bárbara). 
 
O treinamento contribui com a construção do meu corpo diretamente porque 
as vezes que eu fiquei sem fazer esse treinamento de forma intensa, eu notei 
algumas mudanças: não só de peso, mas também de sentir-se leve – que 
também faz diferença (Cristiane). 

 
Assim, as mudanças corporais fazem parte da reconstrução do corpo que o 

treinamento acarreta, a qual é percebida como positiva por elas: 

 

Com os treinamentos eu percebo que há uma evolução do meu corpo em 
relação a tudo: a musculatura, ao físico ...  eu percebo que que cada vez mais 
vem mudando, vem crescendo, vem definindo e é algo que cada vez mais só 
acrescenta (Bia). 
 
Aaaa, contribui de todas as formas. Eu nunca pratiquei academia, o corpo 
que eu tenho hoje é só devido ao futebol, devido aos fundamentos do futebol. 
Meu condicionamento físico (Poliana). 

 
Além dos aspectos físicos relacionados à construção dos corpos atléticos, a 

Cristiane acrescenta, ainda, que: “levando pro emocional ... eu não me incomodo pela 

forma que meu corpo é visto e nem como eu vejo.  Acho que eu fico satisfeita com o 
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que realmente é ou com o que eu suponho que seja” (Cristiane). Ou seja, a construção 

desse corpo está em andamento para as duas atletas.  

Todos esses relatos expressam o quão forte é a influência da visão da 

sociedade que entende a prática do esporte como masculinizada, no entanto, elas não 

se sentem afetadas com tal fato.  Ao contrário do pensamento de Le Breton (2007, p. 

87), ao afirmar que “o dualismo da modernidade não mais opõe a alma ao corpo, mais 

sutilmente opõe o homem ao corpo”, o que não se confirma na fala da jogadora. 

A esse respeito a narrativa da Ludmila vem corroborar esse pensamento 

quando expõe que: 

[...] Com relação a percepção do meu corpo enquanto jogadora de futebol … 
nós sabemos que a realidade ainda é muito complicada, mesmo tendo vários 
paradigmas já quebrados e discutidos na sociedade de hoje. A gente, 
culturalmente, tem a questão de dizer que o preconceito não existe, assim 
como outros fatores como o racismo, mas a gente sabe que assim na prática 
não funciona. Tanto em relação aos tabus que ainda se encontram 
principalmente quando você joga numa equipe de futebol feminino – e num 
estado em que o esporte ainda não é tão difundido, nem no masculino – então 
pro feminino é ainda muito mais difícil (Ludmila). 

 
Identificamos também que as jogadoras possuem visões diferentes sobre como 

os corpos vão se construindo no futebol. A forma como percebem-no varia. Algumas 

até apontam questões socioculturais que ainda interferem na prática e percebem esse 

olhar mais discriminatório; outras, porém, não associam gênero, sexualidade e 

feminilidade à prática, tanto que algumas sequer mencionam esse assunto. 

Somando-se a isso, é significativo destacar que a compreensão cartesiana de 

corpo fragmentado ainda é dominante nas manifestações sociais. No entanto, 

reconhecemos a importância dos avanços dos estudos fenomenológicos, os quais nos 

permitem entender que “o nosso corpo é um emaranhado de complexidades 

totalmente conectadas e interdependentes, inclusive com a razão” (AGUIAR, 2019, p. 

64). Por esse motivo é tão importante ampliar os estudos sobre o corpo. 
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4 FUTEBOL DE MULHERES E RELAÇÕES COM A SAÚDE 

 

Reportando-nos às narrativas das jogadoras, trazemos aqui unidades de 

significado que surgiram vinculadas à temática central desta pesquisa. Salientamos 

que não foi perguntado o que é saúde para elas, no entanto, essa ideia foi surgindo 

nas falas. Assim, consideramos que, para que essa construção de corpo, sendo o 

corpo espaço de experiências, as quais ocorrem a partir da própria vivência delas, 

incorpora-se a noção de percepção de corpo e, concomitante, de saúde. Nessa 

ocasião, abordamos aspectos relacionados à saúde dessas atletas, bem como os 

cuidados com ela, entre outros elementos característicos da prática do futebol. 

 

4.1 Da compreensão de Saúde 

 

Durante muito tempo, a compreensão de saúde esteve associada à relação 

entre estar saudável versus estar doente, como se ambas condições não pudessem 

estar presentes no mesmo indivíduo, isso porque “o conceito de saúde reflete a 

conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou seja: saúde não representa a 

mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social” 

(SCLIAR, 2007, p. 30) de determinado povo, e antigamente outros aspectos que hoje 

são significativos para a vida humana não possuíam tanta relevância para a 

sociedade. 

A esse respeito, Mendes (2007, p. 34) explica que para a Medicina Antiga “a 

saúde era guiada pelas variações da natureza e se constitua conforme a percepção 

individual positiva ou negativa dos elementos do meio”. Ou seja, as condutas seguidas 

é que determinavam a condição de saúde do ser, a partir das formas de se alimentar, 

de se exercitar, de beber e de trabalhar, é que se produziam certos impactos na saúde. 

Nesse contexto, as contribuições das Ciências Biomédicas, que no final do 

século XVIII se ocuparam de explicar a doença numa perspectiva biológica e 

fragmentada, pautada na reabilitação e cura destas doenças (CUTOLO, 2006), 

reverberam no nosso entendimento a respeito da saúde até os dias de hoje, e são 

extensivamente difundidas pelo senso comum, onde prevalece a compreensão 

hegemônica que trata a saúde como algo que “se ausentou do corpo, retirou-se para 
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um local qualquer desse mesmo corpo (TAVARES, 2008, p. 76) e que precisa ser 

recuperada. 

Apesar disso, ao longo dos anos, o termo saúde sofreu inúmeras 

ressignificações, e hoje compreendemos, também, a saúde como algo a mais que um 

estado orgânico construído social e culturalmente, isto é, como um recurso para se 

viver mais, que envolve todas as instâncias e condições de vida do ser humano, numa 

perspectiva holística.  

Na própria história da Organização Mundial da Saúde (OMS) podemos 

observar “períodos de forte preponderância de enfoques mais centrados em aspectos 

biológicos, individuais e tecnológicos, intercalados com outros em que se destacam 

fatores sociais e ambientais” (BUSS; FILHO, 2007, p. 80). Nesse caso, podemos 

identificar um emaranhado dessas compreensões que se instalaram nos discursos 

sociais e se propagaram pela memória coletiva, por vezes, considerando a saúde 

como ampla e complexa, por vezes apenas a partir de indicadores biológicos. 

Nessa perspectiva, nos anos 40, a OMS indicou um conceito até então amplo 

e avançado para a época, em que sinalizava a saúde como sendo “o estado do mais 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade”. 

Nesse sentido, percebemos a ampliação da utilização do conceito para este campo, 

o qual, mais adiante, na 8°Conferência Nacional de Saúde (CNS) no ano de 1986, 

sofreu novas modificações. 

 As novas diretrizes acerca do Sistema Único de Saúde (SUS) discutidas na 

CNS apresentaram uma resolução a respeito de uma compreensão mais abrangente 

sobre saúde, em que estabeleceu a mesma como “uma resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, lazer, 

liberdade, acesso à posse de terra e a serviços de saúde” (OMS, 1986). 

Nesse contexto, entendemos o conceito ampliado de saúde como “um 

movimento que agrega características que vão para além do modelo biomédico” 

(ALMEIDA, 2017, p. 83), no qual o termo saúde representa mais que um estado 

natural, que, assim como o corpo, é constituída culturalmente, a partir de relações 

sociais, é inacabada e abrange todas as dimensões que compõem o viver humano 

em complexa teia de relações.  

Embora, como já mencionado, tenha-se hoje alcançado certo consenso sobre 

a abrangência do conceito de saúde, para Minayo (2006) ainda existe a necessidade 
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de se considerar as múltiplas experiências e os discursos próprios relacionados à 

saúde, os quais possam converter o real e o cotidiano em espaço de reflexão e de 

construção de conhecimentos. Assim, se entendermos que a saúde é também 

resultado das nossas interações com os outros, é provável que essa construção 

considere as diversas dimensões que compõem o viver humano.  

Essa discussão é uma das inquietações da sociedade atual e da produção do 

conhecimento nas ciências da saúde, uma vez que a ciência moderna apresenta um 

cenário marcado pelas “descobertas científicas no campo dos problemas e do cuidado 

em saúde, e, na outra face, a negatividade, que reduz o conhecimento em saúde a 

simples variáveis mensuráveis e o cuidado à pessoa humana a seus aspectos 

fisiopatológicos” (ARAÚJO; PAZ; MOREIRA, 2012, p. 205). 

A esse respeito, trazemos aqui a compreensão de saúde de Hans-Georg 

Gadamer (1993), o qual a define como o “milagre do autoesquecimento”, no sentido 

de que só nos lembramos da saúde quando pensamos na doença, no entanto, as 

duas coexistem. Sendo assim, a saúde se encontra numa fronteira de perturbações e 

ameaças, “é o ritmo da vida, um processo contínuo em que o equilíbrio se estabiliza 

sempre de novo” (GADAMER, 1993, p. 109), ou seja, a saúde é um fenômeno da 

nossa existência. 

Nesse sentido, consideramos os relatos das jogadoras entrevistadas a fim de 

compreender os significados atribuídos à saúde advindos da prática do futebol. Ao 

serem questionadas a respeito das interferências e benefícios dos jogos e treinos para 

a sua saúde, as atletas do Cruzeiro de Macaíba apresentaram diferentes pontos de 

vistas, como veremos a seguir. 

 

4.2 Esporte como promotor de Saúde 

 

A historicidade hegemônica do ditado popular o qual indica que ‘ser atleta é 

sinônimo de ter saúde’ ultrapassa os saberes construídos ao longo do tempo no 

campo das Ciências da Saúde e Ciências do Esporte. E apesar de haver outras 

maneiras de enxergar a saúde, bem como as variadas formas que podemos buscar 

para promovê-la, o imaginário social aponta a prática esportiva como promotora de 

saúde, além de concluir que o atleta é um indivíduo saudável, apenas por estar 

inserido no campo esportivo.  
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A esse respeito, Assunpção, Morais e Fontoura (2002) explicam que essa 

tendência domina o campo da Educação Física e vários estudos confirmam esses 

pressupostos, o que resulta na configuração dessa compreensão, revelando a prática 

esportiva como promotora de uma conduta saudável. 

 Assim, Costa e Venâncio (2004, p. 60) corroboram essa ideia ao revelarem 

que a “biologização do corpo ganha manchetes de jornais, revistas, outdoors, 

anúncios de TV. Nelas se reproduzem os discursos da saúde, atividade física, moda, 

dieta [...]”. Diante deste contexto, ao entrevistarmos as jogadoras de futebol, 

percebemos que elas relacionam o corpo belo com a estética corporal, que constroem 

seus corpos também a partir do ideal de corpo saudável e robusto que necessita 

tornar-se apto ao esporte.  

Ao problematizar a relação entre esporte e saúde, Bento (2002, p. 5) reforça 

que “as formas de exercitação, percursoras do desporto e civilizacionais, foram 

sempre instrumentalizadas para cumprir finalidades no âmbito do corpo e da saúde” 

e que estes integram a história das atenções e cuidados com a saúde, algo 

semelhante ao que encontramos nos diálogos com as jogadoras do Cruzeiro de 

Macaíba. 

Para as atletas entrevistadas, a prática do esporte contribui para a sua saúde, 

destacando-se os aspectos orgânicos, como perda de peso, por exemplo, em 

concordância com o que Mendes (2007, p. 87)  apresenta em sua obra, quando nos 

mostra um tipo de abordagem da Educação Física, ao apontar que “a atividade física 

era vista como forma de promover saúde, sendo enfatizada por ser capaz de provocar 

somente adaptações benéficas nos principais sistemas orgânicos, como o pulmonar, 

o cardiovascular e o muscular”, o que vem ao encontro das falas da Bárbara, Tamires 

e Rafaelle: 

 

Acho que interfere de modo positivo, porque a gente está treinando 
constantemente e isso acho que perde … perde gordura, calorias e são 
fatores que influenciam numa saúde boa, numa qualidade de vida boa, de 
bem-estar. Eu acho que não prejudica, de forma alguma. Até porque é uma 
coisa moderada, controlada (Bárbara). 
 
Acho que interfere, principalmente nesse caso como eu não faço nenhuma 
outra atividade física né?! Acho que qualquer exercício que você pratica vai 
ajudar a ter, não um resultado, mas uma melhora na questão da Saúde 
(Tamires). 
 
Não interfere, nem treinamento e nem os jogos na minha saúde, ao contrário, 
ajuda a manter a forma física e a minha saúde também (Erika). 
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Por meio das narrativas, podemos observar que as jogadoras se referem à 

prática esportiva como promotora de saúde, da qual questões orgânicas e físicas são 

tidas como indicadores. Nesse sentido, Mendes (2007, p. 86) esclarece que, até 

meados dos anos 80, a saúde não era problematizada, sendo assim, ela era 

associada aos atletas e estava relacionada a “possuir capacidade cardiorrespiratória 

e composição corporal adequada para aguentar os treinamentos”. Esse entendimento 

é comum ainda hoje e é reforçado nas falas. 

Aqui notamos que existe certa relação entre saúde e estética a partir de um 

padrão. Podemos encontrar semelhanças com o que foi reproduzido na “Cartilha de 

Higiene” criada no final do século XIX no Brasil, cujo objetivo era convencer o público 

e disseminar ensinamentos sobre os exercícios físicos relacionados à saúde, beleza 

e robustez, e além disso, ressaltava a inatividade ligada à doença (MENDES, 2010).  

Com isso, entendemos que, se tratando da Educação Física, é comum esse 

modo de pensar ser visto nas práticas esportivas até os dias atuais. Para Mendes 

(2010, p.175): 

 
O entrelaçamento entre saúde e estética se manifesta através de diferentes 
discursos e intervenções ao longo da tradição ocidental e revelam rupturas e 
continuidades. Na contemporaneidade é possível observar em diferentes 
momentos e lugares a associação entre saúde e um padrão específico de 
estética corporal. 
 

Assim, predomina o entendimento de que, para sermos saudáveis, cabe a nós 

deixarmos os corpos modelados na academia de musculação, no futebol, no judô, na 

natação ou por meio de qualquer outra prática corporal. Desse modo, percebemos 

que, desde seu início, a Educação Física tem imbricada em seus saberes e fazeres 

uma compreensão de saúde vinculada ao indicador de robustez física. 

No que se refere à compreensão de estética, reforçamos a ideia de que é 

possível ampliar essa compreensão para além de um padrão de corpo. Nesse sentido, 

Nóbrega (2001) reflete o pensamento de que na esfera da estética é que se concebe 

os variados sentidos do corpo em movimento e se estabelece uma nova estruturação 

do conhecimento, “o logos estético, compreendido pela experiência vivida, 

corporificada” (MERLEAU-PONTY, 1968 apud NÓBREGA, 2001, p. 9). Ou seja, o 

sentido estético pode sugerir um caminho para a não fragmentação da existência 

humana frente à objetivação do homem na cultura contemporânea.  
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No entanto, percebemos, em alguns dos relatos, que a relação linear entre 

saúde e esporte, na qual esporte e atividade física se confundem e difundem 

socialmente, são expressas a partir de um padrão, valorizando os aspectos 

fisiológicos como parâmetros de saúde, como podemos verificar na fala da jogadora 

Bia: “em relação aos treinamentos e os jogos, eu acho que a prática de qualquer 

esporte ela é ela é benéfica a nossa saúde né?! Então, assim, eu acho que para mim 

não interfere em nada, pelo menos na minha né?!” (Bia). 

O relato citado anteriormente coincide com o que Mendes (2007, p. 89) 

apresenta quando menciona que: “a busca pela boa forma reforça a ideologia do 

homem saudável e também é regido pelos determinismos, como no final do século 

XIX e início do XX”. Tal fato se confirma na fala da Rafaelle ao comentar que: “o treino 

ajuda né a deixar o nosso corpo mais saudável”. Dessa forma, quando comparamos 

esse entendimento com a compreensão que temos atualmente, podemos constatar 

que esse pensamento pouco se modificou, apesar da ampliação das discussões no 

âmbito das Ciências da Saúde e Ciências do Esporte. 

Freitas, Brasil e Da Silva (2006, p. 170) criticam essa compreensão, uma vez 

que ela resulta numa “objetivação que acaba por retirar do homem a sua humanidade, 

por considerá-lo um ser exclusivamente biológico”. Todavia, ressaltamos que o 

binômio esporte e saúde é parte de uma dinâmica cultural própria, o que indica que 

ele pode ser afirmado, como vemos em grande parte dos relatos das jogadoras, mas 

que ainda pode ser questionado por esses mesmos sujeitos, como acontece também 

com esse grupo específico de jogadoras de futebol. 

Ainda assim, mesmo com a inegável prevalência dos aspectos orgânicos 

relacionados à compreensão de saúde – os quais não estamos tentando negar aqui, 

pois essa tese já está consolidada há tempos por meio dos inúmeros estudos que a 

sustentam – a fala Poliana, mesmo corroborando com essa ideia, sinaliza uma 

ampliação desse olhar ao apontar os aspectos psicológicos como benefícios da 

prática esportiva também. Vejamos a fala: 

 
Na verdade, não interfere, pelo contrário, ele beneficia porque trabalha a 
parte cardiorrespiratória, e também ele dá mais mobilidade, elasticidade … 
você tem mais noção. Trabalha também a questão do psicológico, então 
ajuda de várias formas (Poliana). 

 
  A partir do exposto, percebemos que a atleta entrevistada enxerga a saúde de 

forma mais abrangente, diferente de algumas colegas de equipe, partindo do ponto 
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de vista psicológico, considerando a ideia de saúde como algo mais complexo e 

amplo.  Apesar disso, notamos também que o corpo e a saúde continuam sendo 

compreendidos dentro de uma lógica de causa e efeito, a partir da qual, para se ter 

saúde, é preciso praticar exercícios físicos (PORPINO, 2006). 

Desse modo, é válido lembrar que, nas competições, as atletas lidam com 

variados desafios que podem afetar seu desempenho (CAPUTO; ROMBALDI; SILVA, 

2017) e sua saúde, pois a saúde “está relacionada à constante busca pelo equilíbrio 

do corpo humano com o ambiente em que vive, nos fazendo perceber que depende 

de múltiplos fatores (MENDES, 2007, p. 129), dentre eles, os emocionais e afetivos. 

Se nos determos ao que expressam as falas, percebemos que grande parte 

delas caminham para uma perspectiva de ampliação desse debate, levando-nos a 

refletir sobre como a temática da saúde é abordada no futebol enquanto prática 

corporal, seja a respeito das relações pessoais, das questões emocionais, quer seja 

nos aspectos físico-anatômicos. É conflituoso perceber a impressão das jogadoras ao 

considerarem o esporte como promotor de saúde, visto que a cobrança em 

demasiado, juntamente com a exaustão a que o corpo é submetido – mascarada pelo 

ideal de promoção de saúde – encaminha para o ser não saudável. 

Por fim, destacamos que é necessário entender que essa relação entre prática 

esportiva e saúde foi construída ao longo do tempo e está imbricada na nossa cultura, 

o que torna difícil a abertura de outros olhares para tal fenômeno. No entanto, a própria 

Educação Física vem buscando superar essa associação, como podemos constatar 

nos vários estudos na área, como os de Alexandre Palma, Yara de Carvalho, Marcos 

Agrichevsky, Maria Isabel Mendes, Fábio Carvalho, dentre outros22.  

Nessa conexão, cabem alguns questionamentos, como, por exemplo: (I) 

Quando a Educação Física estará preparada para receber esses corpos? (II) Quando 

os sujeitos poderão agir livremente para usarem os seus corpos para o que desejam? 

(III) Quando as práticas corporais, sobretudo as esportivas, deixarão de se apresentar 

como via exclusiva de acesso para a obtenção de saúde? Para isso, é necessário 

entender que “o corpo precisa ser despertado para o desejo, o prazer, a ludicidade, 

                                                 
22Ver artigo sobre a produção do GTT Saúde do CBCE na RBCE. MENDES et al. Em pauta, a produção 
do Grupo de Trabalho Temático Atividade Física e Saúde do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 
(1997-2011). Rev. Bras. Ciênc. Esporte, 2017. 
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que permitam um conhecer, ou uma aprendizagem, que não se confunda com 

adestramento, mas que tenha um sentido existencial” (PORPINO, 2006, p. 93). 

Apesar disso, essa compreensão linear tem sido questionada por 

pesquisadores da Educação Física, como mostra Mendes (2007)23. Todavia, neste 

estudo, observamos a existência de diferentes compreensões acerca da temática. 

 

4.3 Para além dos aspectos físicos da Saúde  
 

A compreensão existencial de saúde oportuniza o entendimento do ser humano 

em seu modo de estar no mundo, seja nas questões socioculturais, físicas, espirituais, 

afetivas ou psicológicas. Assim, destacamos que primeiramente é necessário 

perceber a complexidade desse fenômeno. A esse respeito, reconhecemos que a 

saúde: 

 
É um processo dinâmico em que o ser humano, enquanto existe como ser 
situado no mundo, busca harmonizar-se com o restante da natureza através 
de sua capacidade de atuar e resistir frente às intempéries da vida, às suas 
desordens (MENDES, 2007, p. 129). 

 
Entendendo que a saúde depende de inúmeros fatores e não se restringe 

apenas aos aspectos individuais e físico/orgânicos, apresentamos aqui uma 

compreensão distinta do que ocorreu a partir do final do século XVIII, quando modelos 

de alimentação e de ginástica se espalharam pela sociedade, colaborando para a 

positividade da saúde (MENDES; NÓBREGA, 2008) em que a ideia de se fazer 

exercício e comer bem garantiriam uma boa saúde. 

Sob esse viés, é notório que uma boa conduta alimentar aliada à toda e 

qualquer prática corporal contribui para o melhoramento de alguns sistemas do corpo 

humano. No entanto, é importante não nos determos apenas a essas questões, visto 

que “não temos necessidade somente de ingerir determinada quantidade de calorias, 

proteínas ou gorduras para sobreviver, necessitamos também de alimentos de afeto 

e de despertar nossos sentidos” (MENDES, 2007, p. 131).  

Para Gadamer (1993), a saúde não é algo que se possa fazer, ter saúde é estar 

no mundo, uns com os outros – é possuir a capacidade de entender-se consigo e com 

os outros e cada sujeito tem suas experiências e seus hábitos. Assim, seguindo o 

argumento do autor supracitado, entendendo a saúde como totalidade, passamos a 

                                                 
23Consultar a obra de Mendes (2007). 
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perceber a importância da dimensão afetiva e da sociabilidade para a obtenção dela, 

seja por sentir-se satisfeito com os afazeres do dia a dia, manter-se em ação ou 

ocupar-se. É um processo em que o equilíbrio é reestabilizado continuamente 

(MENDES, 2007). 

Sobre essa questão da afetividade, Mendes (2007) lembra-nos que nem 

sempre nos damos conta da importância da afetividade para a saúde, o que se 

confirma em uma das falas das jogadoras entrevistadas. Essa atleta expõe que um 

dos cuidados tomados por ela ajuda a aliviar as cobranças do dia a dia na equipe, e é 

justamente no sentido afetivo: 

 
Eu procuro sempre conversar com as meninas do próprio time e a gente 
acaba dividindo meio que essa pilha, só por meio de conversa mesmo - às 
vezes a gente senta numa mesa assim vai, desabafa mesmo uma com a outra 
… fala assim, vai falando o que tá sentindo e ai, ao perceber que na maioria 
das vezes a gente tá sentindo a mesma coisa, acaba que alivia um pouco … 
a gente procura sempre fazer alguma coisa, tipo, alguma forma de lazer 
depois dos treinos pra tirar um pouco da pilha (Tamires). 

 
 Sendo assim, esse comentário reforça que existe a necessidade de se 

considerar as questões afetivas na prática do futebol. A respeito disso, Marques 

(2000, p. 18) amplia o entendimento ao afirmar que “a preparação de um atleta é 

formada por fatores físicos, técnicos, táticos e psicológicos”. Assim, compreende-se 

nas narrativas que o encontro com as amigas, o suporte emocional que umas 

proporcionam às outras, se apresenta como uma necessidade humana atrelada à 

nossa afetividade.  

A partir dos relatos, percebemos que a visão das contribuições e interferências 

da prática do futebol na saúde das atletas do Cruzeiro vai além da perspectiva 

biológica. As narrativas apontaram a questão psicológica como fator dificultador da 

prática, consequentemente, prejudicial ao rendimento. Isso fica evidente na fala da 

Letícia: 

 
Quando eu saio de um treino e sinto que eu não treinei bem, ou que eu não 
dei o meu melhor, eu fico aqui na minha cabeça e não durmo direito; eu fico 
pensando nisso e eu chego para treinar no outro treino para tentar diminuir 
os erros que eu tive, e não consigo, eu fico eu fico pior, e tipo assim, vira uma 
bola de neve, vai se acumulando, acumulando [...] é tipo como jogar com 
homens, beleza, são homens, a gente entende isso –  Mas eles, é ... mas a 
gente vai com a expectativa de querer ser melhor, de querer ser melhor do 
que o último jogo e diminuir os erros que a gente tava tendo né?! E quando a 
gente joga com eles, e a gente não consegue, a gente fica frustrada, 
querendo ou não são homens, beleza, mas mesmo assim a gente não 
consegue executar aquilo ali, aí fica frustrada. E a frustração aumenta e vai, 
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acaba atrapalhando, sei lá … em seguir a dieta, por exemplo. Ou em dormir 
direito. Ou os treinos. É uma bola de neve, assim, eu não consigo entender 
isso – de uma forma a evitar, entendeu?! (Letícia). 
 

De acordo com a narrativa da Letícia, constatamos, tal como Machado (1997), 

que o esporte é um ambiente onde se vivenciam as emoções de maneira intensa, e 

que as competições – e toda preparação que elas exigem – podem despertar 

sensações diretamente ligadas à saúde dessas atletas, as quais podem tanto apoiar 

a prática quanto impedi-la.  

Nesse contexto, algo semelhante foi relatado pela Antônia e pela Cristiane ao 

contarem de que forma a prática do futebol interfere em sua saúde. Vejamos as falas: 

 
Eu acho que a minha questão psicológica muito (palavrão), justamente por 
lidar com muita pressão em cima de mim sabe?! Eu acho que todas as atletas 
sentem um pouco isso.  Lógico que, assim, é uma via de mão dupla: tem a 
parte que quando eu vou para lá, quando eu tô dentro do campo eu consigo 
esquecer todos os meus problemas, eu me sinto bem jogando, mas quando 
a gente tá perto de competição a pressão que é exercida na gente é algo que, 
acho que não é todo atleta que sabe lidar (Antônia). 
 
Diretamente. Mais uma vez, tanto positiva como negativamente, porque tem 
dia que vai pra lá e aquele treinamento funciona como falei anteriormente, 
como uma válvula de escape. Só que tem dias que vai pra lá e sai com o nível 
de estresse muito mais alto … isso na minha concepção influencia, não só na 
saúde mental, como também na saúde física, nas reações fisiológicas do 
nosso corpo (Cristiane). 

 

Ainda sob essa perspectiva, a Marta comenta as sensações que a falta de 

reconhecimento dessas questões causa em sua prática:  

 

[...] Então, como é muita crítica e muita cobrança, é como se tudo que a gente 
tivesse fazendo não tivesse funcionando, não tivesse surtindo efeito. E isso 
pesa … você sendo uma atleta que você ta fazendo de tudo pra ta naquele 
ambiente, pra ta treinando, pra dar o seu melhor … e pelo fato do dia a dia 
não ta conseguindo corresponder e você não conseguir nem um incentivo do 
profissional que ta ali na sua frente … é complicado (Marta).  

 

Através dessas situações, destacamos que é indispensável, tal como afirma 

Mendes (2007, p. 132), “reconhecer que as necessidades corpóreas são contingentes 

e, além de estarem relacionadas à historicidade dos seres humanos ligados aos 

outros seres vivos, também estão relacionadas à saúde”. A prática do futebol exercida 

por essas jogadoras transcende o rendimento, as competições e os títulos, como já 

foi mencionado no capítulo anterior. Essas atletas buscam sensações de liberdade, 

prazer e bem-estar nessa prática. 
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Essas sensações, geralmente são transmitidas nas pessoas que estão 

presentes no ambiente esportivo, o que pode ser visto como um fato relevante a se 

refletir no âmbito da Educação Física, para que se possa ampliar as possibilidades de 

atuação atentas às necessidades e desejos de cada sujeito, bem como para com os 

outros. 

Ao considerar as necessidades corporais atreladas à facticidade de estar com 

o outro, Mendes (2007, p. 132) esclarece que: 

 
Estar com o outro, além de provocar prazer, também pode trazer dor, 
angustia, desejo ou carência, alteração na frequência cardíaca, aumentar ou 
diminuir a produção de hormônios e de sudorese, tendo em vista que as 
experiências sensíveis se transformam mediante as experiências que o corpo 
humano vivencia no mundo em que está inserido. 

 

Nesse contexto, percebemos, a partir das falas, que os sujeitos não são 

considerados em sua totalidade, que os limites corporais não são respeitados em 

detrimento aos treinos e competições, o que acaba por gerar interferências e até 

mesmo consequências maiores no âmbito da saúde dessas atletas. A esse respeito, 

identificamos algo semelhante nas reflexões da Tamires e da Antônia, as quais 

destacam o estresse como efeito negativo da prática: 

 
Depende muito da situação, tem períodos que principalmente pré-
competição, principalmente quando envolve o Cruzeiro, assim, eu acho que 
a questão do estresse é uma coisa que atinge muito. Questão de não posso 
errar agora que tá chegando perto da competição, de ter a competitividade 
entre as próprias vagas pra jogar, de apresentar resultado né?! Acho que isso 
interfere um pouco na questão do estresse, e às vezes eu acho que acaba 
influenciando na questão do resultado, ao invés da gente melhorar, por um 
motivo que deveria ser o melhor pro rendimento, acho que a gente acaba se 
pilhando e atrapalhando o resultado (Tamires). 
 
Então, falando por mim, me afeta um pouco ... às vezes eu fico um pouco 
estressada, um pouco ansiosa, um pouco nervosa sabe?! Com algumas 
situações dentro do clube. Mas acho que isso é absolutamente normal, acho 
que todo atleta passa por isso sabe?! Mas algumas pessoas mais e outras 
menos (Antônia). 

 

Nesse interim, as narrativas reafirmam a compreensão apresentada por 

Samulski e Chagas (1996), ao apontarem que os atletas de futebol estão expostos a 

uma grande quantidade de fatores estressores que atingem sua performance durante 

a carreira. Ademais, a fala da Tamires expressa uma reflexão interessante, em 

conformidade com o pensamento de Le Breton (2007), ao explicar que os sentimentos 

que vivenciamos e a maneira como reverberam em nós são expressos fisicamente. 
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Para o autor “eles inscrevem-se no rosto, no corpo, nos gestos, nas posturas, etc.” 

(LE BRETON, 2007, p. 52). Isso é o que acontece, por vezes, com essas atletas ao 

afirmarem que seu rendimento foi prejudicado devido a fatores psicológicos, como o 

estresse. 

Além disso, a pressão exercida pelo treinador e pelas colegas de elenco é 

expressa em variados momentos nas falas. Quando questionada sobre a forma que 

os jogos e treinos interferem na sua saúde, a Luana revela que tenta minimizar esses 

efeitos considerados negativos. Vejamos o comentário: 

 

Na questão psicológica, já interferiu bastante, mas eu tô trabalhando 
pra isso. Mas, eu acho que nós atletas não conseguimos trabalhar sob 
pressão, tipo como treinador ou suas colegas falam ou ficam pegando 
no seu pé ... eles pegam no nosso pé, porque eles sabem que a gente 
tem um potencial, mas eu acho que se a gente for fazer algo sobre 
pressão a gente não vai conseguir efetuar (Luana). 

 

Nesse contexto, Fontes e Brandão (2013 apud LINDERN, 2016, p. 13) revelam 

que “as pressões relacionadas a treinamentos e competições, tanto fisiológicas como 

psicológicas, apontam para a complexidade do esporte, que é influenciado por 

características ambientais e individuais”. Para Lindern (2016), essa pressão se 

apresenta como uma ameaça para a performance atlética do indivíduo. 

A ação relatada pela Luana é retratada por Wegner (1994). Ele explica que uma 

das estratégias utilizadas pelos indivíduos para diminuírem a constância de 

pensamentos indesejados é justamente retirar o foco dessas meditações para os 

evitarem. No entanto, tais artifícios não surtem efeito de imediato, uma vez que a 

preparação psicológica requer um tempo de trabalho para que possa gerar resultados 

expressivos. 

Em concordância com o exposto acima, os comentários da Marta e da Formiga 

somam a essa ideia de que é possível um trabalho pautado no diálogo dos 

profissionais da Educação Física com a Psicologia do Esporte, além de dialogar com 

as opiniões das colegas a respeito da interferência dos jogos e treinos do ponto de 

vista psicológico:  

 
Acho que os treinamentos e jogos interferem na minha saúde mais em 
relação à saúde mental mesmo, não de corpo. Acho que não ... se você tiver 
preparado pra o treinamento, não me interfere muito em físico, mas 
mentalmente sim, por questões de estresse e acho que todos os atletas 
deveriam ter um acompanhamento psicológico, que é muito importante e 
interfere muito, tanto no treinamento como no jogo (Formiga). 
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No que concerne ao que foi apresentado pela jogadora, ressaltamos, conforme 

Fabiani (2009, p. 6), que “é importante que os atletas aprendam a utilizar técnicas para 

reduzir o nível de estresse emocional e de ansiedade através de técnicas de 

relaxamento e técnicas cognitivas de controle”, além de poderem contar com auxílio 

profissional. 

Assim, o relato citado acima corrobora com o entendimento apresentado por 

Fernandes et al. (2007, p. 31), os quais reforçam a importância de se incorporar o 

treino de competências psicológicas nas rotinas atléticas. Além disso, lembramos que 

“deve-se promover a tomada de consciência por parte do atleta sobre a forma como 

tende a reagir às várias situações com que se depara antes das competições e 

durante as mesmas” (COIMBRA et al., 2013, p. 104), uma vez que algumas das 

próprias atletas não consideram os aspectos psicológicos ligados à saúde. 

No que concerne a esse aspecto, entende-se que esse entendimento varia de 

acordo com o contexto. Coimbra et al. (2013, p. 104) afirmam que “lidar com 

adversidades e ter um bom desempenho, mesmo em situação de pressão, são as 

habilidades que melhor distinguem esses contextos”. No entanto, existe a 

necessidade de se preparar esses atletas englobando as variadas esferas da vida 

humana. 

 

4.4 Ser atleta não é sinônimo de Saúde 
 

Ao explorarmos o esporte, necessitamos ampliar nosso horizonte para 

compreender todas as faces do comportamento humano frente a situações vividas 

neste contexto (MACHADO; BRANDÃO, 2006). Como já foi apresentado nesta 

dissertação anteriormente, há uma multiplicidade no que diz respeito ao entendimento 

das atletas do Cruzeiro com relação à saúde. As narrativas delas renderam-nos 

compreensões interessantes e bastante diversificadas.  

Contrário ao entendimento hegemônico de que “os atletas por serem 

considerados como o segmento da sociedade mais saudável, em que se tem a crença 

de que as qualidades atléticas desses são um reflexo de seu estado de saúde” 

(MENESES et al., 2013, p. 5), algumas das jogadoras apresentaram visões que 

mostraram um outro lado da prática esportiva – os quais nem sempre são benéficos. 

Nos anos 80, “as atenções são dirigidas para os atletas, àqueles que 

geralmente são considerados como saudáveis. A sedução que a imagem do atleta 
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provoca, ao estar associado à saúde através do esporte racionalizado” (MENDES, 

2007, p. 85), indica padrões a serem seguidos. Com tudo, isso não acontece sempre, 

sendo possível relativizar essa posição. Quando as jogadoras falaram sobre a rotina 

de treinos e jogos, a questão do desgaste energético que o futebol demanda sobrepõe 

as falas, expressando certo tom de prejuízo à saúde delas. 

Considerando que o futebol caracteriza-se como um exercício inconstante com 

muitos períodos dinâmicos e contato físico intenso, observa-se que essa característica 

demanda inúmeras alterações e adaptações fisiológicas impostas por esses 

exercícios durante sua carreira, o que exige que os atletas trabalharem próximo de 

seus limites máximos de exaustão (SILVA et al., 2005), sendo comum o aparecimento 

de lesões, extremo cansaço e fadiga. 

Nesse contexto, a reflexão relatada pela Marta ilustra tal fato ao apontar a 

intensidade e frequência com que ocorrem os treinos: 

 

Fisicamente, é aquela história né? Ser atleta não é sinônimo de saúde. Então, 
a gente tá ali numa fase de treinamento muito pesada, as vezes a gente treina 
em dois cantos diferentes, as vezes a gente treina em Macaíba, e vem aqui 
pra Universidade, e tem esses dois treinos seguidos … e acaba que em 
relação a dor muscular é muito pesado (Marta). 
 

 
A partir do relato, percebemos que a atleta compreende a rotina extenuante de 

treinos como prejudicial à sua saúde. Isso também fica evidente na fala da jogadora 

Cristiane ao expor que: “os treinamentos e jogos interferem na saúde tanto positiva 

como negativamente, porque querendo ou não, na minha visão o esporte agride um 

pouco o corpo – você é sempre submetido a ir além do que seu corpo suporta”. 

Nesse caso, a prática do futebol acaba se apresentando como maléfica à saúde 

dessas mulheres, encaminhando as atletas para um estado não saudável, visto que 

os limites não são respeitados, em algumas ocasiões, tornando a prática um sacrifício 

corporal. 

Outros aspectos são citados pelas jogadoras quando questionadas a respeito 

das interferências dos jogos e treinos na saúde. Um deles é o entendimento que 

aponta a saúde como contrária à doença. As jogadoras mencionaram o surgimento 

de algumas patologias como consequências negativas da intensidade e rotina de 

treinos, que ocorrem cerca de três vezes por semana no campo gramado, juntamente 

com o treino na academia, cuja sequência varia. Vejamos as falas da Antônia e Letícia: 
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Eu acho que a rotina de treino e jogo por vez, ela atrapalha um pouco a saúde 
sim, já tem casos de eu voltar doente de competições - como foi o caso da 
Copa do Nordeste, que a gente jogou 8 jogos seguidos, todos os dias e o 
corpo, assim, ele fica cansado e não aguenta né?!E por vezes eu adoeço, eu 
fico com bastante crise de garganta ... eu tenho isso, a cada dois meses eu 
tenho crise de garganta. Creio que os treinamentos e os jogos, como é uma 
rotina muito pesada e tá ali treinando todo dia (Antônia). 
 

Assim, quando tenho treinos muito intensos e mesmo assim não deixo de ter 
minha rotina normal de estudo e trabalho, meu corpo ele fica muito mais 
fragilizado,  acho que essa semana foi o ápice de tudo - eu acho que eu tava 
muito cansada, assim nos meus dias porque eram treinos muito intensos e 
eu não podia deixar de ir para a aula e nem estagiar, então, normalmente 
quando eu chego nesse ponto eu adoeço com muita facilidade, passo três 
dias doente, com febre ... enfim, é muito prejudicial pra minha saúde (Letícia). 

 

Esses comentários reforçam que “o conceito de doença, por sua vez, 

construído a partir de uma redução do corpo humano, considerando os aspectos 

morfológicos e funcionais definidos pela anatomia e fisiologia” (PALMA; ESTEVÃO; 

BAGRICHEVSKY, 2003, p. 15) se entrelaçam com o cotidiano das jogadoras e elas 

assumem essa visão quando relacionam o assunto ao esporte que escolheram 

praticar.  

Assim, a doença costuma ser limitada ao seu aspecto tão somente orgânico, 

sem considerar questões do viver humano, bem como suas relações, os quais podem 

também gerar distúrbios e trazer prejuízos à sua saúde. Nesse contexto, o 

pensamento de Gadamer (1993) vem colaborar com esse entendimento mais 

ampliado, ao afirmar que a doença não é apenas um fato médico-biológico, mas sim 

um processo relacionado com a história de vida do indivíduo e com a sociedade, ou 

seja, não é apenas a patologia que indica se o sujeito é um ser saudável ou não, mas 

sim todo o contexto em que está inserido. 

A esse respeito, considerando um cenário epistemológico na Educação Física 

e dos esportes em que até meados do século XX os debates sobre a saúde não eram 

apreciados, podemos perceber que ainda é comum depararmo-nos com a 

compreensão limitada de saúde a qual é vinculada à ausência de doença. Sob esse 

viés, Mendes (2007, p. 87) explica que “até o período citado anteriormente, as 

publicações analisadas, no geral, permanecem alheias a outros fatores relacionados 

à saúde, como as desigualdades econômicas, a insalubridade das cidades, as 

condições desfavoráveis de habitação, dentre outros”, diferente das discussões atuais 

sobre a saúde. 
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Essas representações de saúde, embora sejam fixas, também sofrem 

ressignificações e adquirem novos valores e sentidos, como exposto a seguir, onde 

discutiremos alguns elementos que se entrelaçam com as práticas esportivas, bem 

como para a construção dos corpos dessas jogadoras, os quais foram revelados a 

partir das falas delas.  

 

4.5 Fora de campo: O jogo não acabou! 
 
 
4.5.1 A alimentação e a construção do corpo  
 

Se ser atleta não é sinônimo de ter saúde, também podemos dizer que a 

preparação do atleta não ocorre apenas dentro das quatro linhas. Logo, se a prática 

do futebol envolve outros elementos, qual seria a relação deles com o corpo e com a 

saúde dessas jogadoras?  

  A vida de atleta pode parecer atrativa, cheia de jogos, viagens, fama, mas não 

é nada fácil como podemos observar nos relatos anteriores, isso porque “nos 

bastidores” os atletas precisam se dedicar ao máximo ao esporte. Guerra, Soares e 

Burini (2001, p. 200) explicam que “o futebol envolve exercícios intermitentes e a 

intensidade do esforço físico depende do posicionamento do atleta, qualidade do 

adversário e importância do jogo”, o que causa um alto gasto energético, o qual 

demanda uma boa alimentação e muito descanso para que a situação seja 

reequilibrada.  

Cultivar hábitos de alimentação saudável e cuidados com o corpo não é uma 

tarefa exclusiva dos atletas, mas, convenhamos que esse grupo específico precisa 

seguir as orientações à risca se quiser melhorar seu desempenho dentro de campo. 

Para isso, os clubes possuem uma comissão interdisciplinar, com nutricionistas e 

profissionais de Educação Física que desenvolvem esse trabalho. Por isso “é 

essencial e fundamental conhecer a fisiologia das atletas, de modo a estabelecer uma 

alimentação e ingestão nutricional adequada, em função das suas caraterísticas 

individuais e face ao esforço” que o futebol demanda (MAGALHÃES, 2017, p. 23). 

 A equipe do Cruzeiro, apesar de ser amadora, conta com o auxílio de uma 

nutricionista. O trabalho desenvolvido possui caráter voluntário, visto que o clube não 

tem condições de firmar contratos com estes profissionais. Ainda assim, a nutricionista 

do time desenvolve um trabalho de acompanhamento, orientação e prescrição de 
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dieta e o uso de suplementos aliados aos treinos, o que é crucial para garantir um 

bom desempenho atlético (QUINTÃO, 2013). 

 Nas narrativas das entrevistadas, quando questionadas sobre a alimentação e 

o uso de suplementos, as respostas são bem semelhantes. A maioria declara que não 

consegue seguir o plano nutricional devido à rotina de estudos e trabalho, junto com 

os treinos. Mesmo reconhecendo a importância de seguir a dieta, muitas têm 

dificuldade:  

 
[...] Até existe, mas ultimamente eu não estou conseguindo seguir por causa 
da correria do dia a dia, mas existe (Bárbara). 
 
Existe sim uma alimentação especializada, mas eu particularmente não estou 
seguindo no momento, mas queria, mas não estou ... é necessário pra uma 
maior evolução, pra nos ajudar melhor, é realmente necessário (Formiga). 

 
Uma das jogadoras destaca os benefícios de seguir a dieta, as mudanças que 

ocorreram após o início da orientação nutricional:  

 
Sim, existe uma alimentação especializada, hoje existe. Acho que mais ou 
menos há um ano e meio, a gente tá sendo acompanhado por uma 
nutricionista e assim, eu consegui ganhar mais, eu consegui perder mais 
massa gorda e ganhar e perder mais massa magra, devido esse treinamento 
e essa alimentação. E eu ganhei mais um quilo devido a alimentação, 
melhorei rendimento, melhorei tudo (Letícia).  

 
A partir do relato, é possível perceber que a atleta identificou o melhoramento 

que o seguimento do plano nutricional junto com o treinamento ocasionou. Além disso, 

dentre as que aprovam o plano nutricional, mas não o seguem, existem as jogadoras 

que conseguem conciliar a dieta com os compromissos diários. Em um dos relatos, 

podemos observar que elas creditam o melhoramento do rendimento à dieta:  

 
Quanto alimentação específica … até entrar no Cruzeiro e ter um trabalho 
certinho lá, profissional, eu não fazia nenhum tipo de dieta ... comia muita 
besteira. Acredito que depois que comecei a fazer uma dieta mais restrita 
assim, mas direcionada, o rendimento aumentou bastante – influencia 
bastante (Tamires). 

 
Apesar disso, outra entrevistada demonstrou certo “ar de obrigação” quando se 

refere ao seguimento da dieta, sugerindo que adotou tal conduta devido ao futebol. 

No entanto, ela admite os resultados positivos que a mudança de comportamento 

causou:  

 

Infelizmente existe. Tem que fazer dieta, sem comer fritura, só salada, 
carboidrato, muito carboidrato pra poder aguentar o treino. Eu não vejo como 
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obstáculo, eu vejo mais, depois que eu comecei a fazer dieta, eu vi como um 
auxílio, depois que eu comecei a me alimentar melhor, o meu dia a dia tá 
muito mais ativo. Meu corpo tá melhor, muito mais saudável e eu me sinto 
bem melhor [...] (Rafaelle).  

 

Diante disso, podemos identificar os benefícios da nutrição para a performance 

atlética citados pelas jogadoras, como o melhoramento da saúde, alteração no peso 

e a composição corporal, que se assemelham ao encontrado nos estudos de Bastos 

(2016). 

 Em contrapartida, algumas jogadoras responderam que não seguem a dieta da 

nutricionista devido à rotina de treinos e estudos, porque, segundo elas, por vezes, 

não sobra tempo para se organizar melhor. Todavia, elas afirmaram que se 

preocupam com a alimentação e reconhecem a importância de alimentar-se bem 

como forma de auxílio para o rendimento. Vejamos as falas da Marta, da Rafaelle e 

da Bia: 

 
[...] Eu tenho uma alimentação saudável não por precisar, por obrigação, mas 
porque é algo que eu gosto. Não é algo regrado. É algo que eu sempre tive 
costume dentro de casa: feijãozinho ali, verdura … sempre foi algo que eu 
gosto muito.  Não é algo que, eu tenho que comer isso pra poder me dar bem 
no esporte (Marta). 

 
Eu evito comer salgados, refrigerantes, batata frita … essas coisas 
gordurosas. Eu não sigo nenhum plano nutricional não, eu auto me cuido 
(Erika). 
 
Eu não tenho alimentação especializada, assim, regrada não. Eu procuro, 
assim como muitos do esporte sabem né?! ... Tá me alimentando 
saudavelmente com frutas, muito líquido e só, não tem nenhuma alimentação 
regrada não (Bia). 

 

Assim, percebemos que, seguindo ou não um plano nutricional, a alimentação 

saudável é uma preocupação que as jogadoras têm em sua vida cotidiana. E mesmo 

sendo algo difícil de se colocar em prática, todas as atletas atestam a importância de 

fazê-lo, de uma forma ou de outra, e identificam os benefícios de tal comportamento. 

 Podemos reforçar, diante das falas, a necessidade e a importância de um 

comportamento alimentar adequado às necessidades de uma rotina atlética, o que 

pode ser exibido na reflexão acerca da questão da dieta da jogadora Ludmila:  

 

A alimentação surge nesse contexto como um elemento muito importante, 
pois quando você se alimenta bem você percebe a diferença que isso traz no 
seu treinamento, ou seja, o seu corpo ele não é só a questão física, mas 
também tem a questão de uma boa alimentação, tem a questão de um bom 
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descanso, de um bom sono e também o fator psicológico - e também a 
relação que o contexto externo e interno traz na sua prática (Ludmila).  

 
Tal assertiva corrobora com o entendimento de Martineli e Mileski (2012, p. 5), 

que discutem o corpo numa perspectiva de compreensão global “entre as dimensões 

que envolvem o homem e também aponta para uma crítica à visão até então 

predominante do sentido do corpo”, que auxilia na desmistificação do corpo 

fragmentado já apontada neste estudo. 

 Desse modo, é possível notar que a alimentação se apresenta como um dos 

quesitos que contribuem na construção do corpo dessas jogadoras, como sendo um 

componente indispensável ao treinamento, portanto, positivo para a performance. 

 Atrelado à dieta, existe a questão da suplementação, que nada mais é do que 

um complemento alimentar que ajuda a suprir o que não conseguimos absorver 

através da nossa alimentação diária. Questionadas sobre o uso de suplementos, 

algumas jogadoras afirmam que usam alguns, como Whey Protein, BCAA e Creatina 

para auxiliar nos treinos dentro e fora de campo. Vejamos as narrativas da Rafaelle, 

da Letícia e da Debinha: 

 
Sim, por causa da academia … quando a gente tá treinando, a gente tá 
perdendo muito líquido, então a gente toma BCAA - não sei exatamente pra 
quê serve, eu sei que é pra repor alguma coisa que a gente tira. E também, 
vamos dizer, pra cicatrizar mais rápido o músculo, fazer a regeneração do 
músculo, tanto que a gente toma antes e depois dos treinos (Rafaelle). 
 
Existe uso suplemento todos os dias de treino, eu não sei bem a explicação, 
mas é para repor alguma coisa. Eu não sei bem por que eu tomo isso, mas 
faz bem para musculatura, então eu tomo - ela já me explicou, mas eu nunca 
aprendo. E eu tomo o BCAA, é isso, e eu tomo o famoso Whey Protein - são 
duas coisas que eu sempre tomo antes e depois do treino: BCAA e Whey e 
antes de dormir nos dias que treino (Letícia). 
 
Tomo suplemento, porque melhora também meu treinamento, na academia 
e o treinamento aqui também (campo) (Debinha). 

 
Já outras respostas nos apresentam um quadro inquietante, pois percebemos, 

por meio dos elementos sensíveis, como a fala, gestos e expressões faciais, que a 

questão do uso de suplementos é vista com certo preconceito ou “ar de proibição” por 

parte de algumas jogadoras:  

 

Nunca tive esse negócio de dieta, suplemento jamais (Poliana). 
 

Não tomo suplemento, nada (Andressinha). 
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Em outros casos, observamos o uso consciente da suplementação. As 

jogadoras destacam o respeito à individualidade da atleta, bem como os momentos 

em que o uso é indicado:  

 
[...] Existe uma alimentação especializada de acordo com os momentos do 
meu treinamento e existe também o uso de suplemento, através do BCAA, 
que é aquele repositório muscular né?! (Cristiane).  
 
Nós usamos sim, suplementos, pra auxiliar na alimentação ... fazemos uso 
de BCAA, Creatina e Whey Protein. Lógico que cada atleta tem isso 
individualizado né?! (Antônia). 

 
Outra atleta reflete sobre o uso de suplemento relacionando à questão da 

alimentação e do rendimento esportivo ao dizer: 

 
[...] Dependendo de como você … eu nunca tive problema com alimentação, 
mas dependendo da questão de se você, se sua alimentação não 
corresponde ao seu nível de carga, existe sim, muitas atletas usam pra 
auxiliar … mas no meu caso, eu não preciso. Eu uso mais só a questão do 
BCAA, que é pra ajudar na recuperação do músculo com relação a atividade 
(Ludmila). 

 
Sob essa perspectiva, Tostes (2012, p. 103) alerta que “não somente a 

educação nutricional, visando corrigir desordens de comportamento alimentares, 

como também um controle rigoroso das necessidades nutricionais são de fundamental 

importância para uma dieta adequada em jogadores de futebol”. Portanto, é 

imprescindível que essas atletas tenham conhecimento sobre as necessidades 

nutricionais do seu corpo. 

A educação nutricional é essencial para atletas, sobretudo, quando se 

encontram numa rotina intensa de treinos (GUERRA; SOARES; BURINI, 2001). No 

entanto, apesar de reconhecerem que a alimentação contribui com a construção dos 

seus corpos para atingirem uma boa performance esportiva, nem todas as jogadoras 

afirmaram usar a suplementação e/ou seguem um plano alimentar. Isso ocorre porque 

algumas não conseguem conciliar a dieta com compromissos do dia a dia ou pela falta 

de conhecimento e discriminação pela trivialidade com que o assunto é tratado. 

Na minha trajetória como jogadora não tive a oportunidade de atuar em clubes 

que possuíam nutricionistas para auxiliar nessa questão alimentar, e por isso também 

não tive contato com o uso de suplementos para apoiar minha performance. No 

entanto, posso afirmar que é precária a questão da difusão de informação sobre esse 

assunto nos clubes. 
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Com isso, acaba sendo comum haver essa confusão e falta de informação 

sobre os elementos que podem contribuir para o melhoramento da performance 

atlética dessas jogadoras. É importante que, a partir disso, possamos pensar sobre 

qual a resposta da Educação Física para o corpo atlético e como ela tem se preparado 

para lidar com esses corpos, além de refletir, enquanto área, em que podemos 

avançar. É preciso questionar os estereótipos, questionar os padrões e reconhecer 

que cada ação possui sentido e intencionalidade e que não pode ser vista com 

desprezo, principalmente quando envolve a saúde do atleta. 

 
4.6 Cuidados com a Saúde 
 

Aumentar a expectativa de vida, não possuir patologias incuráveis e viver bem 

estão no topo da lista de desejos de toda sociedade. Apesar da compreensão do que 

realmente significa o termo saúde encontrar-se em constante transformação – o qual 

depende de inúmeros fatores e que, para diferentes pessoas, representa diferentes 

significados –, é consenso que os indivíduos buscam alcançá-la de variadas maneiras, 

as quais acreditam ser o melhor caminho para tal. 

Desse modo, cresce continuamente na sociedade contemporânea a busca por 

cuidado com a saúde, isto é, o “apelo social à atenção médica e a programas de 

prevenção e promoção de saúde a indivíduos, grupos e comunidades” (LUZ, 2011, p. 

23), como a procura por procedimentos estéticos e a prática indiscriminada por 

exercícios físicos, bem como pelas práticas esportivas. Sob esse viés, Porpino (2006, 

p.64) aponta que “tais cuidados podem prevenir estados indesejáveis ou garantir a 

conquista de uma gama de padrões que a sociedade contemporânea nos impõe”, ou 

seja, nem sempre o desejo pelo corpo ideal parte intrinsecamente do sujeito, e sim da 

influência desenfreada que sofre por parte da sociedade. 

O cuidado a que nos referimos aqui diz respeito às condutas que valorizem as 

subjetividades dos sujeitos, no sentido de se considerar as intencionalidades. Como 

bem destacam Torres et. al. (2014, p. 2), “a gestão do cuidado é convocada a 

privilegiar a forma com que as relações intersubjetivas se organizam e se manifestam” 

nos sujeitos. 

No entanto, a partir dos relatos, encontramos uma realidade contrária ao 

exposto anteriormente, uma vez que a visão das jogadoras do Cruzeiro não gira em 

torno desses ideais. Quando questionadas a respeito dos cuidados que elas têm com 
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a saúde, as respostas indicam cuidados do ponto de vista da alimentação, sobre a 

rotina de treinos e a prevenção de lesões. Percebemos que as preocupações 

envolvem o desempenho e permanência na prática da modalidade, como pode ser 

visto a seguir. 

 
4.6.1 Cuidados com a performance atlética 
 
 A narrativa da Tamires apresenta um cenário que os profissionais da Educação 

Física estão acostumados a visualizar no ambiente esportivo. A atleta expressa certa 

preocupação e pretensão de manter-se em forma com vistas a dar seguimento aos 

treinamentos e jogos, tanto na perspectiva de manter-se saudável quanto para 

garantir um bom desempenho: 

Eu procuro hoje em dia, sempre, mesmo quando eu não posso, eu dou uma 
corridinha … eu tenho que fazer alguma coisa para compensar, pra não ficar 
sem fazer nada porque eu sei que influencia, tanto na questão da própria 
Saúde, tanto no que eu vou querer como resultado, do meu rendimento né?! 
E aí eu procuro sempre tá fazendo essas corridinhas quando não tem treino 
(Tamires). 

 
A partir do exposto fica evidente a importância que a Tamires atribui à 

performance atlética, uma vez que, mesmo quando não tem treino do clube, ela busca 

se exercitar de alguma maneira, de modo a não “perder” o que já foi conquistado no 

âmbito do rendimento. Pensamos que tal fato representa situações opostas: podendo 

ser um positivo, devido à dedicação à prática esportiva, mas também emana a 

sensação de cautela, pois tal conduta pode exigir em demasiado da atleta. 

Nesse contexto, nosso pensamento se assemelha ao apresentado por Rubio 

(2004), que ilustra essa situação, ao declarar que esse é um atributo da 

competitividade na qual vivemos socialmente, e que o anseio de ganhar a qualquer 

custo tem motivado os atletas a certa instabilidade, pautada nos excessos – o que é 

desfavorável para suas carreiras. 

Tal fato pode ser visualizado no entendimento de Alves, Costa e Samulski 

(2006, p.291), ao afirmarem que, por vezes, “os atletas, na tentativa de alcançar altos 

níveis de desempenho com o treinamento, podem tornar-se excessivamente 

treinados, exibindo sinais e sintomas do supertreinamento”. 

Cruz (2009) afirma que recentemente houve um aumento significativo nas 

cargas de treinamento, especialmente durante a pré-temporada, o que pensamos 

poder ser um dos motivos que impulsionam as jogadoras a procurarem estar aptas ao 
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esporte, mesmo quando poderiam/deveriam estar descansando. Dessa forma, 

“observa-se também, que muitas vezes o próprio atleta excede seus limites de sua 

capacidade física, principalmente quando sofre pressões para melhorar seu 

rendimento” (CRUZ, 2009, p.23).  

 
 

4.6.2. Cuidados com a alimentação 
 

Outro assunto comentado pelas jogadoras, ao se referirem aos treinamentos 

que executam, além dos quesitos físicos e fisiológicos, diz respeito ao bem-estar, 

qualidade de vida e saúde como benefícios desses treinos. Vejamos nas falas da 

Bárbara e da Cristiane: 

 
Acho que ela possibilita ... é uma coisa ligada a outra né?! Quando se joga 
você meio que entra em forma, e percebo a qualidade de vida melhor, a saúde 
melhor … me sinto bem com o meu corpo, apesar de às vezes me sentir 
cansada e tal, mas faz parte. O treinamento ele contribui também pra a gente 
se sentir bem consigo mesmo (Bárbara). 
 
O treinamento contribui com a construção do meu corpo diretamente porque 
as vezes que eu fiquei sem fazer esse treinamento de forma intensa, eu notei 
algumas mudanças: não só de peso, mas também de sentir-se leve – que 
também faz diferença (Cristiane). 
 

 
Ao interpretar as falas das jogadoras, percebemos que os cuidados que elas 

costumam ter são de evitar excessos alimentares. Diferente do comentário 

apresentado acima, marcado por certo excesso de dedicação aos treinos, aqui 

observamos certa cautela em relação a evitar exageros com a forma de alimentar-se, 

o que identificamos como uma forma ampliada ao considerar os cuidados com a 

saúde, englobando a questão da alimentação saudável e o não uso de bebidas 

alcoólicas e do tabaco: 

 
[...] E na questão da alimentação, apesar de às vezes dar uma vacilada, eu 
já paro mais pra pensar - quando eu vou comer alguma coisa assim que eu 
não devo, eu penso: caramba vou comer isso, não devia (Cristiane). 
 
Os cuidados que eu tenho é justamente os cuidados com a alimentação né?! 
Me alimentar bem, vez ou outra tá ali tomando uma vitamina C para ver se 
aguento o rojão (Antônia). 
 
Eu tomo muito cuidado com a minha saúde ... eu evito muito refrigerante, 
essas coisas, porque não é muito bom um atleta tomar muito refrigerante [...] 
(Debinha). 
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As falas apresentadas demonstram que as jogadoras do Cruzeiro possuem 

consciência da importância da alimentação saudável para um bom desempenho 

atlético, o que diverge do que afirmam Rebello et. al. (1999, p. 175): “a falta de 

educação nutricional no meio esportivo tem sido a principal dificuldade encontrada 

para conscientizar atletas e técnicos sobre o tipo de alimentação mais apropriada à 

demanda energética imposta por sua atividade desportiva específica”. 

Outro ponto interessante mencionado por uma das jogadoras, além dos 

cuidados com as comidas ingeridas, é a questão de evitar bebidas alcóolicas: 

 
Individualmente, eu tomo … questão de … a gente sempre tem que se 
prevenir de todas as formas, então em questão de bebidas alcoólicas, eu não 
bebo, não fumo - tudo pensando no meu futuro, tanto no futebol, porque isso 
com certeza atrapalha, como na minha saúde (Poliana). 

 
A esse respeito, o discurso exposto anteriormente nos evidencia outro aspecto, 

apresentando a prática do futebol como exemplo de autopreservação, baseando-se 

na ideia de que “se tratado positivamente o corpo e a atividade física são uma 

importante referência cultural que pode implementar um estilo de vida ativa e longe 

do consumo de álcool e demais drogas” (CALIL et al., 2010, p. 1049). 

No entanto, apesar do exposto pela Poliana, salientamos que essa relação não 

é tão pura assim. No contexto esportivo, em que as exigências e a competitividade 

são vivenciadas em demasia, o desejo da autossuperação, conforme Assunção e 

Santos, “pode induzir o atleta ao desejo de supremacia, para isso, se valendo da 

dopagem. Em vista da pressão por resultados e consequente remuneração, o atleta 

se torna refém de um sistema no qual, pensa, é excluído quem não ganha” (2012, p. 

462). 

A questão do uso de doping não se aplica às jogadoras entrevistadas, pelo 

menos não de maneira explícita. A esse respeito, Assunção e Santos (2012) alertam 

que tem crescido o número de casos de uso de substâncias ou técnicas proibidas com 

o intuito de melhorar artificialmente o desempenho esportivo do atleta, destacando-se 

o futebol como a modalidade com maior índice de positividade nos exames em 

competição e fora dela. Além disso, os autores atentam: 

 
O pragmatismo midiático e socioeconômico que eleva o atleta a um ente 
mítico, sublimando seu desempenho, performance e conquistas corroboram 
a criação de um estereótipo físico e estético, em geral, associados a um 
estado saudável. Porém, a evidência cada vez mais frequente de doping no 
meio esportivo contribui para deturpar tais conceitos na medida em que cada 
vez mais jovens e adolescentes, na ânsia por resultados imediatos, passam 
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a considerá-la uma via para a consecução de resultados imediatos no que 
tange à estética ou ao rendimento esportivo (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2012, 
p. 460).  
 

Discutir sobre cuidados com a alimentação sugere que estamos nos referindo 

apenas à questão dos alimentos ingeridos, no entanto, outras substâncias também 

fazem parte desse contexto. De acordo com as próprias falas das jogadoras, é notável 

que o assunto suplementação se confunde com o doping, podendo chegar a 

caracterizar um problema de saúde para as atletas, visto que elas podem recorrer ao 

uso dessas substâncias por falta de informação e/ou conhecimento.  

Baptista et. al. (2005) apontam que essas substâncias também são 

comercializadas via internet e que a prescrição e indicação geralmente são realizadas 

por profissionais da área da saúde, sendo que eles deveriam se opor a tal conduta 

por meio de debates sobre o tema. Portanto, cabe um questionamento: se os próprios 

profissionais incentivam o uso e não esclarecem os riscos, quem irá fazer isso? 

 

4.6.3 Cuidados com as lesões 
 

Outro tema que recebeu destaque nos relatos foi a prevenção de lesões como 

uma forma de cuidado para essas atletas. A maioria delas cita o treino de musculação 

como forma de auxílio aos treinos no campo, como podemos perceber nas falas: 

 
[...] Na academia também, fazendo fortalecimento pra evitar lesão e tudo mais 
(Tamires). 

 
Porque se for saúde pra não lesionar, aí pode ser os treinos na academia ... 
a prevenção seria treino na academia pra fortalecer a musculatura, porque 
sem esses treinos … se a gente só treinar e receber uma carga alta a gente 
vai se lesionar né?! Treinando a gente já é propício a uma lesão, imagine sem 
se cuidar (Rafaelle). 

 
E entre esses cuidados, tem a musculação, alimentação e algumas coisas da 
fisioterapia que eu faço pra tentar evitar lesões, mesmo que muitas vezes 
elas sejam inevitáveis (Cristiane. 

 

É comum atletas iniciantes, e até mesmo aqueles com elevada experiência, 

não suportarem as demandas de treinamento e ficarem próximos de desenvolver uma 

grave lesão musculoesquelética ou mesmo algum distúrbio psicológico (SAMULSKI, 

2009; MANNRICH, 2007). Desse modo, a conduta seguida pelas jogadoras se 

apresenta como positiva a esse respeito. 
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Nesse cenário, todos os trechos retirados das falas confirmam o entendimento 

apresentado por Cruz (2009) ao declarar que: 

 
Quando atletas de alto nível apresentam uma rotina de treinamento que 
excede as exigências físicas e psíquicas e a recuperação se torna 
insuficiente, o equilíbrio necessário entre a proporção de estímulo e resposta 
ficam comprometidos. Desta forma, o desempenho do esportista pode ser 
prejudicado, abrindo espaço para o surgimento de lesões ou transtornos 
relacionados ao excesso de treinamento (CRUZ, 2009, p. 20). 

 
 

 A partir das entrevistas com as atletas, foi possível identificar que grande parte 

teme o surgimento de lesões, o que auxilia nessa conscientização da realização de 

treinos de fortalecimento muscular com o objetivo de prevenir lesões – o que de fato 

contribui para que isso não ocorra, ou que ocorra com menos frequência. Assim, as 

jogadoras procuram não exagerar na rotina de treinos, bem como aliam o treino de 

musculação às outras atividades do clube, no sentido de prevenir lesões musculares. 

 

4.6.4. Cuidados extracampo 

 

Em consonância com as compreensões ampliadas de saúde apresentadas nos 

relatos das jogadoras, no que diz respeito aos cuidados com a saúde não foi diferente. 

Além de apontarem fatores como o estresse e a pressão sofrida como prejudiciais à 

saúde e ao rendimento – ao reconhecerem os aspectos psicológicos pertencentes ao 

âmbito da saúde –, as atletas apresentaram aspectos que perpassam os físicos, como 

o treinamento; bem como orgânicos, como a alimentação. Vejamos a fala da Marta: 

 

E outra coisa também é a questão de a gente conversa muito entre si, entre 
as meninas né? As que estão participando da equipe, aquelas que a gente 
tem mais intimidade. Então é uma forma de desafogar um pouquinho (Marta).  

 
Sobre a pressão e cobrança exercidas no contexto esportivo, Cruz (2009, p. 

21) esclarece que: 

Entre os esportes, o futebol é uma modalidade que bem exemplifica esta 
situação. Submersos em um contexto de cobranças e sonhando com a 
carreira de astro esportivo, os jogadores se submetem às exigências de seus 
treinadores e/ou “agentes” para que possam se tornar bem sucedidos 
profissionalmente e assim alavancar uma possível transação econômica que 
seja rentável a todos, inclusive ao clube que fazem parte. 
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Nesse sentido, a narrativa da Ludmila menciona algo semelhante ao exposto 

por Cruz (2009) ao se referir às exigências do clube, apesar do caráter amador. A 

jogadora revela que: 

A questão dos jogos e treinamentos interferem na nossa rotina, na nossa 
saúde no sentido de que a gente precisa se cuidar. Antes a gente jogava 
muito por hobby, participava de vários ciclos sociais e tudo mais e querendo 
ou não, por questões de cuidados e até de ordem lá – a gente não pode mais 
se envolver, com o que muitas usam o termo de pelada e tudo mais – é meio 
que deixado bem claro que isso, na verdade a gente até pode ir, mas se se 
machucar, traz danos muito grandes … é meio que você quebrar um trabalho 
de longo prazo, por um curto tempo, então a gente tem esse cuidado, 
principalmente pensando em não se machucar e não mexer no rendimento 
(Ludmila). 
 

Assim, a atleta aponta a necessidade do cuidar de si, de evitar exposição a 

práticas que não sejam propostas pelo clube, com vistas ao respeito dos próprios 

limites, seja pensando no próprio bem-estar ou para não prejudicar o rendimento 

atlético.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o entendimento de que as compreensões de corpo e saúde podem ser 

ampliadas nas relações e nos diálogos entre os sujeitos, chegamos ao final do nosso 

percurso. É chegada a hora de expor os achados conquistados ao longo desta 

pesquisa.  

Partindo da perspectiva fenomenológica para nos guiar, ingressamos no mundo 

vida das jogadoras do Cruzeiro Futebol Clube de Macaíba/RN, objetivando 

compreender aspectos inerentes ao futebol que contribuem na construção do corpo 

no futebol de mulheres e suas relações com a saúde. No percurso acadêmico 

realizado nesta pesquisa, foi possível conhecer vários aspectos das experiências 

vividas pelas atletas do Cruzeiro Futebol Clube dentro da prática esportiva. 

Ao considerar as experiências de mundo das jogadoras, por meio de suas 

vivências, esta pesquisa oportunizou o estabelecimento de relações entre corpo, 

esporte e saúde, importantes para a Educação Física - área que venho me dedicando. 

Isso reforça, assim, a necessidade de transitarmos por caminhos alternativos aos 

habituais, que, por vezes, refutam a ideia de totalidade do ser.  

Além de adentrar o mundo vida dessas jogadoras centrado na percepção e no 

corpo-próprio, conceito apresentado por Merleau-Ponty, esta pesquisa possibilitou a 

abertura de “novos horizontes em sua filosofia, realçando a experiência do corpo no 

mundo, na relação com o outro, com a historicidade e com a cultura (NÓBREGA, 

2014, p. 1176). 

Na investigação das narrativas das quinze jogadoras entrevistadas, de um time 

da Região Nordeste do Brasil, em que elas manifestaram que o esporte transcende a 

prática em si, as atletas desvelam também alguns registros de vida, marcados pela 

luta e resistência para desenvolverem o futebol, mas também feitas de conquistas. 

Dar voz e visibilidade a estas mulheres demonstra a situação dificultosa em que o 

futebol de mulheres se situa no RN, porém, que vem se desenvolvendo apesar disso 

e tem gerado frutos.  

As atletas entrevistadas narraram as diferentes influências que as levaram a 

iniciar o futebol, destacando-se o incentivo por parte dos pais para a aproximação do 

jogo de futebol. Além disso, elas realçaram que suas experiências no esporte lhes 

permitiram criar laços de amizade e a construção de outros significados que marcaram 
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suas trajetórias, bem como as formas de enxergar a realidade. Ademais, os relatos 

evidenciaram que o desenvolvimento da prática dessas jogadoras, do ponto de vista 

delas, as coloca numa posição importante para a promoção da modalidade, abrindo 

espaços para outras meninas e mulheres. 

Com base nas narrativas das entrevistadas, identificamos a multiplicidade das 

maneiras como elas constroem seus corpos no futebol. Assim, para as jogadoras do 

Cruzeiro de Macaíba, o corpo se constrói tendo como ideia o corpo ferramenta que é 

aquele treinado para desempenhar o esporte, que é cuidado com vistas ao 

rendimento; o corpo físico, aquele visto pela aparência, padronizado, modelado; e o 

corpo atlético, aquele que é musculoso, produto do esporte que está inserido, e que 

por vezes é saudável (mas nem tanto). 

 As reflexões, por vezes, se distanciam e, em outras, se assemelham, 

incorporando, por fim, alguns preceitos estabelecidos socialmente, como a questão 

do culto ao belo, a estética e beleza corporal e os padrões de corpos atléticos, os 

quais também são marcados ora por sensações de liberdade, ora de modo 

estressante. 

Com as informações obtidas nas entrevistas, foi possível identificar que as 

compreensões de corpo e saúde relacionados ao futebol assumem um caráter 

heterogêneo, em que se encontra o domínio dos preceitos biológicos e orgânicos, mas 

que, por outro lado, se reconhece outras dimensões do viver humano, como a vertente 

psicológica e afetiva.  

A prática do futebol, enquanto fenômeno social e parte fundante da identidade 

nacional, faz reverberar em suas praticantes sensações que vão além dos aspectos 

puramente físicos e biológicos, demonstrando que, ao se movimentar no mundo, o 

corpo é uno, individual e inconcluso, e vive em constante transformação. Isso 

corrobora o entendimento apresentado por Merleau-Ponty (1999) ao afirmar que o 

corpo é aquele pelo qual vivenciamos nossos desejos e quereres. 

Admitindo essa compreensão de corpo, nota-se a importância dos debates 

entre os profissionais da Educação Física a respeito de uma visão holística, tanto de 

corpo como acerca da saúde, visto que, muitas vezes, ainda nos deparamos com 

concepções limitadas a respeito do corpo e da própria saúde, o que gera certa 

tendência a desconsiderar o ser em sua totalidade. Soma-se a isso a necessidade de 

ampliar o campo conceitual da Educação Física, difundindo cenários que elucidem 
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outras concepções de saúde, corpo e sujeito, a partir das experiências humanas, de 

modo que as singularidades possam ser valorizadas, assim como a abertura às 

experiências afetivas.   

Esta pesquisa é relevante por convidar os profissionais de Educação Física a 

romperem as barreiras dos determinismos biológicos e sociais, para que possam abrir 

caminho para uma prática sensível, centrada no sujeito e em seus quereres. Isso se 

faz necessário, tendo em vista que o ser humano, enquanto inacabado, merece viver 

suas potencialidades, ter seus limites respeitados, além de terem possibilidades de se 

sentirem motivados a participar e continuar em determinada prática. 

Apresentamos, ainda, nesta dissertação, aspectos motivacionais à prática do 

futebol; os motivos que levam as atletas a continuarem; como elas se percebem 

enquanto jogadoras; as sensações experimentadas ao jogar; as contribuições do 

treinamento para a construção dos seus corpos; bem como os cuidados e condutas 

que elas seguem com o intuito de desfrutarem da prática e manterem seu 

desempenho ótimo.  

Todos os trechos transcritos das falas reforçam que existem tabus a respeito 

do futebol de mulheres que prejudicam sua iniciação, bem como a sua continuidade e 

popularização. Observamos que os motivos que as levam a iniciar suas carreiras, em 

grande parte, são reflexos de seus desejos pessoais; todavia, por muitas vezes, elas 

são impedidas de “entrarem em campo” em subordinação às concepções limitadas a 

respeito da prática.   

Além disso, os relatos proferidos nas entrevistas contribuem ao apontar 

transformações em construção a respeito do conceito de corpo, essenciais para o 

entendimento do ser no mundo enquanto corpo. Notamos que as jogadoras constroem 

e reconstroem seus corpos a partir do diálogo com outros corpos, o que resulta na 

aquisição de multiplicidade de sensações, como prazer, liberdade, desejo, 

pertencimento, estresse e pressão. 

 O fato de as jogadoras enxergarem seus corpos como objeto traz uma certa 

limitação para elas, visto que “é preciso reconhecer nossos limites e possibilidades 

para que essas vivências não se transformem em sacrifícios corporais” (MENDES, 

2007, p.132). Nesse sentido, relembramos o ar de obrigação com que a alimentação 

e uso de suplementos é tratado pelas entrevistadas. Apesar de grande parte do grupo 

reconhecer a importância de seguir tais orientações, muitas não enxergavam sequer 
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sentido em fazê-lo, uma vez que não tinham conhecimento sobre a real aplicabilidade 

do uso. 

Desse modo, tecemos críticas à insuficiência de estudos que abordem 

diretamente os benefícios e malefícios da utilização de certas substâncias e condutas, 

sobretudo no meio esportivo, para que os atletas tomem posse dos conhecimentos 

existentes sobre o assunto. É preciso falar sobre suplementação esportiva no futebol 

e sobre plano alimentar no futebol, principalmente no de mulheres, considerando que 

indivíduos desse gênero são historicamente desfavorecidos quanto à prática esportiva 

devido a questões sociais e culturais implicadas. 

É preciso reconhecer que cada corpo também pode ter a necessidade de não 

seguir essas condutas referentes à alimentação e a prática de atividade física e se 

opor a isso, visto que essas questões envolvem a saúde do atleta e podem ser 

prejudiciais ou motivadoras no contexto do esporte. Para Le Breton (2007), o ser 

humano confere valores e significados diferentes à dor de acordo com sua história e 

pertencimento social. Por isso, salientamos a importância de que os profissionais 

atuantes no campo esportivo considerem as experiências próprias dos seus atletas, 

para que as propostas de treinamento e o uso de outros artifícios não sejam 

malquistos. 

Ainda sob essa perspectiva e tendo em vista os relatos apresentados neste 

texto, observamos a importância da difusão de debates que problematizem a saúde 

de maneira holística. Em concordância como a conceituação de corpo, constatamos 

que o determinismo biológico reina nas concepções apresentadas pelas jogadoras 

entrevistadas através da compreensão linear entre atividade física e saúde. 

Muitos elementos dessa construção do conhecimento acerca da saúde 

retratam a objetivação dos dados e protocolos, não observando o nosso valor como 

pessoa. Por isso, ao investigarmos o que se apresenta além dos nossos olhos, 

compreendemos aspectos da vida em sociedade por diferentes perspectivas de 

maneira mais sensível. A Educação Física, ao firmar-se à cultura de movimento, 

viabiliza essa manifestação das subjetividades, a partir da ressignificação de seus 

saberes e fazeres. 

Desse modo, tal fato retoma a necessidade de se reconhecer o ser como uno, 

no qual a saúde e a doença coexistem; entender que cada indivíduo possui 

necessidades específicas; e compreender que a saúde é resultante de um processo 
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dinâmico, que engloba múltiplos fatores, sejam eles sociais, culturais, espirituais e/ou 

mentais.  

 Nesse contexto, salientamos que o entendimento existencial de saúde 

oportuniza o conhecimento do ser humano em seu modo de estar no mundo, em todas 

as suas dimensões. Algumas narrativas contribuem nesse quesito, ao apontar a 

existência de diferentes compreensões acerca da temática, nas quais se observa a 

percepção ampliada de saúde, fortalecendo, assim, a valia de se descontruir as 

teorias que fragmentam o corpo, a saúde e os saberes.  

Soma-se a isso a emergência da propagação desses conhecimentos, 

fundamentados numa perspectiva holística, para que se possa ampliar o modo de ver 

e enxergar a saúde na Educação Física. Dessa forma, será possível, ao profissional, 

a liberdade para conduzir suas práticas sem se deter aos modismos impostos pela 

cultura física de saúde, além de poder direcionar os sujeitos envolvidos ao 

reconhecimento dos limites e possibilidades do próprio corpo e de sua saúde. 

 Vimos também que diferentemente do exposto anteriormente, algumas falas 

das entrevistadas problematizam a visão estereotipada de saúde, apontam a carência 

da valorização dos aspectos psicológicos no futebol de mulheres, bem como 

destacam os prejuízos para o desempenho atlético em resposta a essa 

incompreensão. 

  No que concerne a isso, sugerimos que os profissionais de Educação Física, 

sobretudo os técnicos, precisam compreender o valor da dimensão afetiva no âmbito 

esportivo, pois ela é tão importante quanto os outros elementos do esporte. Isso deve 

ser considerado tendo em vista que o ser humano, enquanto ser inconcluso, merece 

viver suas potencialidades, ter seus limites respeitados, para que se possa despertar 

novos sentidos para sua prática.  

 A prática do futebol faz brotar as mais diversas sensações, as quais 

transcendem a racionalidade humana. Isso contribui para a construção e reconstrução 

dos conhecimentos; seja do conhecimento de si, ou do conhecimento do outro e, 

consequentemente, do conhecimento de mundo. Nesta pesquisa, concluímos que o 

futebol põe em evidência a percepção de corpo e de saúde das jogadoras, 

conduzindo-as a perceber que esses sentidos são incompletos e estão em constante 

transformação.  
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Assim, estabelecemos relações com a Educação Física, a qual problematiza a 

temática do corpo e da saúde. Aqui, identificamos três colaborações marcantes para 

a área: no futebol, o corpo se constrói e reconstrói constantemente a partir do 

treinamento, da alimentação, dos cuidados para com ele e da singularidade de cada 

sujeito; na saúde, a valorização da visão holística proporciona uma prática atenta às 

necessidades e desejos dos sujeitos; e no diálogo entre as diferentes áreas do saber, 

atuando de forma multidisciplinar, proporcionando ao ser viver suas potencialidades, 

em totalidade, enquanto ser inacabado. 

Por fim, apontamos outros desdobramos possíveis a partir desta pesquisa, 

como a realização de estudos que considerem as diferentes dimensões humanas sem 

fragmentá-las e, no âmbito de futebol de mulheres, que sejam abertos mais espaços 

para discussões que busquem entender as singularidades das praticantes, 

valorizando sua história e contribuindo para a popularização dessa modalidade. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
 
 

01 - IDENTIFICAÇÃO: 
 

1.1. Entrevistado:   
1.2. Idade: 
1.3. Escolaridade:   
1.4. Tempo de prática:  
1.5 Profissão:  
1.6. Composição familiar: 
 

 
02- ROTEIRO: 

 
2.1. Há quanto tempo você pratica o futebol? 
2.2. Como e por que iniciou tal prática? 
2.3. Quais são os motivos que te levaram a continuar na prática? 
2.4.  Como você se sente ao praticar o futebol? 
2.5. Como você percebe seu corpo enquanto jogadora de futebol? 
2.6.  Como o treinamento contribui com a construção desse corpo? 
2.7.  Existe alguma alimentação especializada?  
2.8.  Há algum tipo de tratamento específico, como o uso de suplementos, por 

exemplo? 
2.9.  Como os treinamentos e os jogos interferem na saúde? Que cuidados você 

tem?  
2.10. Há algo mais que gostaria de comentar? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (TCLE) 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - PPGEF 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Esclarecimentos 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: “A construção do corpo no futebol 

feminino e suas relações com a saúde: apontamentos para a Educação Física” que tem como 
pesquisadora responsável a Srta. Lílian Pereira da Silva. 

Esta pesquisa pretende compreender aspectos socioculturais que contribuem na construção 
do corpo no futebol feminino, no sentido de apontar reflexões para a Educação Física. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato de que tal investigação permitirá maior 
conhecimento sobre a realidade das experiências vivenciadas por mulheres no contexto esportivo, 
contribuindo assim para gerar novos significados aos sentidos que são associados ao futebol praticado 
por mulheres. 

Caso você decida participar, você deverá ser entrevistada fora do horário de treino do Cruzeiro 
Futebol Clube de Macaíba com a pesquisadora responsável, a qual irá gravar com o objetivo de ser 
fidedigno a fala do usuário. Também, serão realizadas fotografias e gravações de vídeos dos usuários 
durante os treinos. Nesse caso, solicitamos também, mediante esse termo, autorização para cumprir 
tais etapas. 

Durante a realização da entrevista, captura de imagens e observação, a previsão de riscos é 
mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico 
de rotina. Não será necessário nenhum tipo de identificação, 

Pode acontecer um desconforto, como a exposição sobre algo íntimo em sua vida pessoal, que 
será minimizado com a eliminação das respostas pelo entrevistado, bem como o acesso à todas as 
informações coletadas, sempre que solicitado. Se este fenômeno não tiver sido trabalhado com você 
individualmente, dialogar sobre a temática pode gerar constrangimentos ou outros danos pessoais, 
familiares e sociais. Você terá como benefício conhecer melhor conceitos importantes para o 
pensamento e para nossa existência, tanto socialmente quanto no meio futebolístico.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito 
à assistência gratuita que será prestada através da pesquisadora principal, Lílian Pereira da Silva. A 
pesquisadora estará em todo momento disponível para sanar dúvidas, ouvir sugestões, críticas e sujeita 
a mudanças que forem necessárias para o bom andamento da pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Lílian Pereira 
da Silva, através do número (84) 98782-6086, pelo e-mail: liliankelly10@hotmail.com. A mesma reside 
na Av. Nossa Senhora do Rosário, 424, CEP: 59072-220, no Bairro de Felipe Camarão, Natal, RN.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 
pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 
identificar. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local 
seguro e por um período de 5 anos. 
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_______________ (rubrica do Participante/Responsável legal) ________________ (rubrica do 

Pesquisador) 

 

 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato 
ou tardio, previsto ou não, você será indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 
Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção 
aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 
3215-3135 / (84) 99193-6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário de contato 
do site <www.cep.propesq.ufrn.br>. Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a 
sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Campus Central. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 
responsável, Lílian Pereira da Silva 
 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados 

nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter 

ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa "A construção do corpo no 

futebol feminino e suas relações com a saúde: apontamentos para a Educação Física", e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

  
 
 
Macaíba, ____ de ______ de ________. 
 
 
_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo "A construção do corpo no futebol feminino e suas 
relações com a saúde: apontamentos para a Educação Física", declaro que assumo a inteira 
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 
esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 
sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
— CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 
 

Macaíba, ____ de ______ de ________. 
 
 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA MARTA 
 

01 - Eu pratico futebol assim, realmente, com equipe, tudo bonitinho … faz 10 anos, 
mas sempre joguei no meio dos meninos, sempre joguei pelada desde pequena. 
 
02 - Iniciei a prática porque sempre me interessei por futebol, sendo que ainda não 
tinha tido oportunidade de participar de uma equipe e tal. E foi mais pelo gosto, sendo 
que não fui eu que escolhi o futebol, foi o futebol que me escolheu, então, tem muito 
dessa. 
 
03 - Os motivos que me levaram a prática: primeiro, a paixão pelo esporte, que sempre 
me deu forças pra continuar - mesmo com dificuldade em relação ao preconceito, a 
lesão e tudo mais. Então, o gostar da prática, o amar a modalidade sempre foi uma 
coisa que me impulsiona bastante. Outra coisa também é a questão da presença das 
pessoas que tão ao meu lado, minhas amigas que jogam comigo. Então, é um gás a 
mais, por tá num meio que eu gosto e cheio de pessoas que me fazem bem. É uma 
coisa que impulsiona bastante. 
  
04 - Me sinto livre, leve, solta, paz, tranquilidade … acho que apesar de todos os 
estresses que a gente tem na prática da modalidade - que não são poucos - mas eu 
me sinto em paz, acho que não tem palavra melhor que consiga resumir isso não, me 
sinto em paz. É ali dentro que eu esqueço da minha vida, esqueço problemas, 
esqueço obrigações mesmo … e é ali, eu me sinto em paz. 
 
05 - Meu corpo enquanto jogadora de futebol, eu vou ser bem sincera … muito 
gostosa! Porque deixa o corpo da gente top, vai dizer que não é?! Então, com pernão, 
com bundão, com coxão … então, eu gosto muito do meu corpo, eu gosto muito do 
meu corpo … não tenho nada contra ele. No momento, só por conta da academia 
mesmo, que tô sem, tá faltando só um bônuszinho, mas eu gosto muito do meu corpo 
e a prática da modalidade, foi uma coisa - não só da modalidade do futebol, mas do 
esporte em si - foi uma coisa que contribuiu bastante pra isso. 
 
06 - Pronto, o treinamento contribuiu bastante pra essa construção, bastante, tanto o 
treinamento dentro de campo quanto o fato da academia, que era algo que tinha que 
fazer pra poder suprir as minhas necessidades quanto atleta. Então, o treinamento foi 
algo que potencializou bastante essa questão dessa construção do corpo físico, mas 
também foi uma coisa que acabou e abalou bastante, quando eu falo de corpo-mente, 
então, teve muito esse contraste. Então, teve os pós e teve os contras desse treino. 
  
07 - Eu não tenho nenhuma alimentação especializada, eu como feito uma pedreira, 
um dragãozinho. Mas algumas pessoas já têm uma diferenciação na alimentação. A 
única diferença assim que eu coloco mesmo em relação a isso, é que eu tenho uma 
alimentação saudável não por precisar, por obrigação, mas porque é algo que eu 
gosto. Não é algo regrado. É algo que eu sempre tive costume dentro de casa: 
feijãozinho ali, verdura … sempre foi algo que eu gosto muito.  Não é algo que, eu 
tenho que comer isso pra poder me dar bem no esporte.  
 
08 - Tratamento específico como uso de suplemento? Já fiz uso, mas sendo que não 
deu certo psicologicamente falando em relação a mais a parte neurológica, aos meus 
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problemas neurológicos. Então, eu acabei tirando em relação a isso. Quando eu fui 
na nutricionista ele disse que eu não precisava, então, das meninas que estavam ali 
eu era a única que não precisava porque minha alimentação tava conseguindo suprir. 
Mas fiz uso, daí a partir do momento que eu fiz uma relação do suplemento com o fato 
de eu acabar tendo as crises convulsivas de novo, aí eu cortei. 
 
09 - Fisicamente, é aquela história né? Ser atleta não é sinônimo de saúde. Então, a 
gente tá ali numa fase de treinamento muito pesada, as vezes a gente treina em dois 
cantos diferentes, as vezes a gente treina em Macaíba, e vem aqui pra Universidade, 
e tem esses dois treinos seguidos … e acaba que em relação a dor muscular é muito 
pesado. Em relação a parte psicológica também, porque é muita cobrança dos dois 
lados. Então, por enquanto, no momento a parte psicológica é uma das coisas que 
mais tem pesado … é a parte psicológica, nem é tanto a parte física.  
 
Pesa um pouquinho a parte física porque eu não tô fazendo a questão do suplemento 
da academia, pela correria aqui da faculdade … mas a parte mental é uma coisa que 
tá desgastando bastante, principalmente, eu acho que é uma das coisas que tá mais 
pesando … porque é muita cobrança, e as vezes, em relação a parte do, a gente não 
vê tanto esse retorno do treinador … em relação a um incentivo ou algo do tipo. Então, 
como é muita crítica e muita cobrança, é como se tudo que a gente tivesse fazendo 
não tivesse funcionando, não tivesse surtindo efeito. E isso pesa … você sendo uma 
atleta que você tá fazendo de tudo pra tá naquele ambiente, pra tá treinando, pra dar 
o seu melhor … e pelo fato do dia a dia não tá conseguindo corresponder e você não 
conseguir nem um incentivo do profissional que tá ali na sua frente … é complicado.  
 
E aí, eu vou dizer que o que tá mais pesando mesmo é a parte psicológica mesmo. 
 
Eu tento evitar ter dois ou três treinos no dia, tento me organizar pra não bater essa 
questão dos dois treinos. Por um tempo eu fiz terapia, pra tentar organizar minha 
cabeça em relação a isso. Tem dias que eu realmente não suporto ir ao treino … não 
vou porque é realmente algo que não vai me fazer bem. Então, eu acabo deixando de 
ir pra algo - no caso o treino né? - Porque é uma cobrança tão excessiva que, tão 
acima da conta que não tá me fazendo bem e eu só tô conseguindo me atrapalhar, 
não tô ajudando ninguém. Então, vai muito por isso. E outra coisa também é a questão 
de a gente conversa muito entre si, entre as meninas né? as que estão participando 
da equipe, aquelas que a gente tem mais intimidade. Então é uma forma de desafogar 
um pouquinho.  
 
E à parte, antes, eu fazia justamente a questão da musculação … então foi algo que 
me ajudou bastante nos anos anteriores, me ajudou bastante … eu consegui perceber 
que meu corpo tava mais preparado … minha força tava muito maior, minha potência 
… tava tudo melhor. Sendo que é uma coisa que pelo corre corre, e esse ano não tá 
dando, é uma coisa que tá fazendo muita falta. Que é o que eu tô justamente voltando 
a sentir dores no joelho, sentir a musculatura mais flácida e tudo mais, mas em virtude 
da ausência da academia mesmo. 
 
10 - E o que eu gostaria de comentar com relação a tudo isso é que … a importância 
da gente acabar pensando um pouco mais no lado psicológico, um pouco mais no 
lado mental. As vezes a gente tá num treinamento que ele cobra tanto da gente no 
físico, que a parte mental acaba ficando de lado. E uma, qualquer pessoa né?! sem 
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esse lado mental, não é ninguém. Um corpo sem uma mente não é nada. Então, 
acabar a gente abordando essa parte psicológica, eu acho que seria bastante 
importante … tanto nós como atletas … a gente tendo noção e liberdade pra falar, ter 
uma conversa aberta com quem quer que seja, com um profissional especializado 
com relação a isso, e também o próprio treinador né?!Que tá na frente da equipe … 
de ele perceber que cada atleta é uma atleta, cada atleta é uma cabeça, cada atleta 
tem uma necessidade e nem sempre a necessidade que ele quer impor ali dentro do 
treinamento condiz com a necessidade que aquela atleta tá podendo colocar naquele 
momento. Então, essa questão de perceber o lado psicológico de cada um é 
importante.  
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ANEXO B – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA RAFAELLE 
 
01 - Desde a minha infância … que é jogando bola na rua, em alguns clubes que eu 
passei, 2010/2012 - escolinha no caso, como a do ABC. Mas pela falta de times de 
futebol feminino eu parei e voltei a praticar regularmente, em 2016 pela UFRN. E foi 
desde então, eu sigo regularmente no esporte. 
 
02 - Bem … eu aprendi a jogar bola, eu não sei com que idade, mas eu aprendi com 
a minha prima, porque eu vi as pessoas jogar, aí achei muito interessante. Aquilo me 
chamou muita atenção, aí eu comecei a praticar, aprender e o porquê foi que eu me 
identifiquei. 
 
03 - Os motivos que me levaram a continuar na prática foi o prazer que eu sinto de 
jogar bola, é um momento que eu me sinto livre, apesar de todas as obrigações é algo 
que eu faria pro resto da minha vida, por me libertar quem eu sou. 
 
04 - Livre, eu me sinto satisfeita, feliz e completa …  
 
05 - Eu percebo meu corpo mais ativo, mais formado … não sei explicar exatamente 
como eu vejo o meu corpo, mais alegre, mais saudável, 100%. Às vezes, até mais, 
mais doente … a ruma de doença que a gente adquire … mas adquire com um sorriso 
no rosto.  
 
06 - Pelos treinos serem muito intensos, a prática do esporte ser muito intensa, ele 
nos faz atingir, fisicamente né?! Um bom patamar. Pessoas que praticam esporte, 
principalmente, têm corpos mais saudáveis né?! É perceptível...é isso né, não estudo 
pra isso, mas é isso que eu acredito. 
 
07 - Infelizmente existe. Tem que fazer dieta, sem comer fritura, só salada, 
carboidrato, muito carboidrato pra poder aguentar o treino. 
  
Eu não vejo como obstáculo, eu vejo mais, depois que eu comecei a fazer dieta eu vi 
como um auxílio, depois que eu comecei a me alimentar melhor o meu dia a dia tá 
muito mais ativo. Meu corpo tá melhor, muito mais saudável e eu me sinto bem melhor, 
então, acho que seria obstáculo pra o meu sedentarismo … pra minha vida de querer 
comer qualquer besteira - mas é uma contribuição. 
 
08 - Sim, por causa da academia. A gente tem, tanto que a gente tá treinando … 
quando a gente tá treinando, a gente ta perdendo muito líquido, então a gente toma 
BCAA - não sei exatamente pra que serve, eu sei que é pra repor alguma coisa que a 
gente tira. E também, vamos dizer, pra cicatrizar mais rápido o músculo, fazer a 
regeneração do músculo, tanto que a gente toma antes e depois dos treinos.  
 
Também tem outro que eu não sei pra que serve, a minha nutricionista explicou, mas 
eu esqueci... mas é algo como, eu não sei na verdade. 
 
É orientado por um profissional, não é nada manual, tanto que inclusive, eu só passei 
a tomar suplemento depois de conseguir controlar minha alimentação. Primeiro eu tive 
que regular, ter uma alimentação saudável pra associar à suplementação, como um 
complemento alimentar. 
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09 - Eu acho que interfere diretamente, primeiro que a gente tem que ter uma 
alimentação saudável pra poder conseguir ter um treino proveitoso, porque quando a 
gente tá treinando o nosso corpo ele sente muito né?! ele fica mais propício a ter 
doenças né?! então se a gente não se cuidar fora dos treinos, a gente pode adoecer 
... que se bem, que o treino ajuda né a deixar o nosso corpo mais saudável. 
 
-A rotina de treinos interfere?  
 
Interfere dependendo da quantidade. É tudo uma coisa ligada a outra: se a gente não 
se alimentar direito e não ter o descanso - porque descanso também é treino - a gente 
não consegue melhorar, o treino atrapalha a saúde. Mas quando a gente tem 
descanso, alimentação e um treino regular, a gente consegue ter uma saúde 100%, 
inclusive, eu acho que são poucas as vezes que eu vejo o povo que joga bola 
adoecendo. Mas depende do descanso também né?! Porque se você tem adoidado 
aí né?! 
 
100% descansar, se eu não descansar no outro dia não sou ninguém. Aí é: descanso 
e alimentação.  
 
Porque se for saúde pra não lesionar, ai pode ser os treinos na academia ... a 
prevenção seria treino na academia pra fortalecer a musculatura, porque sem esses 
treinos … se a gente só treinar e receber uma carga alta a gente vai se lesionar né?! 
treinando a gente já é propício a uma lesão, imagine sem se cuidar. 
 
10 - Amo futebol, não trocaria por nada. Minhas companheiras de equipe, amo todas. 
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ANEXO C – TRASNCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA BÁRBARA 
 

01 - Iniciei tal prática porque eu me interessei vendo TV, assistindo jogos, conhecendo 
jogadores … e comecei brincando com a minha irmã, minha prima e os amigos dela - 
o povo da escola. Brincava na casa da minha avó e foi ai que fui tomando gosto e 
pratico até hoje. 
 
03 - Aaaa, os motivos são … é a paixão mesmo, porque eu gosto, gosto muito, acho 
que é a melhor coisa, é o que me faz bem na vida - que eu não consigo viver sem 
ainda.  
 
04 - Eu me sinto muito bem, me sinto realizada também - consegui grandes coisas 
também, conheci muitas pessoas.   
 
05 - Fisicamente falando, do corpo, eu me sinto uma pessoa saudável. 
 
A prática, acho que ela possibilita - é uma coisa ligada a outra né?! - quando se joga 
você meio que entra em forma, e percebo a qualidade de vida melhor, a saúde melhor 
… me sinto bem com o meu corpo, apesar de às vezes me sentir cansada e tal, mas 
faz parte.  
 
06 - Eu acho que é pra manter né, ai, sei lá …  como jogadora, acho que como uma 
ferramenta de trabalho assim, é como a gente mais usa. O treinamento ele contribui 
também pra a gente se sentir bem consigo mesmo. Acho que é isso, rsrsrsrs. 
 
07 - Então, até existe, mas ultimamente eu não estou conseguindo seguir por causa 
da correria do dia a dia, mas existe. E a gente meio que segue, sabe?! 
 
08 - Depende, eu particularmente não uso nenhum tipo de suplemento. Mas, boa parte 
das meninas acho que usa, porque também concilia o treino da academia e tal né?! A 
nutricionista não passou nada pra mim. 
 
09 - Acho que interfere de modo positivo, porque a gente tá treinando constantemente 
e isso acho que perde … perde gordura, calorias e são fatores que influenciam numa 
saúde boa, numa qualidade de vida boa, de bem-estar e … eu tenho cuidado em 
comer bem, gostaria de ter mais - tipo, comer melhor, mais saudável - não sou muito 
de comer besteira não e procuro sempre comer bem - acho que esse é o meu cuidado 
maior em relação à saúde assim. Eu não bebo, não fumo - isso também é porque é 
uma opção minha, não é só porque eu jogo bola - não vou dizer que nunca bebi, duas 
ou três vezes já, mas não é uma coisa constante. Então, não sei se influencia 
totalmente. Mas não é por causa da prática, é uma escolha pessoal. 
 
Eu acho que não prejudica, de forma alguma. Até porque é uma coisa moderada, 
controlada - não é uma coisa que tipo, na doida sabe?! tipo, vou morrer aqui treinando 
… não. É uma coisa que tem controle. É intenso, muito intenso, mas tudo certo, não 
é excesso. 
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10 - Acho que é bem importante esse tipo de perguntas, principalmente porque são 
coisas que não são perguntadas frequentemente, tipo, não é pesquisado. Então, acho 
que vai contribuir bastante ai pra saber muitas coisas. Legal, top!  
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ANEXO D – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA FORMIGA 
 

01 - Iniciei porque meu pai sempre me levou pra o estádio de futebol e eu gostava 
daquilo, e me interessei e, acho que de certa forma me influenciou por gostar mesmo. 
Quando era pequena, ele me levou no estádio quando eu não tinha nem um ano ainda 
- acho que me influenciou de forma indireta, mas foi. 
 
02 - Continuo na prática até hoje por questão de amor pelo esporte mesmo, acho que 
me faz muito bem, me deixa muito feliz por mais que no Cruzeiro tenha um certo olhar 
de trabalho, por mais que a gente não receba, mas tem o olhar de trabalho e às vezes 
é estressante - mas a gente sempre tá lá porque realmente gosta, e a gente vê algo 
no projeto - acho que a gente tem que apostar porque o futebol feminino é muito mal 
visto, até hoje ele é mal visto, e se a gente não procurar ser vista principalmente aqui 
no estado, acho que não tem resultado nenhum. A gente faz por nós, mas também 
faz pelos outros e pra a galera que vem aí querendo praticar o esporte. 
 
05 - Eu percebo meu corpo ... acho que poderia ser melhor em relação ao estilo de 
atleta ou ser atleta - em seguir padrões de alimentação - de treino eu sigo, mas de 
alimentação é mais difícil - e acho que quando você assume esse compromisso, acho 
que você tem que realmente fazer o que você quer, se você quer ser um profissional. 
 
Mas eu tô bem com meu corpo, até hoje não teve problema nenhum. 
 
06 - O treinamento contribuiu muito pra minha construção. Acho que todo treinamento 
contribui: quando a gente vai pra a academia, que a gente faz o treino musculação; 
quando a gente faz físico, a gente vai vendo que esses treinos juntos, nos auxiliam 
muito dentro de campo e acho que é muito importante pra todo atleta. 
 
07 - Existe sim uma alimentação especializada, mas eu particularmente não estou 
seguindo no momento, mas queria, mas não estou - porque às vezes você cansa 
assim. É necessário pra uma maior evolução, pra nos ajudar melhor, é realmente 
necessário. E é uma obrigação nossa porque a gente abraçou o projeto, a gente faz 
parte e pra dar o nosso melhor, eu acho que a gente deveria sim fazer. Mas vai do 
tempo de cada um, da disponibilidade - acho que influencia bastante. Por não viver só 
daquilo a gente tem outras coisas e influenciam completamente no dia a dia. 
 
Eu tenho sim tratamento específico com uso de suplemento, eu tomo um suplemento 
de Whey Protein, BCAA e Glutamina - sempre tomei, desde os meus 14 anos - acho 
que tem uma mudança razoável, que é ... não é uma mudança assim, mas auxilia 
bastante. 
 
09 - Acho que os treinamentos e jogos interferem na minha saúde mais em relação à 
saúde mental mesmo, não de corpo. Acho que não ... se você tiver preparado pra o 
treinamento, não me interfere muito em físico, mas mentalmente sim, por questões de 
estresse e acho que todos os atletas deveriam ter um acompanhamento psicológico, 
que é muito importante e interfere muito, tanto no treinamento como no jogo,  
 
10 - Algo que gostaria de comentar ... seria um olhar diferente para o futebol feminino 
em si, acho que as pessoas deveriam ter outros olhos de investimento, em procurar 
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bases que incentivem meninas desde o ensino fundamental a prática do esporte, do 
futebol, com qualquer outro. Mas que incentive pra que as meninas sempre comecem 
a se incluir nesse meio, acho que é muito importante o auxílio pra isso, e em relação 
à saúde mental de todos os atletas ... principalmente no futebol feminino acho que 
isso não é tão visto e acho que isso é muito importante para a gente. 
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ANEXO E – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA TAMIRES 
 

01 - Pratico futebol desde 2013, foi quando entrei no IF e comecei a praticar porque, 
eu antes praticava basquete, só que o time de lado do IF acabou e eu acabei entrando 
no futsal pra não ficar sem praticar nenhuma atividade física e por influência das 
amigas também. 
 
02 - Os motivos que me levaram a continuar na prática foram basicamente o ciclo de 
amizade, permanecer com as amigas, e aí eu acabei criando o gosto pela prática e, 
principalmente por causa das competições - eu sou muito competitiva. 
 
Hoje em dia eu consigo ver uma diferença bem drástica quanto a isso, porque antes 
eu praticava mais só pelo lado do lazer e da prática de exercício físico mesmo, só que 
hoje em dia, com o passar do tempo, fui crescendo e eu entrei no Cruzeiro também, 
e foi passando pra uma fase de lazer pra uma responsabilidade também. E aí hoje em 
dia eu vejo também como, não como uma forma de trabalho, mas de uma forma mais 
séria - não só como brincadeira. 
 
05 - Então, acho que o nosso corpo, nosso corpo com ele é, pra tudo … ele é, eu vejo 
como uma forma de ferramenta que a gente pode utilizar para fazer tudo que a gente 
faz no nosso dia-a-dia. Então, acho que quanto mais você procura melhorar, no 
quesito treinamento e tudo mais, por exemplo: eu não sou uma jogadora tão 
habilidosa, mas, a partir do momento que eu comecei a treinar, treinar e treinar, eu fui 
conseguindo transformar esse meu corpo pra aquilo que eu queria - que era tipo, ser 
cada vez melhor no jogo.  
 
Então, acho que o corpo mais como ferramenta mesmo.  
 
06 - O treinamento é uma forma de especializar eu acho o seu corpo pra determinado 
fim. Acho que você determina uma meta, por exemplo, eu trabalho muito assim: eu 
determino uma meta e eu treino, treino e treino até alcançar aquilo - e quando eu 
alcanço, ai faço outras metas pra chegar a determinado ponto que eu queira.  
 
07 - Quanto alimentação específica … até entrar no Cruzeiro e ter um trabalho certinho 
lá, profissional, eu não fazia nenhum tipo de dieta ... comia muita besteira, tipo, 
acredito que depois que comecei a fazer uma dieta mais restrita assim, mas 
direcionada, o rendimento aumentou bastante - influencia bastante.  
 
Você vê como uma obrigação? 
 
Agora não, mas no começo, quando começou tudo aquilo de acompanhamento com 
a nutricionista, até pela empolgação e tal, eu tava vendo como uma obrigação. Uma 
obrigação barra, tipo, sei que vai me ajudar. Mas, hoje em dia - que já passou dois 
anos, tanto pela correria da faculdade, trabalho e treino, acaba até que fica meio difícil 
de conseguir manter direitinho. Mas eu tento. 
 
08 - E quanto ao uso de suplemento ... com esse acompanhamento que a gente 
começou a ter, a gente começou a usar suplementação, só que era uma coisa bem 
básica: só tomava BCAA e Whey, só porque a gente começou a ter o 
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acompanhamento nutricional né?! tanto que hoje, eu mal tô usando, porque não tô 
conseguindo manter a dieta direito, então também não adianta ficar fazendo uso de 
uma coisa, se eu tenho que agregar ela com outra coisa pra poder dar certo. 
 
09 - Acho que interfere, principalmente nesse caso como eu não faço nenhuma outra 
atividade física né?! acho que qualquer exercício que você pratica vai ajudar a ter, não 
um resultado, mas uma melhora na na questão da Saúde. 
 
Eu procuro hoje em dia, sempre, mesmo quando eu não posso, eu dou uma corridinha 
… eu tenho fazer alguma coisa para compensar, pra não ficar sem fazer nada porque 
eu sei que influencia, tanto na questão da própria Saúde, tanto no que eu vou querer 
como resultado, do meu rendimento né?!  
 
E aí eu procuro sempre tá fazendo essas corridinhas quando não tem treino. Na 
academia também, fazendo fortalecimento pra evitar lesão e tudo mais. E na questão 
da alimentação, apesar de às vezes dar uma vacilada, eu já paro mais pra pensar - 
quando eu vou comer alguma coisa assim que eu não devo, eu penso: caramba vou 
comer isso, não devia.  
 
Depende muito da situação, tem períodos que principalmente pré-competição, 
principalmente quando envolve o Cruzeiro assim, eu acho que a questão do estresse 
é uma coisa que atinge muito. Questão de não posso errar agora que tá chegando 
perto da competição, de ter a competitividade entre as próprias vagas pra jogar, de 
apresentar resultado né?! acho isso interfere um pouco na questão do estresse, e às 
vezes eu acho que acaba influenciando na questão do resultado, ao invés da gente 
melhorar, por um motivo, que deveria ser o melhor pro rendimento, acho que a gente 
acaba se pilhando e atrapalhando resultado.  
 
Eu tento não ligar tanto, mas acabo ligando né?! porque não tem como, mas, tipo, eu 
procuro sempre conversar com as meninas do próprio time e a gente acaba dividindo 
meio que essa pilha, só por meio de conversa mesmo - às vezes a gente senta numa 
mesa assim vai, desabafa mesmo uma com a outra … fala assim, vai falando o que 
tá sentindo e ai, ao perceber que na maioria das vezes a gente tá sentindo a mesma 
coisa, acaba que alivia um pouco … a gente procura sempre fazer alguma coisa, tipo, 
alguma forma de lazer depois dos treinos pra tirar um pouco da pilha. 
 
Já pensei em fazer acompanhamento com psicólogo, só que assim, não foi por falta 
de interesse, não foi desinteresse, mas também, eu acabei esquecendo … aí eu nunca 
cheguei a ter acompanhamento.  
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ANEXO F – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA ERIKA 
 

01 - Comecei no colégio, tinha 12 anos. Comecei fazendo vôlei, vi futebol e foi onde 
me apaixonei. Tive muita dificuldade no início, mas o que me levou também foi os 
estudos, pois sempre estudei em colégio particular com bolsa 100% através do futebol 
e é  uma paixão também.  
 
04 - Me sinto na minha zona de conforto, em momento único. Sempre falei que quando 
eu não entro nas quatro linhas eu esqueço de tudo.  
 
05 - Mudou meu corpo, mudou através do futebol, ééé ... perna, cabeça tudo no meu 
corpo. O treinamento contribui bem, estou bem fisicamente. Pesava 83kg agora eu tô 
com 70kg, me ajudou perder 13kg fazendo preparação física dentro de campo e físico 
na areia.  
 
07 - Eu evito comer salgados, refrigerantes, batata frita … essas coisas gordurosas. 
Eu não sigo nenhum plano nutricional não, eu auto me cuido.  
 
09 - Não interfere, nem treinamento e nem os jogos na minha saúde, ao contrário, 
ajuda a manter a forma física e a minha saúde também. 
 
10 - E que o futebol é minha paixão e meu amor também. 
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ANEXO G – TRASNCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA BIA  
 

01 - Pratico futebol há 21 anos, iniciei a prática através do meu pai que sempre gostou 
de futebol e que já teve equipe feminina, então eu iniciei através dele.  
 
02 - E o motivo de ter continuado a prática, porque acabei gostando, me interessando 
pelo esporte, e decidi continuar a praticar até por questão de saúde mesmo, porque 
até então não praticava nenhum esporte.  
 
04 - E quando eu estou no meio do futebol é uma coisa que me faz sentir bem, não 
só em relação ao meu corpo, como em relação às pessoas que tem no convívio.  
 
05 - Em relação ao meu corpo eu sinto que assim, há as mudanças, porém, sem 
perder a … eu vejo que tem as mudanças em relação a musculatura, começa a ficar 
… a até um desenvolvimento maior, mas nada que tire minha feminilidade.  
 
06 - E os treinamentos, ele … com os treinamentos eu percebo que há uma evolução 
do meu corpo em relação a tudo: a musculatura, ao físico ...  eu percebo que que cada 
vez mais vem mudando, vem crescendo, vem definindo e é algo que cada vez mais 
só acrescenta. 
 
07 - Eu não tenho alimentação especializada, assim, regrada não. Eu procuro eu 
procuro, assim como muitos do esporte sabem né?! ... Tá me alimentando 
saudavelmente com frutas, muito líquido e só, não tem nenhuma alimentação regrada 
não. Não tomo nenhum tipo de tratamento específico, nem tomo suplemento. 
 
09 - Em relação aos treinamentos e os jogos, eu acho que a prática de qualquer 
esporte ela é ela é benéfica a nossa saúde né?! então, assim, eu acho que para mim 
não interfere em nada, pelo menos na minha né?! Mas existe toda uma preparação, 
acho que todos têm que ter o devido cuidado, porque a gente sabe que não são todas 
as pessoas que são aptas a praticar esporte. Então, eu acho que sempre temos que 
ter um acompanhamento de profissionais para que isso não acarrete na saúde.  
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ANEXO H – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA POLIANA 
 
 
01 - Eu comecei com 5 anos de idade, faz uns treze anos. 
 
02 - Eu comecei porque lá onde eu moro, onde eu morava, em frente tinha uma 
quadra, então a diversão que tinha era ir pra quadra todo dia e ficar lá vendo. Era mais 
ver o pessoal jogar, tanto que quando eu ia para quadra já com meus 14 anos, as 
meninas sempre, podia ter só eu na arquibancada, mas não colocava assim eu porque 
achavam que era ruim … essas coisas. Mas depois de um tempo, eu fui meio que 
virando a peça fundamental, fui crescendo, e isso fez com que eu me apaixonasse 
mais ainda pelo futebol. 
 
Esse sempre foi meu sonho e eu já pensei em parar várias vezes porque eu nunca 
tive apoio da minha família, e de também muitos amigos sempre pediam pra mim 
parar, que isso não era coisa pra mulher né?! Sempre visavam isso como, mais pro 
lado masculino.  
 
04 - Bom, é ... eu me sinto privilegiada, porque muitos querem, mas não tem essa 
coragem de querer enfrentar o preconceito e me sinto muito muito muito feliz mesmo 
para poder praticar esse esporte tão grandioso que tá se tornando o futebol feminino. 
 
 
05 - Bom … eu sempre espelhei no Cristiano Ronaldo, é tanto que até por formas 
físicas né?! e eu sempre quis ter um corpo fitness, bem definido e mais forte também.  
 
06 - Aaaa, contribui de todas as formas. Eu nunca pratiquei academia, o corpo que eu 
tenho hoje é só devido ao futebol, devido aos fundamentos do futebol. Meu 
condicionamento físico. As atividades físicas sempre envolvendo o futebol, nunca 
pratiquei nenhum tipo de esporte que me definisse (fisicamente) tão bem assim.  Com 
certeza o futebol me deixa fitness.  
 
07 - Nunca tive esse negócio de dieta, suplemento jamais.  
 
09 - Na verdade não interfere, pelo contrário, ele beneficia porque trabalha a parte 
cardiorrespiratória, e também ele dá mais mobilidade, elasticidade … você tem mais 
noção. Trabalha também a questão do psicológico, então ajuda de várias formas.  
 
Muitas vezes, a gente quando, tem algum problema com a gente mesmo, isso acaba 
que tem treinamentos que a gente não se sente bem.  A gente como é do futebol 
feminino, a questão da mestruação, essas coisas … então a gente sempre fica meio 
sensível.  Nesse período, atrapalha mais a gente e não o treinamento em si, que a 
gente não consegue executar as atividades, então isso deixa muito mal. Então o 
psicológico muito alterado, a pessoa fica meio abalada assim.  
 
Então … eu aviso, antes de treinar, que tô, que é pra ele não pegar muito pesado, 
porque eu tô nesses dias. Também pra não causar problemas futuramente né?! 
Individualmente, eu tomo … questão de … a gente sempre tem que se prevenir de 
todas as formas, então em questão de bebidas alcoólicas, eu não bebo, não fumo - 
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tudo pra, pensando no meu futuro, tanto no futebol, porque isso com certeza atrapalha, 
como na minha saúde.  
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ANEXO I – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA LUANA 
 

01 - Por que me chamou muito a atenção entendeu?! eu gosto muito. Brincava com 
os amigos na rua e via né?! tipo, as pessoas viram que eu tinha um tipo de dom pra 
aquilo e entrei numa escolinha e comecei a praticar e até hoje. 
 
04 - O futebol para mim é 50% da minha vida, entendeu?! porque no futebol eu já tive 
muitas conquistas, já conheci muitas pessoas, já passei por muitas dificuldades … o 
futebol é tudo para mim. E já passei, já tive várias razões, de tudo, mas por amor 
mesmo eu pretendo continuar a jogar e só parar quando Deus não deixar mais eu 
jogar. 
 
Quando eu estou entre as linhas, eu praticamente esqueço o mundo entendeu?! é 
onde que me faz esquecer os estresses, me faz ter cada vez mais amor por aquilo 
que eu faço.  
 
05 - Eu me sinto proporcional, entendeu?! nós atletas, quando a gente pratica algum 
tipo de esporte a gente fica um pouco musculosa, como falam né?! que a gente fica 
um pouco mais masculina. Eu acho que todo atleta quando pratica algum exercício 
físico, as pessoas de fora conseguem identificar devido que o corpo dá uma 
modificada. Mas não me incomoda não. Eu não me preocupo não, eu acho que a 
gente tem que ter uma uma força né a mais?! o corpo vai exercitar pra aquilo 
entendeu?! a gente tem que ter uma massa adequada poder conseguir fazer os 
exercícios, a prática.  
 
07 - Não tenho nenhuma alimentação especializada, no momento também não tomo 
suplemento. 
 
09 - Interfere um pouco … assim, tipo eu sou asmática né?! mas eu já tô fazendo um 
tratamento, mas mesmo assim, dependendo da intensidade eu sinto um pouco 
asfixiada. Na questão psicológica, já interferiu bastante, mas eu tô trabalhando pra 
isso. Mas, eu acho que nós atletas, não consegue trabalhar sob pressão, tipo como 
treinador ou suas colegas falam ou ficam pegando no seu pé ... eles pegam no nosso 
pé, porque eles sabem que a gente tem um potencial, mas eu acho que a gente for 
fazer algo sobre pressão a gente não vai conseguir efetuar.  
 
Então, eu tomo muito cuidado, mas às vezes isso me deixa, me abala um pouco. Mas 
como eu falei né?! eu tô trabalhando pra isso, a minha mente pra isso ... mas graças 
a Deus melhorou bastante. Mas dependendo da forma que vão agir, isso mexe um 
pouco, mas eu se Deus quiser vou conseguir saber lidar com isso.  
 
Muitas das vezes eu procuro ... às vezes eu fico só né?! Às vezes eu olho na internet 
e vejo alguma live, tipo, eu participando uma live agora onde a mulher fala sobre sua 
autoestima, sobre o seu emocional. Mas às vezes eu procuro né alguém pra conversar 
sobre isso … mas muito mais, na maioria das vezes eu tento ficar só mesmo.  
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ANEXO J – TRASNCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA ANDRESSINHA 
 

01 - Desde meus 9 anos de idade sempre tive um sonho, mas tive várias 
oportunidades …  fui tendo os filhos e pensava que meu sonho ia parar eu ia parar, 
que eu ia parar por ali, mas não ... continuei, a força de vontade .... e a coragem ... 
pelas amigas ... todos nós né?! que hoje estamos aqui hoje no Cruzeiro jogando. 
 
Pratico desde os 13 anos de idade, fui profissional com 16. O motivo que me levou a 
começar foi as amigas chamando: “vamos Graça bater uma peladinha, tu gosta”, eu 
vim, foi muito bom.  
 
04 - Eu me sinto aliviada dos problemas de casa, deixo os problemas de casa para lá. 
É a maneira de eu ter uma, como é que se diz?! sai o foco da casa jogando futebol, 
muito bom, muito bom mesmo.  
 
05 - Eu me sinto com meu corpo muito bem como jogadora, um pouco meio pesada, 
mas hoje eu tô me sentindo bem. O meu corpo se desenvolve mais em músculo, perde 
mais gordura, é ... eu me sinto mais leve, fica melhor até para correr ... e ai, ajudar as 
parceiras correndo com meu corpo né?! com o meu jeito de ser. 
 
07/08 - Não faço o uso de alimentação especializada, não tomo suplemento, nada.  
 
09 - Não, pra mim não interfere em nada. Eu jogo meu futebol, a alimentação para 
mim é normal, se eu fazer regime para mim, eu acho que é pior. Então, eu prefiro ficar 
me alimentando do jeito que eu sempre me alimentei.  
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ANEXO K – TRASNCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA ANTÔNIA 
 

01 - Pratico desde criança, desde os 9/8 anos de idade.  
 
02 - Iniciei a prática por influência da minha família, do meu pai, tomei gosto pelo 
esporte e nunca mais parei.  
 
03 - Os motivos que me levaram a continuar na prática, é o fato de eu ter identificado 
muito com a modalidade, sentir prazer em jogar, sem ter amor pela modalidade ...  
 
04 – E eu me sinto muito bem jogando futebol, atuando no cruzeiro de Macaíba, que 
hoje é o meu clube, é o único clube da minha carreira e eu me sinto muito bem jogando 
lá. É um ambiente onde eu posso esquecer todos os meus problemas, um ambiente 
que quando eu chego lá eu consigo focar só naquilo e esquecer das outras coisas da 
minha vida. 
 
05 - O meu corpo eu percebo ele como meu instrumento de trabalho né?! Eu acho 
que o treinamento que a gente recebe contribui muito pra a construção desse corpo, 
Porque quanto mais eu tenho, mais eu preparo meu corpo pra poder jogar futebol né, 
especificamente.  
 
06 - Nós temos uma alimentação especializada, temos o auxílio de nutricionista, nós 
fazemos dieta e nós usamos sim, suplementos, pra auxiliar na alimentação ... fazemos 
uso de BCAA, Creatina e Whey Protein. Lógico que cada atleta tem isso 
individualizado né?!  
 
09 - Essa nove eu parei no tempo agora.  
 
Eu acho que a rotina de treino e jogo por vez, ela atrapalha um pouco a saúde sim, já 
tem casos de eu voltar doente de competições - como foi o caso da Copa do Nordeste, 
que a gente jogou 8 jogos seguidos, todos os dias e o corpo, assim, ele fica cansado 
e não aguenta né?! 
 
E por vezes eu adoeço, eu fico com bastante crise de garganta ... eu tenho isso, a 
cada dois meses eu tenho crise de garganta. Creio que os treinamentos e os jogos, 
como é uma rotina muito pesada e tá ali treinando todo dia, às vezes mais de uma vez 
por dia … eu acho que com certeza isso deve interferir alguma coisa. Lógico que eu 
não tenho embasamento científico sobre isso, mas eu acho que interfere. 
 
Os cuidados que eu tenho é justamente os cuidados com a alimentação né?! me 
alimentar bem, vez ou outra tá ali tomando uma vitamina C para ver se aguento o 
rojão. 
 
10 - E o algo que eu gostaria de comentar a mais, que eu acho que pode somar no 
teu trabalho é que o futebol feminino aqui no estado, desde a existência do Cruzeiro, 
pelo menos eu percebo que a gente é levado muito a sério, nós temos um temos um 
clube que nos leva muito a sério. A modalidade ela vem crescendo, a gente vem 
conquistando espaço no estado. Reconhecimento ... patrocínio a gente tá 
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engatinhando ainda, mas acho que tudo indica que a gente vai conseguir crescer cada 
dia mais.  
 
Eu acho que a minha questão psicológica muito (palavrão), justamente por lidar com 
muita pressão em cima de mim sabe?! Eu acho que todas as atletas sentem um pouco 
isso.  Lógico que assim, é uma via de mão dupla: tem a parte que quando eu vou para 
lá, quando eu tô dentro do campo eu consigo esquecer todos os meus problemas, eu 
me sinto bem jogando, mas quando a gente tá perto de competição a pressão que é 
exercida na gente é algo que, acho que não é todo atleta que sabe lidar. 
 
Então, falando por mim, me afeta um pouco ... às vezes eu fico um pouco estressada, 
um pouco ansiosa, um pouco nervosa sabe?! com algumas situações dentro do clube. 
Mas acho que isso é absolutamente normal, acho que todo atleta passa por isso 
sabe?! Mas algumas pessoas mais e outras menos. 
 
Cara, olha … hoje, falando hoje, por exemplo, eu tô fazendo uma semana de 
treinamento mental. Eu vi isso no Instagram, o nome do Instagram é atleta campeão, 
eu tô fazendo esse treinamento mental, dura 7 dias e é com uma coach. E ela tipo, 
explica várias coisas para gente, ela trata de várias questões como autoconfiança, 
ansiedade nervosismo pré-competição saca?! E eu tô tomando esse cuidado de 
prestar bastante atenção no que ela fala, de fazer anotações, de tentar aprender um 
pouco mais sobre esse lado psicológico pra eu não sentir, assim pra o meu rendimento 
não cair devido a pressão exercida dentro do clube que a gente tá hoje em algumas 
situações.  
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ANEXO L – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA LETÍCIA 
 
 
01 - Eu poderia dizer que profissionalmente entre aspas né?! eu comecei a treinar em 
2016, ou seja, esse já é o meu quarto ano. E profissão: sou estudante, eu moro com 
minha mãe, meu padrasto, minha irmã e meu irmãozinho novo. 
 
02 - Como eu falei né?! eu comecei a jogar bola quando era criança, acho que eu tinha 
por volta de 8 anos de idade ou menos eu não lembro, não tenho certeza, mas eu 
comecei a jogar porque eu tinha muitos amigos homens e todos eles jogam bola ... e 
eu porque não?! vamos jogar. Não digo que foi influência, mas enfim, não sei. 
Comecei a jogar porque eles começaram a jogar e nós jogamos, e eu aprendi com 
eles até hoje, até hoje não né?! rsrsrsrs. Enfim. 
 
03 - Boa pergunta! eu só posso responder uma coisa: o amor! porque boy, assim, é 
difícil demais, é difícil demais, a gente tá, principalmente agora que eu tô tentando me 
formar agora no final do ano, as coisas, as rotinas estão muito mais difíceis, muito 
mais complicado ... e eu só continuo porque eu amo esse esporte, ele me deixa muito 
... apesar de todo estresse, ele me deixa mais leve, é tipo um cano de escape ... eu 
não sei, eu não faço ideia porque eu não consigo entender porque eu ainda tô jogando 
bola, juro por Deus. Eu não consigo entender, mas uma grande razão, um grande 
motivo seria o amor. 
 
04 - Depende, depende ... mas assim, quando eu estou no campo mesmo, ou na 
quadra, onde quer que seja, quando eu tô no ato no momento eu esqueço de todos 
os outros problemas, assim, então para mim é bom.  Eu me sinto leve, eu me sinto 
tranquila, eu fico feliz e quando eu me saio bem eu fico mais feliz ainda. Isso é uma 
coisa que eu faço sem precisar de alguém tá dizendo que eu fazer, isso não é 
obrigação, isso é o que eu faço por amor. 
 
05 - Enquanto jogadora de futebol meu corpo ele está mal, porque eu não sei se você 
chegou a ouvir, enfim ... Bernardes disse assim: “ah você precisa mais de um 
pouquinho de força” ... é isso que eu entendo meu corpo, eu sou muito magra, sou 
muito fraca para ser uma jogadora, assim pra tentar ser algo a mais no futebol. É 
assim que eu me vejo, uma pessoa que precisa ganhar corpo para poder crescer no 
esporte. 
 
06 - Desde que eu comece, desde 2016 eu tive mudança muito grande fisicamente. 
Eu pesava, antes desse ano eu pesava 47kg e era mais gordinha do que sou hoje, 
hoje eu peso 51kg mais ou menos e foi muito por causa do futebol e pelos treinos na 
academia, fora a parte que eu faço, eu ganhei mais massa muscular e cresci, isso me 
fez bem. Eu não gostava muito do meu corpo quando eu tinha 47kg e agora eu prefiro 
assim. Eu acho que ainda poderia ser melhor, mas assim é mais difícil que aparenta, 
ganhar peso.  
 
07 - Sim, existe uma alimentação especializada, hoje existe. Acho que mais ou menos 
há um ano e meio dois, não chega a ser dois, a gente tá sendo acompanhado por uma 
nutricionista e assim, eu consegui ganhar mais, eu consegui perder mais massa gorda 
e ganhar e perder mais massa magra devido esse treinamento e essa alimentação. E 
eu ganhei mais um quilo devido a alimentação, melhorei rendimento, melhorei tudo.  
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08 - Existe uso suplemento todos os dias de treino, eu não sei bem a explicação, mas 
é para repor alguma coisa. Eu não sei bem por que eu tomo isso, mas faz bem para 
musculatura, então eu tomo - ela já me explicou, mas eu nunca aprendo. E eu tomo o 
BCAA, é isso, e eu tomo o famoso Whey Protein - são duas coisas que eu sempre 
tomo antes e depois do treino: BCAA e Whey e antes de dormir nos dias que treino.  
 
09 - Assim quando tenho treinos muito intensos e mesmo assim não deixo de ter 
minha rotina normal de estudo e trabalho, meu corpo ele fica muito mais fragilizado,  
acho que essa semana foi o ápice de tudo - eu acho que eu tava muito cansada, assim 
nos meus dias porque eram treinos muito intensos e eu não podia deixar de ir para a 
aula e nem estagiar, então, normalmente quando eu chego nesse ponto eu adoeço 
com muita facilidade, passo três dias doente, com febre - eu acho que eu vou adoecer 
agora porque tô me sentindo bem fraca eu não sei também se é falta de sono, porque 
eu não dormi suficiente ... enfim, é muito prejudicial pra minha saúde e que cuidados 
eu tenho: acho que nenhum.  
 
Eu não tenho e … tipo, eu tento dormir o máximo que eu consigo dormir, quando eu 
percebo que vou adoecer eu tomo uma vitamina C.  Quando eu percebo que vou 
adoecer, eu tento não adoecer, mas uma coisa que eu não consigo evitar sabe?! Eu 
tomo uma vitamina C,  por aí. 
 
 -Você falou lá que quando se sai bem, se sente feliz, mas quando não se sai muito 
bem, isso interfere? 
 
Isso interfere muito e tá interferindo principalmente agora, agora com essa 
competição, essa outra pressão que é o brasileiro. Ele fala assim: a gente não tem ... 
parece que vocês não tão nem aí, mas a gente realmente está muito, a gente está se 
importando muito com essa competição. Por exemplo, quando eu saio de um treino e 
sinto que eu não treinei bem, ou que eu não dei o meu melhor, eu fico aqui na minha 
cabeça e não durmo direito; eu fico pensando nisso e eu chego para treinar no outro 
treino para tentar diminuir os erros que eu tive, e não consigo, eu fico eu fico pior, e 
tipo assim, vira uma bola de neve, vai se acumulando, acumulando ... é tipo como 
jogar com homens, beleza, são homens, a gente entende isso -  Mas eles, é ... mas a 
gente vai com a expectativa de querer ser melhor, de querer ser melhor do que o 
último jogo e diminuir os erros que a gente tava tendo né?! e quando a gente joga com 
eles, e a gente não consegue, a gente fica frustrada, querendo ou não são homens, 
beleza,  mas mesmo assim a gente não consegue executar aquilo ali, ai fica frustrada. 
E a frustração aumenta e vai, acaba atrapalhando, sei lá … em seguir a dieta, por 
exemplo. Ou em dormir direito. Ou os treinos. É uma bola de neve, assim, eu não 
consigo entender isso - de uma forma a evitar, entendeu?  
 
Eu tava indo pro psicóloga, tava fazendo terapia, mas eu tive que parar porque ela 
engravidou, aí ela parou de atender. E eu tava melhor naquela época, da cabeça, mas 
agora eu não estou conseguindo controlar isso. Eu não sei o que devo pensar, não 
sei como devo agir ... aí eu tenho que pedir ajuda às outras pessoas, das colegas de 
time, e elas estão do mesmo jeito ... tá todo mundo lascado nessa questão, eles estão 
tanto quanto ou até mais que confusas em como agir diante disso.  
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Eu sinceramente não sei o que fazer, eu só tô indo: tem que ir pro treino? vamos pro 
treino. Tem que fazer isso? vamos fazer isso. E não tô raciocinando muito, tô tentando 
não raciocinar muito … e mais ou menos assim, é errado né?! mas … 
 
O ambiente atrapalha com certeza. Bernardes, agora ele tá melhorando bastante em 
relação a isso. A gente teve uma conversa com ele, porque ele tava cobrando demais 
e acabava nos … a auto cobrança dele a nossa cobrança acabava fazendo com que 
nós tivéssemos um desempenho menor do que o anterior, por exemplo, do que no 
ano passado - ele comentou com a gente: porque no ano passado a gente jogou bem 
no Estadual de 2017 e não jogou bem o Estadual 2018, e ele não entendeu o porquê, 
e eu acho que foi justamente isso: com o passar dos anos a cobrança vai aumentando 
e a gente não tá seguindo esse padrão e a gente acaba piorando nosso desempenho, 
e eu acho que é o que tá acontecendo agora ... tá vindo o brasileiro e tá todo mundo 
querendo melhorar, mas não tá sabendo como melhorar. E a pressão aumentando, a 
pressão aumentando e a gente piorando a situação, e vai ... eu não sei como vai 
acabar não isso não. 
 
O ambiente não ... assim, ele tá começando a contribuir agora, depois de uma 
conversa que a gente teve, ele quis se abrir mais para nos ouvir. Ele diminuiu muitas 
coisas, muitas cobranças excessivas e a gente tá começando a ter uma mudança, 
mas a gente não sabe se vai continuar. Enfim. 
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ANEXO M– TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA DEBINHA 
 

01 - Pratico futebol desde 5 anos de idade, foi um esporte que eu me identifiquei foi 
muito e meu pai já via já que eu tinha habilidade pra jogar bola, aí fui pra a escolinha, 
gostei, fui me destacando cada vez mais e agora eu tô aqui no Cruzeiro. 
 
03 - Os motivos que fizeram continuar nessa prática foi a minha dedicação cada vez 
mais com o esporte, é o que eu amo, minha paixão. 
 
04 - Como me sinto … é uma inspiração. É inexplicável, não sei explicar isso, eu me 
sinto tão bem que esqueço quem tá na minha frente, quem tá dizendo: “xxxxxxx, bora 
cada vez mais!” … não me inspiro em mim mesma e cada vez mais, eu gosto de ajudar 
a equipe que eu tô jogando. 
 
-Como você percebe o seu corpo enquanto jogadora? 
 
05 - Um corpo excelente.  
 
06 - Muito treino, muito esforço … treino na academia, treino físico e treino fora a parte 
também.  
 
07 - Faço dieta pela nutricionista do Cruzeiro, ela passa pra a gente. Tomo 
suplemento, porque melhora também meu treinamento, na academia e o treinamento 
aqui também (campo).  
 
09 - Os treinos e jogos não interferem em nada na minha saúde. Eu tomo muito 
cuidado com a minha saúde ... eu evito muito refrigerante, essas coisas, porque não 
é muito bom um atleta tomar muito refrigerante, prefiro mais suco pelo refrigerante.  
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ANEXO O – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA CRISTIANE 
 
 
01 - Pratico futebol desde 2012, ou seja, há 7 anos. 
 
02 - Iniciei a prática na escola, através de convite de algumas amigas e também desde 
pequena o meu desejo de praticar o esporte, sendo que não tinha tido oportunidade 
nas outras escolas. 
  
03 - Os motivos que me levam a continuar na prática envolvem principalmente, fatores 
emocionais -em relação a sentimentos. Mas também tem relação com a questão 
social: de fazer com que a modalidade seja cada vez mais forte e alcance mais 
meninas, que assim como eu não tiveram oportunidade de praticar o esporte na 
infância. 
 
04 - Ao praticar o futebol eu me sinto bem, não só fisicamente, mas também 
psicologicamente ... como uma válvula de escape pra rotina diária. 
 
05 - Enquanto jogadora de futebol eu percebo meu corpo de uma forma, não sei como 
posso explicar diretamente, mas me faz fez, eu me sinto bem jogando futebol. Assim, 
eu acredito que todas as mulheres que praticam um esporte de uma forma regular, 
querendo ou não a gente tem um traço que a sociedade dita como masculino. Mas 
que não minha percepção, não é masculino, e sim, atlético - por você estar praticando 
atividade física de forma regular. 
 
06 - Levando pro emocional ... eu não me incomodo pela forma que meu corpo é visto 
e nem como eu vejo. Acho que eu fico satisfeita com o que realmente é ou com o que 
eu suponho que seja. 
 
O treinamento contribui com a construção do meu corpo diretamente porque as vezes 
que eu fiquei sem fazer esse treinamento de forma intensa, eu notei algumas 
mudanças ... não só de peso, mas também de sentir-se leve – que também faz 
diferença. 
 
07 - Existe uma alimentação especializada de acordo com os momentos do meu 
treinamento e existe também o uso de suplemento, através do BCAA, que é aquele 
repositório muscular né?! 
 
09 - Os treinamentos e jogos interferem na saúde tanto positiva como negativamente, 
porque querendo ou não, na minha visão o esporte agride um pouco o corpo – você é 
sempre submetido a ir além do que seu corpo suporta. 
 
-Interferem na sua saúde emocional? 
 
Diretamente. Mais uma vez, tanto positiva como negativamente, porque tem dia que 
vai pra lá e aquele treinamento funciona como falei anteriormente, como uma válvula 
de escape. Só que tem dias que vai pra lá e sai com o nível de estresse muito mais 
alto … isso na minha concepção influencia, não só na saúde mental, como também 
na saúde física, nas reações fisiológicas do nosso corpo. 
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E entre esses cuidados, tem a musculação, alimentação e algumas coisas da 
fisioterapia que eu faço pra tentar evitar lesões, mesmo que muitas vezes elas sejam 
inevitáveis. 
10 - Algo que eu gostaria de comentar ...  
 
É que assim ... a gente não tem costume de observar, ter essa percepção do corpo, 
então quando eu tenho essa abordagem, pra mim é difícil falar porque eu não tô 
pronta, digamos. Como a discussão não é rotineira, fica difícil, mas eu acho que é 
uma questão válida pra ser observada. Não sei se influencia alguma coisa, mas eu 
relacionei um pouco com … quer dizer, eu não sei se é o objetivo da pesquisa ... mas 
eu relacionei um pouco com também com a questão das pessoas trans no meio do 
esporte, porque esse corpo às vezes é a primeira impressão que passa. Então, essa 
discussão que tá a tona agora, talvez seja algo a ser pensado com a influência 
também dessa expressão corporal - pelo menos uma relação que eu fiz assim de 
supetão, chegou aqui, rsrsrsrs. 
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ANEXO P – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DA LUDMILA 
 

 
01 - Eu iniciei, na verdade no futsal - é o famoso: jogar na rua né?! quando eu tinha 
uns seis, sete anos, eu brincava na rua. Só que o primeiro contato que eu tive com a 
modalidade mesmo foi na escola, no fundamental I, que eu estudava numa escola 
militar e tudo mais. E nas aulas de Educação Física não era praticado por meninas - 
por ser uma escola militar, tinha divisão entre meninos e meninas - mas como eu já 
praticava antes e era próxima dos meninos, eu sempre brincava com eles 
tranquilamente, não tinha muita questão com eles. Porém, incomodava um pouco no 
sentido geral da administração, já que não era uma prática voltada pra isso. 
 
Mas foi ficando um pouco sério, na questão do esporte, no IFRN quando eu ingressei 
na modalidade, em 2012 até 2016, a partir daí foi que eu comecei o treinamento 
específico da modalidade de futsal, pra depois ingressar no futebol. Então, são 
basicamente uns 8 a 9 anos no meio do futsal, e no futebol, mais recente, cerca de 2 
anos na modalidade.  
 
Foi a questão cultural, o futebol tá sempre muito presente na questão do brasileiro em 
si. E a questão também social, porque como eu praticava com poucas meninas, 
quando fui integrando eu acabei formando muitas amizades, e foi fechando um ciclo. 
E a partir disso, além dos benefícios da saúde- que mesmo eu não tendo consciência 
antes, porém, agora eu tenho - foram ajudando na minha prática do futebol. 
 
O futebol de campo em si, ele iniciou na minha vida a partir da UFRN, na Universidade 
já, depois que eu saí do IF eu continuei a prática na UFRN.  
 
E surgiu a oportunidade de ingressar na equipe do Cruzeiro de Macaíba, a qual faço 
parte há um ano e participei de algumas competições: campeonato estadual feminino, 
a copa do nordeste, agora o campeonato brasileiro. 
 
04 - Em relação em como eu me sinto ao praticar o futebol é algo muito intenso, porque 
em relação ao meu histórico - como eu iniciei muito cedo - eu tenho uma admiração 
em si pelo esporte e querendo ou não, hoje em dia a questão social envolve muito 
porque as principais amizades que eu tive a oportunidade de usufruir foi a partir do 
futebol. E também a questão das viagens em si ... de conhecer outras culturas, de 
conhecer outros lugares, de conhecer outras realidade, de conhecer outras meninas 
que jogam futebol também foi muito importante nesse processo. 
 
A prática do futebol pra mim foi algo tão importante que a partir disso, foi um dos 
principais motivos que me fez tentar entender mais essa realidade e sair do IFRN pra 
UFRN pro curso de Educação Física, pra tentar meio que ampliar mais essa vivência 
dentro de mim. Então, eu me sinto em relação a prática, em nenhum momento isso 
interfere na questão de me sentir menos mulher ou uma pessoa menos incapaz, 
mesmo tendo vários paradigmas em relação a isso - hoje em dia não me atrapalha 
mais, através do meu amadurecimento como atleta - mas eu tenho consciência que 
isso acontece, infelizmente no Brasil existem vários paradigmas sobre isso e muitas 
pessoas sentem muito, mas isso, em mim hoje, eu sinto orgulho. Me sinto mais viva, 
me sinto não menos feminina e acredito que ainda temos muito pra evoluir.     
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05 - Em relação a percepção do meu corpo enquanto jogadora de futebol … nós 
sabemos que a realidade ainda é muito complicada, mesmo tendo vários paradigmas 
já quebrados e discutidos na sociedade de hoje. A gente, culturalmente, tem a questão 
de dizer que o preconceito não existe, assim como outros fatores como o racismo, 
mas a gente sabe que assim na prática não funciona. Tanto em relação  aos tabus 
que ainda se encontram principalmente quando você joga numa equipe de futebol 
feminino - e num estado em que o esporte ainda não é tão difundida, nem no 
masculino - então pro feminino é ainda muito mais difícil.  
 
06 - O treinamento, ele embasa muito na construção do fator de ser atleta, porque 
quem vive do futebol amador/profissional acaba que dedicando muito do seu tempo 
pra prática do esporte. Então, exige muito da atleta, você pra conseguir render, você 
tem que se dedicar muito no seu treinamento - tanto no seu funcional, quanto 
específico pra modalidade - e isso acaba sendo uma questão pra você ceder seu 
tempo pra essa prática.  
 
07 - E a alimentação surge nesse contexto como um elemento muito importante, pois 
quando você se alimenta bem você percebe a diferença que isso traz no seu 
treinamento, ou seja o seu corpo ele não é só a questão física, mas também tem a 
questão de uma boa alimentação, tem a questão de um bom descanso, de um bom 
sono e também o fator psicológico - e também a relação que o contexto externo e 
interno traz na sua prática.  
 
Faço dieta ... por causa do esporte eu tive que mudar minha alimentação, na verdade. 
A gente lá, na questão profissional tem o acompanhamento de uma nutricionista, 
acompanhamento médico, onde são realizadas algumas intervenções … e nisso, a 
gente precisa meio que por obrigação - hoje não mais, agora é mais meio que por 
rotina - seguir uma alimentação específica.  
 
08 - E dependendo de como você … eu nunca tive problema com alimentação, mas 
dependendo da questão de se você, se sua alimentação não corresponde ao seu nível 
de carga, existe sim, muitas atletas usam pra auxiliar … mas no meu caso, eu não 
preciso. Eu uso mais só a questão do BCAA, que é pra ajudar na recuperação do 
músculo com relação a atividade.  
 
09 - A questão dos jogos e treinamentos interferem na nossa rotina, na nossa saúde 
no sentido de que a gente precisa se cuidar. Antes a gente jogava muito por hobby, 
participava de vários ciclos sociais e tudo mais e querendo ou não, por questões de 
cuidados e até de ordem lá - a gente não pode mais se envolver, com o que muitas 
usam o termo de pelada e tudo mais - é meio que deixado bem claro que isso, na 
verdade a gente até pode ir, mas se se machucar, traz danos muito grandes … é meio 
que você quebrar um trabalho de longo prazo, por um curto tempo, então a gente tem 
esse cuidado, principalmente pensando em não se machucar e não mexer no 
rendimento. 
 
10 - Gostaria de comentar a realidade do futebol, que, embora tenha mudado muito, 
é muito difícil ainda - no Brasil, principalmente, é difícil você se dedicar à apenas isso. 
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Tanto que é difícil você ver meninas ou mulheres que vivam apenas disso, da prática 
em si. Muitas têm sonhos e desejos, mas quando começa a realmente ter os 
compromissos - a questão social mesmo começa a apertar a gente vê que é muito 
difícil ainda viver do futebol. Que muitos sonhos acabam sendo deixados de lado 
quando começam a crescer e a gente vê que isso ainda é muito difícil, mas ao mesmo 
ponto que desestimula, estimula também, porque mesmo a gente não colhendo os 
resultados num curto tempo, a gente sabe que gerações futuras … o trabalho que a 
gente faz agora pode melhorar pra que gerações futuras tenham a oportunidade que 
a gente não tem agora. Assim como, graças a gerações passadas, a gente conseguiu 
o pouco ou o muito que a gente tem hoje. 

 


