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RESUMO 

 

O presente estudo analisa com base na leitura de estudos sobre educação do corpo 

e esporte e gênero, a inserção da mulher no Jiu Jitsu e as dificuldades em sua 

jornada nessa arte marcial. Atualmente observa-se um avanço pelas mulheres na 

conquista dos espaços esportivos, porém isso não significa que não existam 

dificuldades na inserção da mulher nesse espaço, e a compreensão das barreiras 

enfrentadas pelas mulheres é vital para que se possa agir pedagogicamente. 

Através de uma pesquisa de campo foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com oito mulheres inseridas no Jiu Jitsu onde fora possível constatar as dificuldades 

das mulheres inseridas nessa arte marcial, e preconceitos ora argumentados pelo 

mito da fragilidade feminina, ora por negação do contexto das lutas (viril) à mulher. 

Dessa forma, esse estudo mostra que apesar dos anos decorridos desde a 

revogação de leis que proibiram as mulheres de praticar determinadas atividades 

físicas, muitos preconceitos são embasados em argumentos usados há décadas, e 

esses preconceitos perpassaram ou perpassam a vida das mulheres entrevistadas 

nesta pesquisa. 

Palavras chave: JIU JITSU, GÊNERO, PRECONCEITO, MULHER, 

ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Jiu-Jitsu Brasileiro, também conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu é uma arte 

marcial de origem japonesa, com adaptações feitas pela família Gracie, no início do 

século XX. Essa forma adaptada do Jiu Jitsu (JJ) se tornou a mais difundida e 

praticada no mundo, principalmente depois das primeiras edições dos torneios de 

artes marciais mistas ou Mixed Martial Arts (MMA), o Ultimate Fight Championship 

(UFC), na década de 1990. 

A modalidade brasileira foi desenvolvida pela família Gracie com 

especialização das técnicas de controle e luta de solo, com menos ênfase às 

técnicas de luta executadas de pé, provenientes do Judô. O criador do estilo foi, em 

princípio, Carlos Gracie, que adaptou o judô com especial ênfase à luta de solo, uma 

vez que seu porte físico o colocava em severa desvantagem contra adversários de 

maior porte. Partindo do princípio de que numa luta de solo, chutes e socos não são 

eficientes, aquele que tiver mais técnica possuirá consequentemente a vantagem. O 

JJ possui em sua característica principal a luta corpo a corpo, diferente de outras 

lutas com objetivos de desferir golpes o JJ é uma luta de contato corporal constante. 

(HISTÓRIA DO JIU JITSU, acesso em 26 de agosto de 2017). 

Em 1994, foi criada a Federação Internacional de Jiu Jitsu (IBJJF), bem como, 

a Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ), filiadas ao Comitê Olímpico Brasileiro, 

que hoje promovem torneios para mais de 3 mil atletas de mais de 50 países, como 

o Campeonato Mundial, realizado anualmente desde 1996. O campeonato mundial 

de JJ organizado pela IBJJF é o evento de maior credibilidade entre os lutadores e, 

portanto, o mais disputado. 

De acordo com Guimarães (2006), na década de 1940 no Brasil, o JJ já era 

conhecido no país. Nessa mesma década o Conselho Nacional de Desportos (CND), 

por meio da lei nº 3.199/ 1941, restringe, dentre outras práticas corporais, a prática 

das lutas às mulheres. O documento expressava não ser permitido a prática de lutas 

dentre outras práticas esportivas, conforme Adelman (2003) durando até 1975 e 

segundo Souza et al (2015) e Knijnik (2003) até o final de 1979. Outras práticas 

corporais tiveram uma inserção feminina com o intuito de preparar seus corpos para 

a maternidade, pois, nesse contexto cultural, essa era a missão das mulheres, dessa 
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forma as atividades físicas deveriam respeitar sua “natureza fraca” e atributos 

femininos como a elegância e a delicadeza (ADELMAN, 2003). 

Dessa forma, de acordo com a Revista do Observatório Brasil da Igualdade 

de Gênero (2014), em 1965, o CND reitera essas proibições através da deliberação 

nº 7. Posteriormente, já na década de 1970, conforme aponta Berté (2016) o CND 

revoga a resolução 7/1965, permitindo as mulheres competirem em quaisquer 

atividades esportivas. 

Assim, após alguns embates e mudanças, as mulheres conquistaram certo 

espaço no meio esportivo, adentrando consequentemente no mundo das lutas. 

Diante de nossas reflexões, nos deparamos com um questionamento central que 

busca enfatizar a problemática levantada em nosso estudo, o ponto em questão diz 

respeito a existência de preconceitos com mulheres no mundo da luta.  

O interesse pelo tema das lutas surgiu quando comecei a prática do JJ 

simultaneamente com minha graduação no Curso de Licenciatura em Educação 

Física na Universidade Federal do Espírito Santo, no ano de 2012, embora não 

soubesse qual objeto específico pesquisar, sempre considerei como possível área a 

ser estudada no Projeto de Conclusão de Curso. 

A busca específica pelos conflitos vividos por mulheres surgiu a partir de 

minha própria experiência em relação às práticas corporais. Desde meu início no JJ 

percebi que os treinos raramente tinham a presença de mulheres, e num dado 

momento, comecei a me questionar quais seriam os motivos para o público de 

mulheres estarem ausentes.  

Dessa forma, considerando a conjuntura atual em relação aos preconceitos 

existentes contra a mulher na sociedade e suas consequências, penso que estudá-

los no campo das práticas corporais é uma forma de compreender e posteriormente 

trabalhar para que essa realidade possa ser mudada. Tomando como área de 

pesquisa as artes marciais assim como a mulher nos contextos esportivos, o objetivo 

deste estudo é conhecer e analisar a inserção da mulher no JJ bem como a possível 

existência e quais seriam as dificuldades que perpassam sua trajetória. 
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BREVE HISTÓRIA DAS MULHERES NO ESPORTE 

 

Os Jogos Olímpicos modernos representam um capítulo importante para 

pensarmos o contexto esportivo e, mais especificamente, trazem elementos para 

pensarmos a participação feminina neste universo. Segundo Knijnik e Simões (2000, 

p. 03): 

[...] a inclusão feminina nas Olimpíadas enfrentou, desde a gestação dos 
Jogos Olímpicos da era moderna, grande oposição por parte dos primeiros 
integrantes do Comitê Olímpico Internacional, os quais foram os 
responsáveis pelo resgate desta forma de disputa da Grécia Antiga e sua 
reintrodução no mundo contemporâneo.  

 

De acordo com Knijnik e Simões (2000), o primeiro presidente do Comitê 

Olímpico, Pierre de Fredi, o Barão de Coubertin, ponderava que as Olimpíadas se 

baseavam no antigo Jogo Grego, necessitando então, ter uma restrição que proibia 

a participação de mulheres em suas competições. Sendo assim, conforme Oliveira, 

Cherem e Tubino (2008) apontam, os jogos eram locais apropriados para 

representar a força, virilidade e a coragem, atributos masculinos. 

Segundo Knijnik (2003), a luta das mulheres em participar dos Jogos 

Olímpicos refletia a vontade de poder ocupar espaços públicos na sociedade. As 

mulheres então, com suas tarefas e funções pré-estabelecidas, procuraram novas 

formas e estímulos para lutar por seus direitos de emancipação tendo início ao final 

do século XIX e começo do século XX. O esporte, dessa forma, seria um meio para 

que as mulheres atingissem sua emancipação. 

Na década de 1930 no Brasil, dentro de um contexto de higienização, a 

prática de atividades físicas é mostrada como um meio para estar conquistando 

saúde, juntamente com objetivos de patrióticos e de preparação pré-militar. 

(BRASIL, 1997). De acordo com Silva e Fontoura (2011), o projeto de Estado 

considerava que esses preceitos higiênicos poderiam melhorar a saúde do indivíduo 

e assim como as próximas gerações. Dessa forma, a mulher deveria ter hábitos 

saudáveis para gerar filhos fortes, pois estes serviriam à nação. As palavras de 

Goellner (2005, p. 89) complementam essa ideia, para a autora:  

[...] o fortalecimento do corpo feminino a ser conquistado através da prática 
de esportes. A educação da mulher passa, portanto, a fazer parte de um 
projeto nacional que, em busca do embranquecimento e fortalecimento da 
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raça, prescreve um conjunto de medidas profiláticas que objetivam definir, 
determinar, propor e impor um estilo de vida considerado higiênico e 
saudável.  

 

A prática de atividade física para mulheres vira uma prescrição. Porém, nem 

todos os esportes eram indicados, precisavam então obedecer aos limites colocados 

a elas. A mulher não podia fazer determinados exercícios por questões fisiológicas, 

por ser considerada mais frágil, e por ser morfologicamente diferente dos homens. 

Não poderia fazer uso da força, para que não perdesse sua beleza e seus traços 

continuassem agradáveis e belos. A mulher deveria ser ao mesmo tempo saudável e 

fértil, assim como também, precisava manter seu corpo afeminado, delicado, para 

que não fosse confundido com o do homem, sendo esse, musculoso, sinônimo de 

força, virilidade e combate. Havendo dessa forma uma preocupação acerca da 

“masculinização” da mulher (SILVA; FONTOURA, 2011). 

Conforme citado, a lei 3.199/1941 proibia uma série de práticas corporais as 

mulheres. Essas limitações não as impediram de buscar a conquista de mais um 

espaço público, sendo possível destacar a equipe de Judô feminina que competiu 

com nomes de homens em 1979 para estar conseguindo apoio financeiro e 

participar de uma competição, após voltarem com medalhas esse fato juntamente 

com as reinvindicações levaram ao cancelamento desta lei. (SOUZA et al, 2015)  

Sobretudo, ao pensarmos nas práticas de lutas por mulheres, 

internacionalmente, na década de 1970, o Wendo surge como forma de autodefesa, 

voltado somente as mulheres, pautado em sua necessidade de se defender de 

violências, tanto físicas quanto psicológicas, mostrando-se como resposta e 

enfrentamento à essas violências (MONTEIRO; GARCIA, 2011). 

Na década de 1980 no Brasil, a mídia também levava a prática das artes 

marciais por mulheres a um objetivo de defesa pessoal, 

 

Aliás, como meio de defesa realmente é uma das melhores opções nos dias 
de hoje, onde uma pessoa quase não pode mais sair sozinha a qualquer 
hora do dia e da noite. “E, no início, já que elas estavam destinadas a não 
competir, eu me preocupei com esta parte. Não poderiam competir, mas 
saberiam defender-se muito bem”, diz o técnico. (CORREIO DO POVO, 
1980a, s/p apud BERTÉ, 2016, p.40). 
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Nesse mesmo contexto, Berté (2016) aponta outro discurso que associava a 

prática de mulheres ao contexto das lutas que era o objetivo de construção do corpo, 

trazendo para esse contexto uma “finalidade estética”. Percebe-se, portanto, a 

tentativa de relacionar a prática das mulheres nas lutas, com objetivos secundários, 

negligenciando sua possibilidade de se tornar uma lutadora em âmbito competitivo. 

Atualmente, em relação aos esportes de um modo geral, as mulheres conseguem 

ter uma participação mais ativa se comparados há algumas décadas. 

Enquanto no século XIX, a participação das mulheres em eventos 
esportivos restringia-se basicamente a assistência e ao acompanhamento 
dos maridos, com pouca participação ativa nas provas, ela é hoje muito 
mais ampla e diversificada. Todavia, isso não significa afirmar que homens 
e mulheres tenham as mesmas oportunidades no campo esportivo ou que 
preconceitos quanto à participação feminina inexistam. [...] (GOELLNER, 
2005, p. 96) 

 

Sobre esses preconceitos quanto a ser mulher no mundo esportivo é possível 

destacar conforme Knijnik (2003, p. 28) que, 

[...] apesar de inúmeras barreiras ultrapassadas, vários estereótipos 
parecem ainda incomodar as atletas de alto rendimento. Chavões de beleza 
e sexualidade são comumente utilizados para designar atletas de diferentes 
modalidades. 

 

Dessa forma é possível fazer dois apontamentos que contemplam o caso das 

lutas. O primeiro, em relação a sexualidade das atletas; nesse contexto, há um 

preconceito em relação a prática corporal das lutas, sendo este resultante de uma 

ideia de esporte associados a um gênero, logo, se o esporte usa atributos 

considerados masculinos como força, competitividade, virilidade, a mulher que opta 

por praticá-lo é alvo de desconfianças quanto a sua sexualidade. No estudo sobre 

esportes hegemonicamente masculinos, Cardoso e outros (2013, p. 07) apontam 

que “Algumas atletas afirmaram ter sua sexualidade questionada pelo fato de 

lutarem boxe. Dizem ainda que muitas pessoas acreditam que elas sejam lésbicas 

só por praticarem tal esporte. [...].” 

O segundo ponto refere-se aos "chavões de beleza", sendo levantada uma 

crítica nesse momento em relação ao apelo erótico vinculado à mulher no meio 

esportivo. Podemos ver as mulheres sendo reconhecidas mais por suas formas 

corporais belas do que por seu desempenho esportivo. Nas lutas, mais 

especificamente no MMA, observamos durante os rounds o desfile das Ring-girls, 

mulheres com as placas, com shorts curtos, estando ali apenas para entretenimento 
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dos homens espectadores. De acordo com Emery (1994) apud Knijnik e 

Vasconcelos (2003, p. 10), 

[...] a crescente erotização dos uniformes esportivos, apesar de 
pretensamente aumentar o público dos esportes femininos, na verdade 
presta um desserviço às atletas, pois faz com que estas sejam 
reconhecidas mais pelos seus dotes físicos do que pelas suas proezas 
atléticas. 

 

Sobre essa afirmativa, Goellner (2005, p. 96) aponta que “Não é raro também 

a espetacularização e exposição do corpo da atleta como uma forma de erotização, 

de exaltação da beleza e da sensualidade.” Nesse sentido, a erotização também se 

mostra presente no contexto dos jogos virtuais com personagens lutadoras. Num 

trabalho realizado acerca dos gêneros nos jogos (videogames) de luta, Krambeck 

(2012, p.127) aponta que:  

[...] ironicamente, enquanto os personagens masculinos vestem quimonos e 
até mesmo armaduras, as lutadoras usam microvestidos e maios para lutar. 
Algumas são baseadas no estilo “Viúva Negra” (seduzir e matar), contudo, 
muitas apenas são argumentos para atrair jogadores. 

 

O autor conclui então nesse estudo que, 

[...] 77% das personagens coletadas nas quatro series de jogos podem ser 
consideradas erotizadas, em maior ou menor grau. Antes de serem 
personagens “lutadoras”, elas são objetos sexuais apresentados em roupas 
mínimas e seios fartos. (KRAMBECK, p.128) 

 

Outro ponto a ser abordado quando tratamos de mulheres atletas, sobretudo 

em esportes considerados masculinos, é a falta de incentivos por parte da família. 

Num estudo com amazonas e jogadoras de vôlei, Adelman (2003, p. 456) aponta 

que: “Segundo as amazonas, o grande obstáculo para as mulheres se 

profissionalizarem no esporte provém ainda da cultura brasileira da família, que 

incorpora a desigualdade de gênero”.  Em relação as competições, as mulheres por 

vezes ficam impedidas de competir por ter demandas familiares que acabam 

atrapalhando sua dedicação as competições (ADELMAN, 2003). 

Ainda com foco nas mulheres atletas num contexto geral, em nível 

internacional, fazendo uma análise no site do Comitê Olímpico Internacional sobre a 

quantidade de atletas Brasileiros classificados para cada modalidade na última 

Olimpíada, em 2016, é possível observar uma grande diferença em relação ao 
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número de atletas nas categorias Feminino e Masculino. Um exemplo foi o Atletismo 

com sessenta e sete atletas, sendo trinta e uma mulheres e trinta e seis homens. Na 

luta, especificamente no Boxe, tínhamos nove atletas no total, duas mulheres e sete 

homens.  

Dessa forma, analisando a modalidade de luta JJ, atualmente 

profissionalizada e praticada dentro de regras, pontuações e punições, é possível 

perceber que, como nas demais práticas esportivas, o número de mulheres 

praticantes/atletas é inferior se comparado ao público masculino. Um exemplo que 

confirma tal afirmação é a quantidade de mulheres inscritas no último campeonato 

Brasileiro realizado pela CBJJ, onde foi feita uma pesquisa acerca da quantidade de 

mulheres e homens inscritos, analisando todas as cores de faixa, e divisões por 

peso da categoria Adulto. Na Tabela abaixo estão dados referentes as inscrições na 

categoria Adulto, femininas e masculinas no Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu do 

ano de 2016, realizado pela CBJJ, representados por cor de faixa a soma de todas 

as categorias de peso dessa faixa. 

Tabela da Categoria Adulto, mulheres e homens inscritos. 

Cor da faixa Mulheres Homens 

Branca 67 178 

Azul 175 575 

Roxa 82 409 

Marrom 21 266 

Preta 28 261 

TOTAL 373 1689 

Fonte: Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (2017). 

Ao comparar a relação dos atletas inscritos masculino e feminino nas 

diferentes faixas, fica evidente a maior participação masculina em âmbito de 

competição chegando a ser quase cinco vezes maior se compararmos ao total de 

inscrições femininas. Isso sugere que nos treinos esse público masculino também é 

maior, trazendo à tona algumas questões em relação à essa presença do público 

feminino em menor número. Uma hipótese seria a existência de conflitos presentes 

que acabam por dificultar/desmotivar a permanência na prática. 
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O JJ é um tipo de arte marcial que envolve técnicas de torções, 

estrangulamentos e alavancas, sua prática ocorre, na maioria das vezes em 

academias de lutas, onde fica possível perceber nesse espaço a demonstração de 

força, técnica, garra e ambição de vencer, conforme visto, atribuições masculinas. 

Uma academia de jiu-jítsu é um espaço hipermasculino não apenas porque 
exige imensos sacrifícios ao corpo do lutador, ou porque este, para obter o 
reconhecimento de seus pares, deve mostrar-se sempre um “guerreiro” que, 
ao superar constantemente a si próprio – a dor, as contusões, os exercícios 
–, pavimenta o caminho para superar os adversários. [...] (TEIXEIRA, 2011, 
p. 365) 

 

As mulheres que se dedicam a prática do JJ possuem algumas características 

como unhas curtas para não machucar o oponente, cabelo ao final do treino 

despenteado, que acabam por deixá-la menos parecida com o ideal de mulher (ou 

estereótipo feminino) socialmente imposto. Contudo, diante do histórico de 

proibições no âmbito das práticas corporais, as mulheres se fazem presente no 

mundo das lutas. Analisaremos a seguir sua inserção no JJ e dificuldades vividas 

diante dessa prática. 

 

MULHERES NO TATAME 

 

Essa pesquisa caracteriza-se numa perspectiva qualitativa, segundo Minayo 

(2001, p. 22) [...] a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados 

das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 

equações, médias e estatísticas. Assim, o trabalho de campo é uma possibilidade de 

aproximação com o objeto de estudo (MINAYO, 2001). Dessa forma, realizamos 

entrevistas semiestruturadas com oito mulheres inseridas no JJ. 

O critério de participação da pesquisa foi ter um tempo de vivência mínima de 

um ano no JJ, por assim entender que as entrevistadas teriam mais propriedade 

para tratar das questões a serem analisadas. Dentre essas mulheres, uma compete 

a nível mundial, sendo campeã três vezes da International Brazilian Jiu Jitsu 

Federation (IBJJF), maior entidade internacional do JJ, uma compete a nível 

nacional e outras duas possuem destaque estadual. As outras quatro entrevistas são 

praticantes. As entrevistadas são em sua maioria moradoras da Grande Vitória – ES, 

sendo que, apenas uma reside no estado de São Paulo para estar se dedicando 
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mais as competições. Cinco pertencem a mesma equipe e treinam na mesma 

academia, as outras três entrevistadas são de equipes e academias distintas. 

As entrevistadas são divididas aqui entre atletas e praticantes, consideradas 

atletas aquelas que participam de uma rotina de treinos e competem com 

regularidade, e praticantes as que treinam na academia sem necessariamente ter 

uma finalidade competitiva para tal. As atletas serão descritas como A, e as 

praticantes como P, ambas seguidas de um número. 

Com base na revisão de literatura, os pontos analisados nesse tópico foram 

referentes ao apoio da família em relação a escolha da modalidade, conflitos vividos, 

e os fatores que podem desmotivar a prática do JJ. Inicialmente abordaremos sobre 

a inserção na modalidade, os motivos que as levaram a prática do JJ, bem como 

seus objetivos dentro da modalidade. A seguir analisaremos as questões referentes 

aos conflitos vividos pelas mulheres inseridas no JJ.  

O menor tempo de vivência na luta registrado nas entrevistas foi de um ano e 

três meses, chegando ao máximo de dezoito anos de prática. Com exceção da A1 

que treina 5 horas por dia todos os dias, a entrevistadas treinam uma hora e meia 

por dia, de três a quatro vezes na semana. 

A Inserção no Jiu Jitsu  

Ao questionar qual fato as motivou para a prática do JJ, as respostas foram 

variadas, seis entrevistadas expressaram incentivos de amigos e da família, uma 

apontou sobre a questão da autodefesa, e uma sobre necessidade de manter o 

corpo saudável. De acordo com P4 por não gostar de musculação resolveu na 

época, há dez anos, conhecer o JJ se dedicando e acrescentando outro objetivo na 

luta posteriormente: “[...] eu acho que a luta trabalha o corpo de uma forma que você 

não percebe, de uma forma suave, de uma forma bem elaborada, o corpo trabalha 

bem e a gente não vê o tempo passar”. Justificando ser esse o motivo inicial de sua 

prática. Essa fala aponta para o reconhecimento que as pessoas dão para a 

atividade física, pois apesar de a entrevistada não gostar de outro tipo de 

musculação entendia a necessidade de estar fazendo alguma atividade física. 

Assim, a luta é utilizada como meio estético, de garantir a construção do corpo, 

apontada nessa fala como uma maneira diferenciada, prazerosa. 
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Os objetivos em praticar a luta são diversos. Dentre as atletas foi possível 

perceber que a maioria dos objetivos girava em torno da profissionalização e de ser 

campeã da prática. A A1 aponta “[...] meu objetivo é alcançar o topo, ser melhor, ser 

campeã mundial.” A entrevistada A4 expressa: 

[...] além de ser meu esporte eu luto profissionalmente sou tricampeã 
mundial de JJ pela maior entidade do JJ que é a IBJJF, e tenho três títulos 
mundiais na faixa preta, se eu ganhar mais um eu entro para o hall da fama, 
então eu tenho patrocínios, marca de kimono há mais de dez anos eu 
consigo sobreviver do JJ também. (A4, 23/11/2017) 

 

A A2 apresenta que além do conhecimento da autodefesa e benefícios para o 

corpo seus objetivos são “[...] conhecimento técnico da arte suave, trabalhar com o 

JJ, [...] me tornar uma atleta profissional de JJ, trabalhar com o JJ.” As próximas 

falas expressam o desejo de estar evoluindo no JJ, e poder passar esse 

aprendizado adiante, a A3 declara:  

[...] eu sempre tive vontade de dar aula, eu sempre gostei de criança, então 
como eu tenho um namorado que faz isso, então é um ajudando o outro, 
então eu tenho essa vontade de crescer junto com ele e o esporte, então eu 
acho isso bacana. 

 

A P4 aponta: 

Meu objetivo hoje é conhecimento, é técnica, é aprendizado, poder passar 
para frente o que eu aprendi. Eu comecei por questão física, trabalhar o 
corpo e aquela coisa toda, e hoje não, hoje eu quero conhecimento, hoje eu 
quero passar para frente, poder ensinar, ter faixa preta, evolução. 

 

Essa última fala aponta para uma mudança em relação ao objetivo, não 

estando esse mais atrelado a questão física, e sim no desenvolvimento e evolução 

pessoal, podemos dessa forma considerar que a prática do JJ influenciou nos seus 

objetivos, mostrando que a praticante deseja agora um crescimento pessoal dentro 

da modalidade. 

Outro ponto que aparece nas entrevistas em relação aos objetivos na luta é a 

questão vinculada a prática de uma forma não competitiva. A entrevistada P1 relata: 

Tem gente que se identifica com as competições, eu não, eu pratico o JJ 
por questão de stress, questão de prazer, por ser uma atividade física 
completa por gostar mesmo do esporte, e além disso ainda aprende a se 
defender, mas eu não tenho objetivo de competir não [...]. 
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P3 vai ao encontro com a mesma ideia:  

Então, o JJ me ajuda com muita coisa, me ajuda assim, a colocar a cabeça 
no lugar, me ajuda a ter disciplina, me ajuda com respeito, me ajuda com 
uma série de coisas da minha vida pessoal e profissional. Eu entro ali eu 
esqueço do resto, esqueço de problema, esqueço de tristeza, é uma válvula 
de escape para mim. As amizades que você faz aqui faz valer a pena. 

 

Nesse sentido é possível observar que os objetivos entre praticantes e atletas 

são distintos, enquanto três das quatro atletas destacam o objetivo de serem 

campeãs duas das quatro praticantes tem a prática do JJ como atividade para aliviar 

as tensões do dia a dia. 

Apoio da família e amigos em relação a prática do Jiu Jitsu  

Com relação a reação da família e amigos sobre a prática escolhida pela 

praticante, a A2 expressa:  

Acham muito bom, apesar de enxergarem o JJ ou o mundo das lutas 
apenas para os homens, como se a prática fosse apenas masculina, depois 
de um tempo foram se acostumando e vendo que a mulher precisa praticar 
arte marcial e defesa pessoal.  

 

Adelman (2003) aponta que um dos motivos que impedem as mulheres de 

estar evoluindo no esporte é a família, que reproduz um preconceito contra essa 

mulher atleta. É possível constatar essa semelhança conforme A4 destaca: “Minha 

mãe sempre me incentivou e apoiou no que eu escolhi. Logo quando entrei meu pai 

não gostou devido ser um esporte voltado para os homens. Mas logo após viu que 

ele estava errado e acabou apoiando também.”  

Nesse sentido, o preconceito está no fato de considerar a luta como um 

esporte voltado para homens, dessa forma, não apoiando em relação a escolha da 

modalidade. No trabalho de Cardoso, Cárdenas e Sampaio (2013) os autores 

constatam um preconceito existente em relação a prática de boxe por mulheres, 

onde as pessoas geralmente o consideram como esporte masculino, fato que 

contribui para uma resistência à prática feminina. Essa resistência por parte família 

também aconteceu com a A1: “No começo foi difícil mais hoje em dia tenho apoio 

total.” A entrevistada relata ainda que a família se dedica ao Atletismo e sua opção 

de estar numa modalidade de luta criou um incômodo inicialmente, porém hoje 

apoiam sua decisão. A P4 aponta que:  
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No início tinha preconceito, tinha questão de segurança também, se 
preocupar, porque realmente machuca, a gente tem torções, a gente chega 
roxa, a gente chega com músculo machucado, acontece sempre, e a 
primeira preocupação era essa, e depois viu que era isso mesmo, que era 
melhor estocar remédio do que me convencer o contrário e agora participam 
vem. 

 

No trabalho de Lima e Votre (2008, p. 03) é possível fazer uma comparação 

referente a reação da família em relação integridade física da praticante.  

[...] o preconceito da família, quanto à prática da mulher nos esportes de 
luta, é nítido, e, mesmo que não seja unanimidade, nota-se que existe 
pouco apoio por parte dos familiares para praticar Muay Thai, na maioria 
das vezes com preocupação voltada para integridade física da mulher[...].  

 

Essa questão do envolvimento familiar aparece também no trabalho de 

Adelman (2003), onde a autora aponta o fato da família apoiar mais os homens a 

competição do que as mulheres, considerando sua prática apenas como lazer, 

desconsiderando um apoio no âmbito competitivo. 

 

Sobre os conflitos e dificuldades 

Ao serem questionadas sobre conflitos vividos dentro do JJ, a A1 aponta 

preconceitos, “...existe até hoje, nós mulheres somos muito discriminadas por estar 

em um esporte que a grande maioria é homem.” Ainda em seu relato, ela expressa 

que inicialmente sentia-se excluída dos treinos por ser mulher, no entanto essa 

realidade mudou com o passar do tempo. Essa exclusão é resultado da ideia que 

algumas pessoas construíram historicamente com relação a prática da luta e ao 

ambiente da academia, sendo este considerado um espaço masculino. Segundo 

Thomazini, Moraes e Almeida (2008, p. 286), 

Estudos demonstram que o ambiente das academias de esportes de 
combate e/ou artes marciais é dominado por uma cultura masculina [...]” 
“[...] que considera a presença feminina uma afronta à ordenação simbólica 
daquele universo [...].  

 

Logo, da mesma forma que a família da atleta mostrou uma resistência em 

relação a escolha da prática do JJ, os colegas de treino também tiveram essa 

resistência, levando a exclusão da atleta no início de sua prática. 
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A A2 diz: “Dentro e fora do tatame somos subestimadas por sermos mulher, já 

impregnado, e tituladas como sexo frágil.”, apontando para preconceitos externos 

assim como preconceitos dentro da prática, trazendo em sua fala o mito do sexo 

frágil, argumento que coloca a mulher como ser incapaz de executar determinadas 

tarefas, sendo considerada inferior ao homem. De acordo com Silva e Fontoura 

(2011): 

O corpo feminino foi definido como incompleto, frágil e deficiente. Para o 
caso da Educação Física, essa posição tradicional e inferiorizada, com 
respeito à condição feminina, não só foi a mais utilizada e valorizada, como 
também circulou nos variados discursos e nas diferentes práticas corporais, 
utilizadas durante boa parte do século XX [...]. (2011, p. 270) 

 

De acordo com Molinero, Stilbem e Telles (2010), percebemos que o fato de 

as mulheres serem consideradas “sexo frágil” possa ser o motivo para que o Muay 

Thai fosse visto como incompatível para estas. A A2 relata ainda que esse fato é 

desanimador diante da prática, “[...] esses conflitos impedem a mulher de ser 

reconhecida no JJ ou até mesmo ser apoiada em um objetivo mais profissional.”. A 

partir das falas apresentadas neste parágrafo, observamos como os argumentos 

usados há décadas ainda permeiam e atrapalham a vida de mulheres que se 

dedicam à prática das lutas. Ainda sobre a questão dos conflitos, a A4 aponta que 

por ser mulher os homens que treinam com ela não aceitam “perder” para ela, como 

se perder para uma mulher nesse sentido o conferisse uma posição inferior, de 

desprestígio. 

[...] aconteceu comigo na academia por exemplo, eu já faixa preta, um 
menino faixa azul, um menino não, um rapaz, até forte assim, o professor 
colocou a gente para treinar aí ele ficou rindo e falou assim [...] eu vou 
devagar com ela [...] Aí eu fiquei com raiva lógico a gente sente raiva a 
gente fica chateada, e aí eu treinei com ele e amassei vamos dizer assim 
né, cheguei a pegar ele até três vezes no treino aí ele olhou para o 
professor e falou: é né, ela é forte né, ela é boa.  

 

Sobre essa atitude do homem que treina percebemos ainda que muitas vezes 

eles falam estar “pegando leve” para justificar o sucesso da mulher oponente. 

[...] eu escuto diversas vezes [...] é porque com você eu pego mais leve e 
tal, sendo que eu sei que isso não acontece, porque [...] pratico o esporte 
profissionalmente, então eu sei o nível, eu sei quando cada um está 
treinando comigo forte quando não está, quando está pegando leve [...] na 
parte dos homens que muitos não aceitam que por exemplo comigo, eu 
consigo em muitos combate [...] até sair vitoriosa, fica pau a pau ou melhor, 
me dar bem nos treinos, então eu escuto assim “com você eu peguei leve”, 
“fui devagar porque você é mulher” 
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Sobre as últimas falas expressas da A4 podemos fazer dois apontamentos de 

acordo com Bourdieu (2007) O primeiro diz respeito às ações dos homens em 

relação a mulher, na posição de oponente, o autor traz que em qualquer 

circunstância o homem deve afirmar sua virilidade, nesse caso, como não 

conseguem demonstrá-la como deveriam, usam desculpas que desmerecem o 

desempenho da mulher no combate. O segundo ponto se refere a reação da atleta, 

que expressa ter ficado com raiva por ter sido subestimada, nesse sentido a 

violência simbólica, ou seja, aquela que não usa de força física provoca: 

vergonha, humilhação, timidez, ansiedade, [...] emoções que se mostram 
ainda mais dolorosas, por vezes, por se traírem em manifestações visíveis, 
como o enrubescer, o gaguejar, o desajeitamento, o tremor, a cólera ou a 
raiva onipotente, e outras tantas maneiras de se submeter [...] (BOURDIEU, 
2007, p. 51) 

 

Ainda considerando a questão de conflitos a A4 aponta que, 

[...] as lutadoras de JJ elas são menos valorizadas realmente em 
comparação aos homens, vou dar um exemplo, em campeonatos, a 
premiação é geralmente quase dez vezes maior [...] masculino do que a 
feminino né, então a gente já vê assim essa desvalorização, [...] tem muito 
mais homens competindo do que mulheres, então num campeonato que 
tenha 10 homens numa categoria tem no máximo duas meninas numa 
categoria. Então vendo por esse lado a gente vê que ainda o esporte tem 
muito a crescer nessa parte do lado feminino né, questão de mais mulheres 
lutando mais mulheres praticando [...] 

 

Esta fala reforça o espaço limitado que a mulher possui no contexto das lutas, 

o que resulta na desvalorização que premia mais o homem. 

As entrevistadas A3, P1, P3 e P4, na questão referente a conflitos, afirmaram 

não ter sofrido nenhum a respeito de sua prática, porém durante a entrevista 

notamos falas que se assemelham as visões preconceituosas descritas 

anteriormente. Na fala da P1 é possível observar essa afirmação: “[...] o meu 

coordenador fala que não é esporte de menina, fala que é coisa de macho[...].” 

Podemos a partir desse trecho em consonância com Lima e Votre (2008) apontar 

que fala apresentada é preconceituosa, de segregação. Porém, esse não é um fator 

que desmotiva a permanência desta entrevistada no contexto da luta, quando a 

mesma demonstra não enxergar essas reações como conflito. 

Ainda na fala da P1, destacamos a existência de outro conflito, entretanto 

voltado para a questão do contato corporal entre homens e mulheres, no momento 
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em que a entrevistada relata que, “[...] meu marido enchia o saco porque eu 

treinava e era muito homem [...]” essa fala entona um posicionamento de 

desconfiança, onde o marido atrela a uma conotação sexual por conta do contato 

com o corpo do outro, dentro da prática do JJ. A P2 expressa uma fala que aborda 

essa questão: “muita gente questiona por ser algo muito próximo, de ter um pouco 

de malícia por parte dos homens, eu ficar muito próxima, sempre tem esse 

estranhamento, mas, dos mais próximos que conhecem a prática não.”  

Dessa forma compreendemos que a falta de conhecimento das pessoas em 

relação a prática do JJ gera esse preconceito, levando a falas que podem 

constranger quem está inserido na modalidade. Ainda sobre essa questão, a A2 

aponta para a postura da mulher nesse ambiente. 

[...] o comportamento da mulher dentro do tatame, é extremamente 
importante, a seriedade deve ser a nossa postura, pois a maioria que 
pratica o JJ são homens, há uma diferença, mas quando tem o respeito, os 
conflitos desaparecem. 

 

Outra questão explorada na entrevista foi a existência de fatores que 

desmotivam a prática do JJ. Um deles é o apoio financeiro.  Conforme expressa a 

A1, “[...] um deles é a falta de apoio que muitas vezes o atleta não tem condições 

financeiras [para estar competindo]. A entrevistada P2 declara que: “treino há 8 anos 

nunca tive um patrocínio, já corri atrás, mas não tem esse incentivo de [...], então dá 

uma desanimada.” A A3 complementa: 

É porque em relação a você ser realmente atleta você tem que ter apoio né, 
é muito difícil você... igual eu gosto de viajar, participar de campeonatos 
fora, então você tem que ter alguém para te apoiar a fazer isso, só do seu 
bolso não funciona né[...]. 

 

O apoio financeiro é essencial as mulheres que pretendem seguir uma 

carreira como atleta pois para serem reconhecidas no contexto do JJ elas precisam 

estar competindo regularmente. Tomando como exemplo a IBJJF, maior entidade de 

importância atualmente, no calendário de 2018 teremos o Campeonato Europeu em 

Portugal. A inscrição está custando cento e trinta e três dólares americanos, além 

das despesas com passagem e hospedagem. Logo é de suma importância o apoio 

financeiro às mulheres que se dedicam e tem como objetivo competir 

profissionalmente. 
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Percebemos que, assim como os objetivos dentro do JJ, os fatores que 

desmotivam a prática também se divergem entre praticantes e atletas. As duas 

entrevistadas que expressaram não ter o objetivo de competir não apresentaram 

falas em relação à questão financeira, quando questionadas sobre os pontos que 

podem atrapalhar a prática do JJ as respostas são em torno da vida família e 

profissional das praticantes “[...] horário de trabalho e filho né, que as vezes adoece 

então precisa de um pouco mais de atenção, então são fatores que as vezes ficam 

no meio do caminho” (P1). A P3 afirma que:  

[...] minha profissão, minha família, até porque eu não sou atleta, eu acho 
que nem tenho idade para isso, então as vezes não dá para vir, as vezes 
agarra no trabalho, as vezes rola um estresse, as vezes a gente adoece, 
tem problema para resolver então isso acaba atrapalhando. 

 

Consideramos aqui as exigências que recaem das mulheres no mundo 

contemporâneo. Se antes elas estavam restritas ao privado, hoje elas estão 

presentes no público, precisando dividir seu tempo entre um espaço e outro. 

A maioria das entrevistadas afirmaram que o espaço da mulher no JJ hoje é 

grande, podendo essa expansão ser resultado de a luta atualmente ser mais 

popular, com tendência a se expandir mais, A4 destaca:  

As mulheres conquistaram muito espaço, comparando com o número de 
mulheres praticando e competindo. Como por exemplo, hoje as 
competições de ABU DHABI já têm premiações para as mulheres, logo que 
começou não tinha. Precisa melhorar e muito, mas para isso precisamos de 
mais mulheres competindo. 

 

 A A2 expressa que “considero um espaço ainda pequeno, mesmo que 

com o passar dos anos, mais mulheres tem praticado o JJ temos que conquistar 

um espaço que também é nosso.” Apontando que para estarmos conquistando 

esse espaço precisamos de “mais apoio, mais investimento, por conta das 

federações e dos representantes de JJ local. Claro que para isso, precisamos de 

mais mulheres treinando e competindo.” A P3 também considerou o espaço 

ainda pequeno, apontando para as especificidades da modalidade no que se 

refere a vaidade, mostrando que a respeito destas algumas mulheres podem 

acabar desistindo do JJ. 

Na verdade, eu acho que ainda falta muito, tem muita mulher que... ainda 
mais hoje que a gente vive essa questão da rede social, eu acho que tem 
muita gente que fala muito que faz e não vem aqui pra fazer de fato, isso 
acaba diminuindo, isso acaba queimando a imagem das mulheres no JJ e 



23 
 

alguns comportamentos[...] até porque é difícil, não é fácil para a gente que 
é mulher ficar descabelada, ficar assim com a unha cortada sem brinco, 
sem piercing, a gente acaba acostumando, [...] se ela não gosta ela não 
fica, porque é difícil. De você estar sempre com unha curta, você faz sua 
unha você chega aqui sua unha estraga[...] 

 

As falas das entrevistadas mostram de alguma forma preconceitos que 

deslegitimam a mulher no contexto das lutas, resultando em uma condição onde a 

mulher recebe menos valorização se comparadas aos homens. Essa valorização se 

dá de diversas formas, por meio do apoio familiar, pelos colegas de treino e através 

dos patrocinadores. Essas dificuldades entendidas aqui como conflitos podem 

impedir a expansão feminina na prática do JJ, resultando assim em menos atletas, 

menos investimentos por patrocinadores, menor visibilidade por parte da mídia e 

menos mulheres interessadas nessa prática corporal. É importante ressaltar que a 

condição atual da mulher no esporte e suas dificuldades representam seu espaço na 

sociedade, os preconceitos enfrentados aqui, podemos ver também em relação aos 

cargos de liderança e aos empregos ocupados em sua maioria por homens.  

Observamos que, inicialmente, há um confronto que busca deslegitimar a 

mulher no espaço das lutas, destacamos que a insistência da mulher em participar 

dos espaços considerados masculinos é uma forma de questionar preconceitos 

ainda existentes, pois isso demostra que as mulheres podem estar praticando as 

diversas práticas corporais antes praticadas apenas por homens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da leitura acerca de esporte e gênero, abordamos superficialmente 

nesse estudo, a história das mulheres no esporte, desde suas restrições à suas 

indicações e quais os argumentos estavam por detrás destes. Dessa forma, 

realizamos entrevistas semiestruturadas e analisamos como se deu a inserção das 

mulheres no JJ bem como dificuldades que existiram ou ainda existem em seu 

contexto. 

As entrevistas apontam para um crescimento, ainda que lento, da inserção da 

mulher na prática do JJ. Nesse sentido, conforme observado sobre os objetivos em 

praticar essa luta, é possível destacar a busca da mulher por atividades físicas de 

confronto, consideradas masculinas, sendo esse um fator positivo, pois mesmo 

diante de falas preconceituosas elas não deixam de praticar a modalidade, 

mostrando ser esse ponto uma forma de resistência. 

Diante dos conflitos enfrentados pelas entrevistadas como a falta de apoio 

familiar, exclusão dos treinos, falta de apoio financeiro, constatamos que, de alguma 

forma, preconceitos perpassaram essas mulheres inseridas no JJ, sejam eles 

argumentados por questão de segurança, ou por negação do espaço à mulher, 

argumentos esses que colocam a mulher como ser inferior e incapaz. Discussões a 

respeito desses preconceitos precisam ser mais aprofundadas afim de 

problematizarmos porque esses preconceitos ainda estão presentes na sociedade. A 

partir dessa compreensão, nós professores, formadores de opinião poderemos agir 

de forma a minimizar e superar esses preconceitos. Como futura professora tenho 

papel de fomentar, assim como dialogar e mediar discussões com os alunos, a partir 

dos conteúdos da Cultura Corporal de Movimento.  

A luta é um conteúdo da Cultura Corporal de Movimento e deve ser 

ministrada nas aulas de Educação Física, a partir desse conteúdo podemos discutir 

dentre outros temas, a noção de corpo e gênero. 

De acordo com Bourdieu (2007) o gênero é fruto de uma construção social, a 

partir dele são atribuídas tarefas, modos de se comportar até mesmo as diferentes 

práticas corporais. Podemos trabalhar a partir dessa compreensão como estar 
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desconstruindo estereótipos socialmente construídos. Essa questão se reflete na 

Educação Física bem como seu papel na escola, pois em relação ao gênero: 

No âmbito da Educação Física, os conhecimentos construídos devem 
possibilitar a análise crítica dos valores sociais, tais como os padrões de 
beleza e saúde, que se tornaram dominantes na sociedade, seu papel como 
instrumento de exclusão e discriminação social e a atuação dos meios de 
comunicação em produzi-los, transmiti-los e impô-los; uma discussão sobre 
a ética do esporte profissional, sobre a discriminação sexual e racial que 
existe nele, entre outras coisas, pode favorecer a consideração da estética 
do ponto de vista do bem-estar, as posturas não-consumistas, não 
preconceituosas, não-discriminatórias e a consciência dos valores 
coerentes com a ética democrática (BRASIL, 1997. p. 25). 

 

Dessa forma, conforme Soares et al. (1992), a dinâmica curricular na 

Educação Física busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o que o homem 

tem produzido acerca das expressões corporais, os jogos, danças, lutas e outros. 

Pois, se essas práticas corporais são culturalmente desenvolvidas podemos por 

meio da educação torná-las de acesso igual entre homens e mulheres para que os 

conflitos encontrados nesse estudo possam se extinguir. 

Vimos nesse estudo que, numa sociedade dominada por homens, a mulher 

que escolhe praticar e por assim seguir a carreira de lutadora ultrapassa diversas 

barreiras socialmente impostas, como preconceitos que deslegitimam seu espaço. A 

mulher no tatame representa não só uma conquista pessoal, representa a conquista 

de uma luta que não está só no Tatame, está na sociedade, nos estigmas 

enraizados, representa a conquista de mais um espaço público, assim como a força 

e persistência que as mulheres têm. 
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ANEXO 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Qual seu nome? 

2. Onde mora? 

3. Onde treina? 

4. Há quanto tempo treina? 

5. Qual tempo destinado para a prática/treinamento do Jiu Jitsu (JJ)? 

6. Já praticou outra arte marcial? Por quanto tempo? 

7. Como se deu sua inserção no mundo das artes marciais? 

8. Qual motivo de ter escolhido o JJ e não outra arte marcial? 

9. Qual seu objetivo em praticar o JJ? 

10. Como sua família/amigos reagiu/reage diante da sua escolha em 

praticar um tipo de luta? 

11. Acredita que existam práticas corporais/esportes destinados a 

homens ou a mulheres restritamente? Por que? 

12. Existem ou existiram conflitos por você ser mulher numa prática de 

combate/luta, e também por estar num ambiente frequentado em 

sua maioria por homens? 

13. Quais seriam esses conflitos? 

14. Esses conflitos impedem ou acabam desmotivando sua 

permanência na prática do JJ? 

15. Existem fatores fora da academia que podem dificultar ou 

atrapalhar na sua prática ou carreira de atleta? 

16. Como considera o relacionamento que os homens 

praticantes/atletas têm com você? 

17. Enxergando o JJ atualmente em âmbito esportivo, como você 

considera o espaço obtido pelas mulheres dentro dessa arte 

marcial? 

 

 

 

 


