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Resumo 

A história do futebol feminino enfrentou muitas barreiras criadas por preconceito de 

gênero, as atletas eram vistas como o sexo frágil e praticar alguns esportes, por exemplo, 

o futebol iria prejudica-las na vida de dona do lar e maternidade. Motivados pelo interesse 

na ascensão do futebol feminino nos últimos anos, este estudo teve como objetivo 

identificar como está o desenvolvimento da modalidade no Brasil através de uma revisão 

sistemática da literatura, entre os anos de 2009 a 2019. O método de pesquisa escolhido 

foi o de revisão sistemática, pois quando bem elaborada pode contribuir na construção 

de novas linhas de pesquisa para o campo profissional.  Para entender melhor a trajetória 

do futebol feminino no Brasil é necessário buscar a origem da modalidade e como ela foi 

inserida na cultura esportiva nacional. Mesmo o futebol sendo um esporte popular no 

Brasil, é visível que ainda há preconceito por parte da sociedade quando se trata da 

participação feminina na modalidade. É importante conhecer as características físicas, 

técnicas e táticas das jogadoras de futebol feminino do Brasil, pois o futebol de campo é 

uma modalidade esportiva complexa que exige muito do condicionamento físico das 

atletas, tanto do metabolismo aeróbico quanto do anaeróbico devido às diferentes 

intensidades, volume e deslocamentos. Visto que a mídia possui uma forte influência 

sobre a formação de ideias da sociedade, buscamos investigar de que forma os veículos 

de informação interviam sobre o processo de massificação da modalidade. Observamos 

que, quando se trata de futebol feminino no Brasil nos deparamos com uma carência de 

atenção e apoio da sociedade. O desempenho das atletas durante a partida é uma 

variável importante para o sucesso em campeonatos, que consequentemente, colabora 

com o crescimento da modalidade no país. Diante disso, investimentos em profissionais 

interessados em trabalhar com esse público e categorias de base são necessários para 

aumentar o número de praticantes. 

 

Palavras-chave: Futebol feminino. Mulher e futebol. Revisão sistemática. Treinamento 

e desempenho. Atletas e desempenho. Caracterização das atletas que jogam futebol 

feminino
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1. INTRODUÇÃO 

A história do futebol feminino enfrentou muitas barreiras criadas por preconceito de 

gênero, as atletas eram vistas como o sexo frágil e praticar alguns esportes, por 

exemplo, o futebol iria prejudica-las na vida de dona do lar e maternidade (SALVINI, 

F, et al 2013). Os esportes que pudessem provocar alguma lesão foram limitados ao 

sexo masculino por meio de um decreto-lei 3.199 (SENADO, 1941), que no final de 

1970 foi revogado. Porém, resquícios dessas ações ainda fazem parte da realidade 

do futebol feminino que refletem diretamente no desenvolvimento da modalidade por 

falta de infraestrutura, investimento e apoio por parte da sociedade (SALVINI, L.; 

MARCHI JUNIOR, W. 2016 e BARREIRA, J. et al 2018) 

A falta de apoio da sociedade ao futebol feminino brasileiro foi fortalecida durante anos 

pelo desinteresse da mídia e baixa significância cultural em relação ao futebol 

masculino. Contudo, alguns resultados vitoriosos obtidos pela seleção nacional 

possibilitou uma inserção midiática, melhorando a visibilidade dessa modalidade do 

futebol. Dentre os resultados podemos destacar a conquista da medalha de prata nos 

Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 

em 2007, o vice-campeonato mundial em 2007, e a conquista do título de melhor 

jogadora do mundo por Marta consecutiva vezes, em 2006, 2007, 2008 e 2009 

(SANTOS, D.S; MEDEIROS, A.G.A. 2012. GABRIEL, B, J. FREITAS JUNIOR, M.A. 

2015). 

Para alcançar sucesso em uma partida de futebol existem fatores relacionados ao 

desenvolvimento da aptidão física, motora e psíquica, por esse motivo é necessário 

investimento na capacitação de profissionais para trabalharem com essas atletas e 

pesquisas específicas com foco em melhoria de desempenho. Atualmente, encontra-

se na literatura muitas pesquisas focadas nos atletas masculinos, porém não podem 

ser aplicadas as mesmas nas atletas femininas, poderá acarretar em treinamentos 

não eficazes e prejudicar o desempenho das atletas (FELTRIN, M.B, et al 2012. 

CABISTANY et al (2018). 

 Motivados pelo interesse na ascensão do futebol feminino nos últimos anos, este 

estudo teve como objetivo identificar como está o desenvolvimento da modalidade no 
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 Brasil através de uma revisão sistemática da literatura, entre os anos de 2009 a 2019. 

O estudo cobre todo o material relevante acerca do tema: artigos de periódicos, artigos 

de jornais, registros históricos, teses e dissertações.  

 O método de pesquisa escolhido foi o de revisão sistemática, que de acordo com 

Gomes e Caminha (2014), “quando bem estruturadas podem auxiliar na atualização 

e construção de novas diretrizes para atuação profissional ou ida a campo em busca 

de soluções para artigos originais”. 
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2. METODOLOGIA 
 

De acordo com Gomes e Caminha (2014), uma revisão sistemática bem elaborada 

pode contribuir na construção de novas linhas para o campo profissional ou até 

mesmo na busca de resultados para estudos originais. Seguindo essa linha, para De-

la-Torre-Ugarte-Guanilo, Takahashi, Bertolozzi (2011), a proposta da revisão 

sistemática é, constatar estudos sobre determinado tema, aplicar métodos específicos 

e sistematizados de busca, analisar as características e validade dos mesmos, bem 

como sua função no contexto onde as investigações serão realizadas, afim de 

evidenciar os estudos que fornecerão as evidencias cientificas. (DE-LA-TORRE-

UGARTE, M. C., et al 2011; GOMES, I. S.; DE OLIVEIRA CAMINHA, I. 2014) 

Sampaio e Mancini (2007), e Caiado et al (2016) comprovam que existem algumas 

etapas que fazem parte do processo na elaboração de uma revisão sistemática, sendo 

estes, (1) formular o problema; (2) localizar e selecionar os estudos; (3) avaliar a 

qualidade dos estudos e coletar os dados; (4) analisar os resultados; (5) interpretar e 

apresentar os resultados. Para isso acontecer, é feito um planejamento, registrando o 

passo a passo em cada momento, considerando os critérios de inclusão e exclusão, 

proporcionando qualidade a revisão sistemática, para que seja reproduzida e 

conferida por outros pesquisadores. (CAIADO, R., et al. 2016; SAMPAIO, RF. 2007) 

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas bases de 

dados Google Acadêmico, Pubmed e Scielo, Lilacs, Redalyc. 

Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores e suas 

combinações na língua portuguesa: “futebol feminino”, “mulher e futebol”, “revisão 

sistemática”, “treinamento e desempenho”, “atletas e desempenho” e “caracterização 

das atletas que jogam futebol feminino”. Os critérios de inclusão definidos para a 

seleção dos artigos foram: artigos publicados em português; artigos que retratam 

sobre o futebol feminino brasileiro; artigos na íntegra que retratassem a temática 

referente à revisão sistemática e artigos publicados e indexados nos referidos bancos 

de dados nos últimos dez anos (2009-2019). Os critérios de exclusão foram trabalhos 

publicados em idiomas diferentes do português e estudos que retratam o futebol 

feminino fora do Brasil. 
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No Gráfico I é possível identificar a quantidade de estudos e pesquisas 

encontrados em ordem cronológica, com os descritores utilizados, o que mostra como 

as pesquisas sobre futebol feminino estão crescendo. 

 
 
No Gráfico II podemos observar a quantidade de estudos encontrados nas 
seguintes bases de dados: 
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 Na Tabela I encontram-se todos os estudos e pesquisas encontrados com 

informações sobre o ano de publicação, nome dos autores, bases de dados em que 

foram encontradas e o assunto referente ao tema dos descritores utilizados. 

 

ARTIGO ANO AUTORES (AS) BASE DE DADOS ASSUNTO 

O efeito da interferência 
contextual no 

treinamento de 
habilidades motoras 

esportivas 

2004 
Fialho, J. V. A. P.; 
Ugrinowitsch, H. 

Google Acadêmico Treinamento 

O futebol feminino e sua 
inserção na mídia 

2007 
Leonardo Tavares Martins, 

Laura Moraes 
Google Acadêmico 

Visibilidade da mídia para o 
futebol feminino 

Estudos de revisão 
sistemática: um guia 

para síntese criteriosa 
da evidência científica 

2007 Sampaio RF, Mancini MC Google Acadêmico Revisão sistemática 

Avaliação do estado 
nutricional do 

micronutriente ferro em 
atletas femininas 

2008 

Ricardo Nishimori, Maria 
Jacira Silva Simões, 

Cassiano Merussi Neiva, 
Carolina Pereira Pires, 
Juliana Alvares Duarte 

Bonini Campos, Antonio 
Sérgio Valladão 

Google Acadêmico Nutrição 

Perfil antropométrico de 
mulheres praticantes de 

futebol feminino 
profissional 

2008 
Luana Paula Silva, Ricardo 

Felipe Navarro Passos 
Google Acadêmico Caracterização 

A prática do futsal 
feminino na formação 

das jogadoras 
brasileiras de futebol 

2009 

Cristina Fonseca Rosa, 
Nívea Glaucia Rodrigues 
Da Costa, Antonio Coppi 

Navarro 

Google Acadêmico Caracterização 

A mulher no espaço do 
futebol 

2010 
Márcia Cristina Furtado 

Ecoten, Berenice Corsetti 
Google Acadêmico 

Histórico da mulher no 
futebol 

Concentração de lactato 
sanguíneo durante uma 

partida de futebol 
feminino profissional 

2010 

Eliberto Medeiros Chaves, 
Joscelito de Oliveira 

Berneira, Thiago Rozales 
Ramis, Airton José 

Rombaldi 

Google Acadêmico Caracterização 

Influência da Maturação 
Sexual no Limiar de 

Lactato em Jogadoras 
de Futebol 

2010 

Ana Lucia Anauate 
Nicolao, André Pedrinelli, 

Paulo Sérgio Martino 
Zogaib, Rogério Orbetelli, 
Turíbio Leite De Barros 

Neto 

Scielo Desempenho  

Avaliação Isocinética da 
Força Muscular em 

Atletas Profissionais de 
Futebol Feminino 

2010 

Moacir Silva Neto, Rene 
Simões, João Alves 

Grangeiro Neto, Cláudio P. 
Cardone 

Scielo Desempenho  

A estrutura do futebol 
feminino no Brasil 

2011 
Esperança Machado 

Sardinha 
Google Acadêmico 

História e estrutura 
administrativa do futebol 

feminino no Brasil 
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O futebol feminino nos 
jogos olímpicos de 

Pequim 
2011 

Marco Antônio De 
Carvalho, Ferretti Renata 

Pascoti Zuzzi, Aline 
Edwiges Dos Santos 

Viana, Fernando Morales 
Vilha Junior 

Scielo 
Visibilidade da mídia para o 

futebol feminino 

Distância percorrida por 
jogadoras de futebol de 

diferentes posições 
durante uma partida 

2011 
Wagner Pottes Maciel, Esp. 

Eduardo Lucia Caputo, 
Marcelo Cozzensa Da Silva 

Scielo Desempenho  

Roteiro para revisão 
bibliográfica sistemática: 

aplicação no 
desenvolvimento de 

produtos e 
gerenciamento de 

projetos 

2011 
Edivandro Carlos Conforto, 

Daniel Capaldo Amaral, 
Sérgio Luis Da Silva 

Google Acadêmico Revisão sistemática 

Revisão sistemática: 
noções gerais 

2011 

Mônica Cecilia De-La-
Torre-Ugarte-Guanilo, 

Renata Ferreira Takahashi, 
Maria Rita Bertolozzi 

Google Acadêmico Revisão sistemática 

Physical Analysis of the 
FIFA Women’s World 

Cup Germany 
2011 

Joseph S. Blatter 
Presidente Da FIFA 

Fifa Desempenho 

O futebol feminino no 
discurso televisivo 

2012 
Doidara Silva Dos Santos, 

Ana Gabriela Alves 
Medeiros 

Scielo 
Apelo estético em detrimento 

aos aspectos técnicos e 
táticos da prática 

Caracterização de 
praticantes de futebol 

feminino no brasil 
2012 

Murilo Bortolotti Feltrin 
, Charles Ricardo Lopes 
, Antonio Coppi Navarro, 
Ídico Luís Pellegrinotti, 

Renan Delafiori 

Google Acadêmico Caracterização 

Análises dos gols em 
jogos da liga futsal 2011 

2012 
João Paulo Shyodi Fukuda, 
Wilton Carlos De Santana 

Google Acadêmico Treinamento 

Preconceito no futebol 
feminino brasileiro 

2013 
Fábio Luís Santos Teixeira, 

Iraquitan De Oliveira 
Caminha 

Google Acadêmico Preconceito por gênero 

Notoriedade mundial e 
visibilidade local: 

o futebol feminino na 

revista Placar na década 
de 1990 

2013 
Leila Salvini, Wanderley 

Marchi Junior 
Google Acadêmico História do futebol feminino 

Efeito da idade relativa 
no Futebol: o estudo de 

caso do São Paulo 
Futebol Clube 

2014 

Marcelo Massa, Eduardo 
Caldas Costa, Alexandre 
Moreira, Carlos Rogério 

Thiengo, Marcelo 
Rodrigues De Lima, Walter 
Quispe Marquez, Marcelo 

Saldanha Aoki 

Scielo Desempenho 

Fisiologia aplicada do 
futebol feminino: uma 

atualização 
2014 

Naomi Datson,  Andrew 
Hulton, Helena Andersson,  

Tracy Lewis,  Matthew 
Weston,  Barry Drust, 

Warren Gregson 

Pubmed Treinamento 

https://www.redalyc.org/html/1153/115325713014/
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Guia para estudos de 
revisão sistemática: uma 

opção metodológica 
para as Ciências do 
Movimento Humano 

2014 
Isabelle Sena Gomes, 
Iraquitan De Oliveira 

Caminha 
Google Acadêmico Revisão sistemática 

Entre fachadas, 
bastidores e estigmas: 

uma análise sociológica 
do futebol feminino a 

partir da teoria da ação 
social de Erving 

Goffman 

2015 
Leila Salvini, Juliano De 

Souza, Wanderley Marchi 
Júnior 

Google Acadêmico 
Construção corporal no 

contexto do futebol feminino 
brasileiro 

Análise temporal dos 
gols no futebol feminino 
nos jogos olímpicos de 

Londres 2012 

2015 Januária Salles Argolo Google Acadêmico Treinamento 

Análise da percepção de 
jogadores de futebol 

amador sobre mulheres 
que praticam o futebol 

2015 
Frederico Jorge Saad 

Guirra Jacqueline Vieira 
Almeida 

Google acadêmico 
Visibilidade da mídia para o 

futebol feminino 

O efeito da idade 
relativa em copas do 

mundo de futebol 
masculino e feminino 

nas categorias sub-20 e 
profissional 

2015 
Davi Correia Da Silva, 
Maickel Bach Padilha, 
Israel Teoldo Da Costa 

Scielo Desempenho 

Associação entre massa 
corporal, estatura e 

vo2máx com medidas 
de desempenho físico 
em atletas de futebol 

2015 
José Eduardo Da Silva, 

Júlio Cesar Voltolini, 
Romulo Soler Brit 

Google Acadêmico Desempenho 

Tipos de revisão de 
literatura 

2015 

Faculdade De Ciencias 
Agronomicas, Biblioteca 
Profº Paulo De Carvalho 

Mattos 

Google Acadêmico Revisão sistemática 

Discourse about 
Brazilian team present in 

the Folha de S.Paulo 
during the year of 
realization of the 

“Germany World Cup” 

2016 
Bruno José Gabriel, Miguel 
Archanjo De Freitas Júnior 

Scielo 
Visibilidade da mídia para o 

futebol feminino 

“Warriors in cleats” in 
the struggle for 

recognition: accounts 
about prejudice in 
Brazilian women’s 

soccer 

2016 
Leila Salvini, Wanderley 

Marchi Júnior 
Scielo 

Histórico da mulher no 
futebol 

Efeito da pré-temporada 
no desempenho de 
atletas de futebol 

feminino 

2016 

Rodrigo De Godoy Dias, 
Pamela Roberta Gomes 

Gonelli, Marcelo De Castro 
Cesar, Rozangela 

Verlengia, Idico Luiz 
Pellegrinotti, Charles 

Ricardo Lopes 

Scielo Treinamento 

Registros do futebol 
feminino na Revista 
Placar: 30 anos de 

história 

2016 
Leila Salvini, Wanderley 

Marchi Júnior 
Lilacs Histórico do futebol feminino 

Estratégias de cooping 
em atletas de futebol 

feminino: estudo 
comparativo 

2016 

Matheus Rizzato Rossi, 
Luciano Magalhães 

Vitorino, Ricardo Pombo 
Salles, Paulo José Oliveira 

Cortez 

Scielo Desempenho 
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Ingestão nutricional e 
qualidade global da 

dieta de jogadoras de 
futebol antes do período 

de competição 

2016 

Daniel Dos Santos, 
Jacqueline Queiroz Da 
Silveira, Thais Borges 

Cesar 

Scielo Nutrição 

Perspectivas para o 
futebol feminino: um 

estudo a partir do 
pelotas /phoenix 

2016 
Martina Gonçalves Burch 

Costa 
Google Acadêmico Histórico 

Metodologia de revisão 
sistemática da literatura 

com aplicação do 
método de apoio 

multicritério à decisão 
Smarter. 

2016 

Rodrigo Caiado, Luiz 
Alberto Rangel, Osvaldo 
Luiz Gonçalves Quelhas, 

Daniel Nascimento 

Google acadêmico Revisão sistemática 

Vantagem de jogar em 
casa no futebol 

feminino: uma análise 
de três importantes 

campeonatos no Brasil 

2017 Júlia Barreira Scielo Desempenho 

Atividades físicas e 
esportivas e Mulheres 

no Brasil 
2017 

Profa. Dra. Helena Altmann 
– Unicamp 

Google Acadêmico Histórico do futebol feminino 

‘‘Olhos masculinos 
nascidos para a 

contemplação do belo’’: 
a relação entre esporte 

e mulher na crônica 
esportiva brasileira 

2017 
Maria Thereza Oliveira 
Souza, André Mendes 

Capraro, Larissa Jensena 
Scielo Histórico do futebol feminino 

A cobertura esportiva da 
Folha de São Paulo 

acerca da participação 
da seleção brasileira de 
futebol feminino na copa 

do mundo em 2015 

2018 
Bruno José Gabriel, Miguel 
Archanjo De Freitas Júnior 

Lilacs 
Visibilidade da mídia para o 

futebol feminino 

Produção acadêmica 
em futebol e futsal 

feminino: estado da arte 
dos artigos científicos 
nacionais na área da 

educação física 

2018 

Júlia Barreira, Maria Camila 
Rodrigues Gonçalves, 

Daniele Cristina 
Carqueijeiro De Medeiros, 

Larissa Rafaela Galatti 

Lilacs Histórico do futebol feminino 

Guerreiras Project: 
futebol e 

empoderamento de 
mulheres 

2018 

Luiza Aguiar Dos Anjos, 
Suellen Dos Santos 

Ramos, Pamela Siqueira 
Joras, Silvana Vilodre 

Goellner 

Redalycs Histórico do futebol feminino 

Comparison of aerobic 
power and capacity 

between athletes from 
different sports 

2018 

Fabiano De Barros Souza, 
Ricardo Cesar Alves 

Ferreira, Wendel Simoes 
Fernandes, Wellington 
Ribeiro Rodrigo, Alexis 

Lazo-Osorio 

Scielo Desempenho 

Impact of competitive 
level and age on the 

strength and asymmetry 
of young soccer players 

2018 

Jacielle Carolina, Silvia 
Ribeiro Santos Araujo, 

Eduardo Mendonça, Hans-
Joachim, Karl Menzel, 

Fabíola Bertú Medeiros, 
André Gustavo Pereira De 
Andrade, Juliana De Melo 

Ocarino, Mauro Heleno 
Chagas 

Scielo Desempenho 
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Ponto Ótimo 
Cardiorrespiratório em 

Futebolistas 
Profissionais: Uma Nova 
Variável Submáxima do 

Exercício 

2018 

Christina Grüne De Souza 
E Silva, Claudia Lucia 

Barros De Castro, João 
Felipe Franca, Altamiro 

Bottino, Jonathan Myers, 
Claudio Gil Soares De 

Araújo 

Scielo Desempenho 

Análise dos gols 
sofridos no campeonato 

brasileiro feminino de 
futebol 

2018 
Thais Cristina Weiss 

Silveira, Fábio Saraiva 
Flôres 

Google Acadêmico Treinamento 

O futebol feminino no 
brasil e nos estados 

unidos: semelhanças e 
diferenças no esporte 

2018 

Geórgia Fernandes 
Balardin, Rogério Da 
Cunha Voser, Miguel 

Angelo Dos Santos Duarte 
Junior, Janice Zarpellon 

Mazo 

Google Acadêmico Caracterização 

Um olhar sobre o 
campeonato gaúcho de 
futebol feminino adulto 

através das reportagens 
da gaúcha zh 

2018 
Martina Gonçalves Burch 

Costa 
Google Acadêmico Mídia e futebol feminino 

Preconceito no futsal e 
futebol feminino nas 

revistas brasileiras: uma 
revisão 

2018 
Lucas Isamu Tamashiro 
Larissa Rafaela Galatti 

Google Acadêmico Mídia e futebol feminino 

Adesão, permanência e 
barreiras percebidas na 

prática do futebol 
feminino 

2018 
Paula Celina Sobral 

Gavião, Clodomiro Paiva 
Falcão, Phillip Vilanova Ilha 

Google Acadêmico Caracterização 

Características 
neuromusculares de 
jogadoras de futebol: 
estudo com jovens 

atletas de pelotas-RS 

2018 

Léo Dutra Cabistany, 
Eraldo Dos Santos 

Pinheiro, Augusto Matthies 
Rico, Fabrício Boscolo Del 

Vecchio 

Google Acadêmico Caracterização 

Efeito da idade relativa 
no futebol feminino: uma 
análise no decorrer das 
edições das copas do 
mundo feminina FIFA 

2018 

Sérgio Pereira Da Silva, 
Deysiane Peres Da Silva, 

Maicon Rodrigues 
Albuquerque 

Google Acadêmico Desempenho 

Relação entre nível de 
aptidão física e 

motivação na prática do 
futebol feminino 

2018 

Jéssica De Sousa Pereira, 
Patrícia Espíndola Mota 

Venâncio, Iransé Oliveira-
Silva 

Google Acadêmico Desempenho 

Índices quantitativos de 
vitórias e derrotas: uma 

análise na copa do 
mundo feminina FIFA 

2018 
Tereza Walessa Da Silva, 
Sérgio Pereira Da Silva, 

Lawrence Borba 
Google Acadêmico Caracterização 

Regulamento de 
Licencia de Clubes 

2018 
Conselho Da CONMEBOL 

2018 
Conmebol Desempenho 

Ace/actn3 genetic 
polymorphisms and 

athletic performance of 
female soccer players` 

2019 

Dejan Jeremic, Ivana 
Zivanovic Macuzic, Maja 

Vulovic, Jelena Stevanovic, 
Dragan Radovanovic, 

Vladimir Varjacic, Dusica 
Djordjevic 

Scielo Desempenho 
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Aspectos fisiológicos e 
nutricionais aplicados ao 

futebol feminino 
2019 

Daniel Dos Santos, David 
Michel De Oliveira, Gabriel 

Franco 
Google Acadêmico Nutrição 

DECRETO LEI 3.199 1941 Getúlio Vargas 
SENADO 
FEDERAL 

LEI 

 
 
 
Na Tabela II mostra os estudos utilizados na escrita da revisão sistemática: 
 

ARTIGO ANO AUTORES (AS) BASE DE DADOS ASSUNTO 

Perfil antropométrico de 
mulheres praticantes de 

futebol feminino profissional 
2008 

Luana Paula Silva, Ricardo 
Felipe Navarro Passos 

Google Acadêmico Caracterização 

Concentração de lactato 
sanguíneo durante uma 

partida de futebol feminino 
profissional 

2010 

Eliberto Medeiros Chaves, 
Joscelito de Oliveira 

Berneira, Thiago Rozales 
Ramis, Airton José 

Rombaldi 

Google Acadêmico Caracterização 

O futebol feminino no discurso 
televisivo 

2012 
Doiara Silva Dos Santos, 

Ana Gabriela Alves 
Medeiros 

Scielo 

Apelo estético em 
detrimento aos 

aspectos técnicos 
e táticos da prática 

Preconceito no futebol 
feminino brasileiro 

2013 
Fábio Luís Santos Teixeira, 

Iraquitan De Oliveira 
Caminha 

Google acadêmico 
Preconceito por 

gênero 

Entre fachadas, bastidores e 
estigmas: uma análise 

sociológica do futebol feminino 
a partir da teoria da ação 
social de Erving Goffman 

2015 
Leila Salvini, Juliano De 

Souza, Wanderley Marchi 
Júnior 

Google acadêmico 

Construção 
corporal no 

contexto do futebol 
feminino brasileiro 

A mulher no espaço do futebol 2010 
Márcia Cristina Furtado 

Ecoten, Berenice Corsetti 
Google acadêmico 

Histórico da mulher 
no futebol 

O futebol feminino nos jogos 
olímpicos de Pequim 

2011 

Marco Antônio De Carvalho, 
Ferretti Renata Pascoti 

Zuzzi, Aline Edwiges Dos 
Santos Viana, Fernando 

Morales Vilha Junior 

Scielo 
Visibilidade da 
mídia para o 

futebol feminino 

O futebol feminino e sua 
inserção na mídia 

2007 
Leonardo Tavares Martins, 

Laura Moraes 
Google acadêmico 

Visibilidade da 
mídia para o 

futebol feminino 

Notoriedade mundial e 
visibilidade local: o futebol 

feminino na revista Placar na 
década de 1990 

2013 
Leila Salvini, Wanderley 

Marchi Junior 
Google acadêmico 

História do futebol 
feminino 

https://www.redalyc.org/html/1153/115325713014/
https://www.redalyc.org/html/1153/115325713014/
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Análise temporal dos gols no 
futebol feminino nos jogos 
olímpicos de Londres 2012 

2015 Januária Salles Argolo Google acadêmico Treinamento 

“Warriors in cleats” in the 
struggle for recognition: 

accounts about prejudice in 
Brazilian women’s soccer 

2016 
Leila Salvini, Wanderley 

Marchi Júnior 
Scielo 

Histórico da mulher 
no futebol 

A cobertura esportiva da Folha 
de São Paulo acerca da 
participação da seleção 

brasileira de futebol feminino 
na copa do mundo em 2015 

2018 
Bruno José Gabriel, Miguel 
Archanjo De Freitas Júnior 

Lilacs 
Visibilidade da 
mídia para o 

futebol feminino 

Produção acadêmica em 
futebol e futsal feminino: 

estado da arte dos artigos 
científicos nacionais na área 

da educação física 

2018 

Júlia Barreira, Maria Camila 
Rodrigues Gonçalves, 

Daniele Cristina 
Carqueijeiro De Medeiros, 

Larissa Rafaela Galatti 

Lilacs 
Histórico do futebol 

feminino 

Registros do futebol feminino 
na Revista Placar: 30 anos de 

história 
2016 

Leila Salvini, Wanderley 
Marchi Júnior 

Lilacs 
Histórico do futebol 

feminino 

Análise da percepção de 
jogadores de futebol amador 

sobre mulheres que praticam o 
futebol 

2015 
Frederico Jorge Saad 

Guirra Jacqueline Vieira 
Almeida 

Google acadêmico 
Visibilidade da 
mídia para o 

futebol feminino 

Fisiologia aplicada do futebol 
feminino: uma atualização 

2014 

Naomi Datson,  Andrew 
Hulton, Helena Andersson,  

Tracy Lewis,  Matthew 
Weston,  Barry Drust, 

Warren Gregson 

Pubmed Treinamento 

Caracterização de praticantes 
de futebol feminino no brasil 

2012 

Murilo Bortolotti Feltrin, 
Charles Ricardo Lopes, 
Antonio Coppi Navarro, 
Ídico Luís Pellegrinotti, 

Renan Delafiori 

Google Acadêmico Caracterização 

Análise dos gols sofridos no 
campeonato brasileiro 

feminino de futebol 
2018 

Thais Cristina Weiss 
Silveira, Fábio Saraiva 

Flôres 
Google Acadêmico Treinamento 

O futebol feminino no brasil e 
nos estados unidos: 

semelhanças e diferenças no 
esporte 

2018 

Geórgia Fernandes 
Balardin, Rogério Da Cunha 
Voser, Miguel Angelo Dos 

Santos Duarte Junior, 
Janice Zarpellon Mazo 

Google Acadêmico Caracterização 
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Um olhar sobre o campeonato 
gaúcho de futebol feminino 

adulto através das reportagens 
da gaúcha zh 

2018 
Martina Gonçalves Burch 

Costa 
Google Acadêmico 

Mídia e futebol 
feminino 

A prática do futsal feminino na 
formação das jogadoras 

brasileiras de futebol 
2009 

Cristina Fonseca Rosa, 
Nívea Glaucia Rodrigues 
Da Costa, Antonio Coppi 

Navarro 

Google Acadêmico Caracterização 

Perspectivas para o futebol 
feminino: um estudo a partir do 

pelotas/phoenix 
2016 

Martina Gonçalves Burch 
Costa 

Google Acadêmico Histórico 

Preconceito no futsal e futebol 
feminino nas revistas 

brasileiras: uma revisão 
2018 

Lucas Isamu Tamashiro 
Larissa Rafaela Galatti 

Google Acadêmico 
Mídia e futebol 

feminino 

Adesão, permanência e 
barreiras percebidas na prática 

do futebol feminino 
2018 

Paula Celina Sobral Gavião, 
Clodomiro Paiva Falcão, 

Phillip Vilanova Ilha 
Google Acadêmico Caracterização 

Características 
neuromusculares de jogadoras 
de futebol: estudo com jovens 

atletas de pelotas- RS 

2018 

Léo Dutra Cabistany, Eraldo 
Dos Santos Pinheiro, 

Augusto Matthies Rico, 
Fabrício Boscolo Del 

Vecchio 

Google Acadêmico Caracterização 

Associação entre massa 
corporal, estatura e vo2máx 

com medidas de desempenho 
físico em atletas de futebol 

2015 
José Eduardo Da Silva, 

Júlio Cesar Voltolini, 
Romulo Soler Brit 

Google Acadêmico Desempenho 

Índices quantitativos de 
vitórias e derrotas: uma 

análise na copa do mundo 
feminina FIFA 

2018 
Tereza Walessa Da Silva, 
Sérgio Pereira Da Silva, 

Lawrence Borba 
Google Acadêmico Caracterização 

Revisão sistemática: noções 
gerais 

2011 

Mônica Cecilia De-La-Torre-
Ugarte-Guanilo, Renata 

Ferreira Takahashi, Maria 
Rita Bertolozzi 

Google acadêmico 
Revisão 

sistemática 

Metodologia de revisão 
sistemática da literatura com 

aplicação do método de apoio 
multicritério à decisão Smarter. 

2016 

Rodrigo Caiado, Luiz 
Alberto Rangel, Osvaldo 
Luiz Gonçalves Quelhas, 

Daniel Nascimento 

Google acadêmico 
Revisão 

sistemática 
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Guia para estudos de revisão 
sistemática: uma opção 

metodológica para as Ciências 
do Movimento Humano 

2014 
Isabelle Sena Gomes, 
Iraquitan De Oliveira 

Caminha 
Google acadêmico 

Revisão 
sistemática 

Estudos de revisão 
sistemática: um guia para 

síntese criteriosa da evidência 
científica 

2007 Sampaio RF, Mancini MC Google acadêmico 
Revisão 

sistemática 

Regulamento de Licencia de 
Clubes 

2018 
Conselho Da CONMEBOL 

2018 
CONMEBOL Desempenho 

Physical Analysis of the FIFA 
Women’s World Cup Germany 

2011 
Joseph S. Blatter 

Presidente Da FIFA 
FIFA Desempenho 

Análises dos gols em jogos da 
liga futsal 2011 

2012 
João Paulo Shyodi Fukuda, 
Wilton Carlos De Santana 

Google Acadêmico Treinamento 

O efeito da interferência 
contextual no treinamento de 

habilidades motoras esportivas 
2004 

Fialho, J. V. A. P.; 
Ugrinowitsch, Herbert. 

Google acadêmico Treinamento 

DECRETO LEI 3.199 1941 Getúlio Vargas SENADO FEDERAL Lei 

 

 
 
 
 
 
Na Tabela III encontram-se os estudos que foram excluídos da revisão sistemática: 
 

ARTIGO ANO AUTORES (AS) BASE DE DADOS ASSUNTO 

A estrutura do futebol 
feminino no Brasil 

2011 
Esperança Machado 

Sardinha 
Google acadêmico 

História e estrutura 
administrativa do 

futebol feminino no 
Brasil 

Discourse about Brazilian 
team present in the Folha de 

S.Paulo during the year of 
realization of the “Germany 

World Cup” 

2016 
Bruno José Gabriel, Miguel 
Archanjo De Freitas Júnior 

Scielo 
Visibilidade da 

mídia para o futebol 
feminino 
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Efeito da pré-temporada no 
desempenho de atletas de 

futebol feminino 
2016 

Rodrigo De Godoy Dias, 
Pamela Roberta Gomes 

Gonelli, Marcelo De Castro 
Cesar, Rozangela Verlengia, 

Idico Luiz Pellegrinotti, 
Charles Ricardo Lopes 

Scielo Treinamento 

Distância percorrida por 
jogadoras de futebol de 

diferentes posições durante 
uma partida 

2011 
Wagner Pottes Maciel, Esp. 

Eduardo Lucia Caputo, 
Marcelo Cozzensa Da Silva 

Scielo Desempenho 

Influência da Maturação 
Sexual no Limiar de Lactato 
em Jogadoras de Futebol 

2010 

Ana Lucia Anauate Nicolao, 
André Pedrinelli, Paulo Sérgio 

Martino Zogaib, Rogério 
Orbetelli, Turíbio Leite De 

Barros Neto 

Scielo Desempenho  

Avaliação Isocinética da 
Força Muscular em Atletas 

Profissionais de Futebol 
Feminino 

2010 

Moacir Silva Neto, Rene 
Simões, João Alves 

Grangeiro Neto, Cláudio P. 
Cardone 

Scielo Desempenho  

Estratégias de coping em 
atletas de futebol feminino: 

estudo comparativo 
2016 

Matheus Rizzato Rossi, 
Luciano Magalhães Vitorino, 
Ricardo Pombo Salles, Paulo 

José Oliveira Cortez 

Scielo Desempenho 

Vantagem de jogar em casa 
no futebol feminino: uma 

análise de três importantes 
campeonatos no Brasil 

2017 Júlia Barreira Google Acadêmico Desempenho 

Atividades físicas e 
esportivas e Mulheres no 

Brasil 
2017 

Profa. Dra. Helena Altmann – 
Unicamp 

Google Acadêmico 
Histórico do futebol 

feminino 

Guerreiras Project: futebol e 
empoderamento de mulheres 

2018 

Luiza Aguiar Dos Anjos, 
Suellen Dos Santos Ramos, 

Pamela Siqueira Joras, 
Silvana Vilodre Goellner 

Redalycs  
Histórico do futebol 

feminino 

‘‘Olhos masculinos nascidos 
para a contemplação do 

belo’’: a relação entre esporte 
e mulher na crônica esportiva 

brasileira 

2017 
Maria Thereza Oliveira 
Souza, André Mendes 

Capraro, Larissa Jensena 
Scielo 

Histórico do futebol 
feminino 

Ace/actn3 genetic 
polymorphisms and athletic 

performance of female soccer 
players` 

2019 

Dejan Jeremic, Ivana 
Zivanovic Macuzic, Maja 

Vulovic, Jelena Stevanovic, 
Dragan Radovanovic, 

Vladimir Varjacic, Dusica 
Djordjevic 

Scielo Desempenho 

Comparison of aerobic power 
and capacity between 

athletes from different sports 
2018 

Fabiano De Barros Souza, 
Ricardo Cesar Alves Ferreira, 
Wendel Simoes Fernandes, 
Wellington Ribeiro Rodrigo, 

Alexis Lazo-Osorio 

Scielo Desempenho 
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Impact of competitive level 
and age on the strength and 
asymmetry of young soccer 

players 

2018 

Jacielle Carolina, Silvia 
Ribeiro Santos Araujo, 

Eduardo Mendonça, Hans-
Joachim, Karl Menzel, 

Fabíola Bertú Medeiros, 
André Gustavo Pereira De 
Andrade, Juliana De Melo 

Ocarino, Mauro Heleno 
Chagas 

Scielo Desempenho 

Ponto Ótimo 
Cardiorrespiratório em 

Futebolistas Profissionais: 
Uma Nova Variável 

Submáxima do Exercício 

2018 

Christina Grüne De Souza E 
Silva, Claudia Lucia Barros 

De Castro, João Felipe 
Franca, Altamiro Bottino, 

Jonathan Myers, Claudio Gil 
Soares De Araújo 

Scielo Desempenho 

Ingestão nutricional e 
qualidade global da dieta de 

jogadoras de futebol antes do 
período de competição 

2016 
Daniel Dos Santos, 

Jacqueline Queiroz Da 
Silveira, Thais Borges Cesar 

Scielo Nutrição  

O efeito da idade relativa em 
copas do mundo de futebol 
masculino e feminino nas 

categorias sub-20 e 
profissional 

2015 
Davi Correia Da Silva, 

Maickel Bach Padilha, Israel 
Teoldo Da Costa 

Scielo Desempenho 

Efeito da idade relativa no 
Futebol: o estudo de caso do 

São Paulo Futebol Clube 
2014 

Marcelo Massa, Eduardo 
Caldas Costa, Alexandre 
Moreira, Carlos Rogério 

Thiengo, Marcelo Rodrigues 
De Lima, Walter Quispe 

Marquez, Marcelo Saldanha 
Aoki 

Scielo Desempenho 

Avaliação do estado 
nutricional do micronutriente 
ferro em atletas femininas 

2008 

Ricardo Nishimori, Maria 
Jacira Silva Simões, 

Cassiano Merussi Neiva, 
Carolina Pereira Pires, 

Juliana Alvares Duarte Bonini 
Campos, Antônio Sérgio 

Valladão 

Google acadêmico Nutrição 

Aspectos fisiológicos e 
nutricionais aplicados ao 

futebol feminino 
2019 

Daniel Dos Santos, David 
Michel De Oliveira, Gabriel 

Franco 
Google Acadêmico Nutrição 

Efeito da idade relativa no 
futebol feminino: uma análise 
no decorrer das edições das 

copas do mundo feminina 
FIFA 

2018 

Sérgio Pereira Da Silva, 
Deysiane Peres Da Silva, 

Maicon Rodrigues 
Albuquerque 

Google Acadêmico Desempenho 

Relação entre nível de 
aptidão física e motivação na 

prática do futebol feminino 
2018 

Jéssica De Sousa Pereira, 
Patrícia Espíndola Mota 

Venâncio, Iransé Oliveira-
Silva 

Google Acadêmico Desempenho 
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Tipos de revisão de literatura 2015 
Faculdade De Ciencias 

Agronomicas, Biblioteca profº 
paulo de carvalho mattos 

Google acadêmico Revisão sistemática 

Roteiro para revisão 
bibliográfica sistemática: 

aplicação no 
desenvolvimento de produtos 
e gerenciamento de projetos 

2011 
Edivandro Carlos Conforto, 

Daniel Capaldo Amaral, 
Sérgio Luis Da Silva 

Google acadêmico Revisão sistemática 

 

3. REVISÃO "SISTEMÁTICA" DA LITERATURA 

3.1. Histórico do futebol feminino no Brasil e o preconceito por gênero  
 

Para entender melhor a trajetória do futebol feminino no Brasil é necessário buscar a 

origem da modalidade e como ela foi inserida na cultura esportiva nacional. De acordo 

com Ecoten e Corsetti (2010), a trajetória histórica das mulheres é caracterizada por 

um grande abismo historiográfico, devido fato de que sua trajetória histórica foi vista 

e escrita perante a ótica masculina. (ECOTEN, M. C. F.; CORSETTI, B. 2010) 

Diante disso, Salvini e Marchi Junior (2016) afirmam que a ausência de registro 

bibliográfico, sobre a realização da pratica do futebol por mulheres, dificultam sua 

trajetória histórica na modalidade, o que podemos chamar de silêncio historiográfico. 

Isso se deu principalmente a questões associadas ao gênero em que, culturalmente, 

mulheres foram privadas das práticas esportivas, pois correlacionavam a mulher ao 

sexo frágil e o homem ao sexo forte. Consequentemente, as mulheres deviam 

“manter” o estereótipo feminino, de que eram criadas para a maternidade ou a vida de 

“dona do lar”, implicando diretamente na ausência da mulher no contexto histórico do 

futebol. (SALVINI, L.; JÚNIOR, W. M. 2016) 

O silêncio historiográfico das mulheres nas atividades futebolísticas se reflete nos 

primeiros registros históricos sobre o futebol feminino, de acordo com Costa (2016), a 

primeira partida de futebol feminino no Brasil foi datada na década de 1920. O jogo 

ocorreu entre dois times, Senhoritas Tremembenses x Senhoritas Cantareirenses, 

entretanto, o jogo foi tratado como chacota pela mídia. Nas décadas de 1930 e 1940, 

surgiram diversas indagações sobre à pratica do futebol feminino, época onde a 

eugenia era prioridade para o Estado, e as mulheres deveriam ter corpos saudáveis 

para conceberem crianças saudáveis. (COSTA, M. G. B. 2016) 
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De acordo com Salvini e Marchi Junior (2016) as práticas esportivas que por ventura 

viessem a provocar alguma lesão, foram limitadas ao sexo masculino por meio de um 

decreto-lei 3.199 (SENADO,1941): 

“Art. 54. 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 baixar as necessárias instruções 

às entidades desportivas do país. ” 

Dentre essas práticas, estava o futebol. No final de 1970, esse decreto-lei foi 

revogado, porém há um abismo na realidade do futebol feminino frente ao futebol 

masculino. Os estudos de Salvini e Marchi Junior (2016), e Barreira e colaboradores 

(2018), mostram que mesmo o futebol sendo um esporte popular no Brasil, é visível 

que ainda há preconceito por parte da sociedade quando se trata da participação 

feminina na modalidade. (BARREIRA, J. et al. 2018; SALVINI, L.; JÚNIOR, W. M. 

2016) 

Um estudo feito por Barreira e colaboradores (2018), mostra que a invisibilidade do 

futebol feminino foi interrompida em 1991, quando foi realizada a primeira edição da 

Copa do Mundo de Futebol Feminino, sediada na China. Posteriormente em 1996 o 

futebol feminino se tornou modalidade olímpica, nos Jogos de Atlanta. 

Consequentemente, trazendo maior visibilidade e mostrando ao mundo, a força do 

futebol feminino em um contexto mundial. (BARREIRA, J. et al. 2018) 

3.2. Caracterização das atletas de futebol feminino 
 

É importante conhecer as características físicas, técnicas e táticas das 

jogadoras de futebol feminino do Brasil com intuito de obter melhores resultados com 

os treinamentos. Além disso, o futebol de campo é uma modalidade esportiva 

complexa que exige muito do condicionamento físico das atletas, tanto do 

metabolismo aeróbico quanto do anaeróbico devido às diferentes intensidades, 

volume e deslocamentos (FELTRIN, M.B, et al 2012). Por isso, atualmente encontra-

se na literatura muitas pesquisas em torno das variáveis caracterizantes dos atletas 

masculinos, porém não podem ser aplicadas as mesmas nas atletas femininas, 

poderá acarretar em treinamentos fora dos padrões e prejudicar o desempenho das 

atletas (FELTRIN, M.B, et al 2012). 
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Portanto, Feltrin et al (2012) afirmam que “para obter melhores resultados se faz 

necessário maior investimento na capacitação de profissionais que trabalham com 

esse público e pesquisas em torno das características específicas do futebol feminino, 

no âmbito da fisiologia, bioquímica e biomecânica”, em conformidade, Cabistany et al 

(2018) afirmam que para se obter sucesso em uma partida de futebol existe fatores 

determinantes que estão relacionados ao desenvolvimento da aptidão física, motora 

e psíquica e que a falta de estudos dificulta o processo de desenvolvimento 

competitivo (FELTRIN, M.B, et al 2012. CABISTANY, L.D, et al 2018).  

Os autores Feltrin et al (2012) realizaram uma revisão em busca de literatura brasileira 

que caracterizavam as praticantes de futebol do país. Foram encontrados 5.080 

artigos na língua portuguesa, mas somente 30 obedeceram aos critérios de inclusão 

do trabalho, vinte e um deles analisam a composição corporal das atletas por meio de 

diferentes protocolos. Após análise dos dados, Feltrin et al (2012) concluíram que as 

atletas que atuam em posições que demandam menos gasto energético (goleiras e 

atacantes), possuem um percentual de gordura maior, enquanto atletas que jogam em 

posições que demandam mais gasto energético (laterais, meias e zagueiras) têm um 

percentual menor, pois o ritmo de jogo é mais intenso (FELTRIN, M.B, et al 2012). De 

acordo com Silva (2008) o conhecimento do perfil antropométrico das atletas, através 

da análise da composição corporal é importante, pois nos permite identificar qual é o 

perfil das atletas de elite do país (SILVA, L.P.; PASSOS, R.F.N. 2008).  

Para avaliar a intensidade de uma partida de futebol feminino, tem se utilizado a 

medição de lactato no sangue como parâmetro metabólico, uma vez que em virtude 

das características anaeróbicas encontradas em momentos do jogo, a fonte de 

energia da fase lática é bastante exigida. Nesse contexto, Chaves e colaboradores 

(2010) verificaram os níveis de lactato durante uma partida de futebol, com uma 

amostra de 13 atletas profissionais de um Clube de Pelotas. Os autores coletaram 

amostras no início, no intervalo e no fim do jogo e observaram que a concentração de 

lactato no intervalo do jogo estava maior em comparação ao fim do mesmo. Contudo, 

é possível que tenha ocorrido uma inibição da via glicolítica láctica devido à 

fadiga/cansaço conduzindo à diminuição da intensidade do jogo após o intervalo 

(CHAVES, E.M. et al 2010). 
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O futebol feminino não possui categorias de base e por isso está mais recorrente a 

participação de atletas com uma faixa etária menor em categorias principais e 

campeonatos a nível regional e nacional (SILVA, L.P. PASSOS, R.F.N. 2008). Sendo 

assim, a avaliação física no futebol se tornou essencial para o monitoramento de 

jogadoras e identificação de jovens com aptidão física adequada para a prática e o 

nível da categoria. Nesse sentido, Cabistany et al (2018) realizaram um estudo com o 

objetivo de descrever as características neuromusculares de jogadoras de futebol, de 

categoria sub-16, com uma amostra de 21 jogadoras amadoras. Foram analisadas 

estatura, massa corporal e variáveis neuromusculares como: altura de salto com 

contra movimento e sem contra movimento, agilidade e velocidade em 20m, jogadoras 

apresentaram média de 14,48 ± 1,08 anos de idade e mínimo 1 ano de prática formal 

de futebol de campo. Entretanto, se observou um baixo desempenho das jogadoras 

nos testes de salto, de acordo com os autores, fato este devido à pouca idade e baixo 

nível competitivo, afetando diretamente o desempenho no jogo (CABISTANY, L.D, et 

al 2018). Por esse motivo, é de suma importância a realização de pesquisas com 

jogadoras mais experientes para identificação de aptidão física boa em nível 

competitivo. 

Como visto anteriormente, o baixo nível de competitividade, afeta a qualidade do jogo, 

deste modo é necessário identificar aspectos motivacionais que promovam a adesão, 

permanência e a quebra de barreiras enfrentadas por mulheres no futebol feminino 

amador. Neste contexto, Gavião, Falcão e Ilha (2018) realizaram um estudo de caso 

com 14 mulheres praticantes de futebol amador em um município da região Oeste do 

Rio Grande do Sul. Foi utilizado um questionário para avaliar a motivação da 

permanência no esporte, além de uma entrevista semiestruturada sobre as 

motivações para adesão e quebra das barreiras para a prática do esporte. Após 

análises dos dados foram categorizados em seis dimensões, conforme apresentado 

na Tabela IV abaixo.  

Tabela IV - DIMENSÕES MOTIVACIONAIS DAS ATLETAS RELACIONADOS a pratica de futebol 

Dimensões Mínimo Máximo Média D.Padrão 

Prazer 72,0 143,0 117,7 17,8 
Controle stress 52,0 151,0 99,9 20,4 
Sociabilidade 64,0 126,0 96,7 17,3 

Saúde 66,0 125,0 92,1 17,6 
Competitividade 33,0 115,0 81,7 22,0 

Estética 36,0 97,0 69,3 21,3 

Fonte: GAVIAO, P.C.S; FALCAO, C.P; ILHA, P.V. 2018. 



25 

 

Para Gavião, Falcão e Ilha (2018), “a motivação eleva a vontade de alcançar sucesso, 

se tornando primordial para que a atleta não desista de alcançar seu lugar no mundo 

do futebol”. Como evidenciado na Tabela 1, a maior média das respostas concentra-

se na dimensão Prazer (117,7), e segundo o autor “o prazer é o maior responsável 

pela motivação intrínseca de quem pratica atividade física”. Portanto pode-se afirmar 

que a permanência das participantes do estudo no futebol amador se explica pelo 

prazer da prática esportiva. Em relação as motivações para a adesão ao futebol os 

dados foram classificados em três categorias, conforme apresentado na Tabela V: 

Tabela V - Categorias motivacionais para a adesão ao futebol 

Categorias Percentual 

Escola 56,3% 
Juventude Rural 25,0% 
Amigos 18,7% 

Fonte: GAVIAO, P.C.S; FALCAO, C.P; ILHA, P.V. 2018. 

Através dos resultados apresentados observou-se que a escola teve forte influência 

nas participantes do estudo em relação a adesão ao futebol. De acordo com Gavião, 

Falcão e Ilha (2018), a educação para a prática de atividade física durante a infância 

e adolescência venha, na maior parte da Educação Física escolar, sendo um dos 

maiores incentivos na adesão e permanência no esporte. Portanto, a escola é uma 

das principais portas de acesso ao futebol para meninas (GAVIAO, P.C.S; FALCAO, 

C.P; ILHA, P.V. 2018), porém ainda existem dificuldades e barreiras na adesão ao 

esporte, podemos observar algumas delas no Gráfico 3 abaixo: 

 

Gráfico 3 – Principais barreiras para as práticas do futebol feminino 

Fonte: GAVIAO, P.C.S; FALCAO, C.P; ILHA, P.V. 2018. 

Conforme evidenciado no Gráfico 3, 62,5% das atletas relataram não encontrar 

nenhuma barreira para a prática esportiva. Analisando todo o contexto histórico da 
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modalidade podemos afirmar que isso deve-se ao fator de visibilidade das praticantes 

envolvidas na pesquisa, pois participam de um grupo amador formado no interior do 

município do Rio Grande do Sul. Entre as barreiras citadas pelas atletas existem 

também a questão financeira e dificuldades com espaços físicos que os autores 

relacionam a abandono pelo poder público, falta de políticas públicas ou patrocínios. 

Diante disso, os autores se questionam se essas questões não estarão associadas 

ao preconceito (GAVIAO, P.C.S; FALCAO, C.P; ILHA, P.V. (2018). Diante disso, 

pouco se sabe sobre a estrutura oferecida pelo Brasil para o futebol feminino, e de 

acordo com Balardin e colaboradores (2018), fato bastante intrigante já que se trata 

do país do futebol. Porém, esta afirmação é delimitada apenas ao futebol masculino 

se formos analisar as dificuldades enfrentadas pela modalidade feminina (BALARDIN, 

G.F, et al 2018).  

Em conformidade ao estudo de Galvão e colaboradores (2018) que mostrou a escola 

sendo uma das principais portas de acesso para o futebol, podemos citar os autores 

Rosa, Costa e Navarro (2009) que investigaram a presença do futsal no histórico de 

formação de jogadores de elite do futebol feminino brasileiro. Com isso, constataram 

que a vivência do futebol jogado nas ruas e quadras até os 14 anos está muito 

presente de forma lúdica e que após os 14 anos a prática livre tende a ser reduzida 

abrindo espaço para competições organizadas e regulamentadas seja por escolinhas 

de futebol ou por competições interescolares (ROSA, C.F; COSTA, N.G.R; 

NAVARRO, A.C. 2009). 

Através desse estudo foi constatado uma frequência de 72,27% para prática do futsal 

antes dos 14 anos e de acordo com os autores pode estar relacionado a 

especialização precoce da modalidade (ROSA, C.F; COSTA, N.G.R; NAVARRO, A.C. 

2009). Nessa rota rumo ao Futebol a prática parece passar primeiramente pelas 

quadras de Futsal devido a facilidade de acesso, melhor adaptação da idade, 

semelhança de padrões de movimento e lógica de jogo. E finaliza com a transferência 

dos jogos para os campos na faixa etária de 16 a 18 anos (ROSA, C.F; COSTA, N.G.R; 

NAVARRO, A.C. 2009). Porém, devido à dificuldade enfrentada pelo Brasil no que se 

refere as dimensões estrutura e recursos físico e financeiros, as jovens não tem 

acesso a categorias de base e iniciação no país. As praticantes de futebol dependem 

de escolinhas particulares para ingressar no esporte, no entanto, não existem 
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competições infanto-juvenis, com exceção do Rio Grande do Sul que acontece um 

campeonato na categoria sub-20 de futebol feminino (BALARDIN, G.F, et al 2018).  

Analisando a atual situação do Brasil frente a modalidade, Balardin et al (2018) 

entrevistaram 7 atletas profissionais de futebol feminino que atuaram em Clubes 

brasileiros e atualmente estão morando nos Estados Unidos e atuando em Clubes 

americanos. Com o objetivo de identificar as diferenças e semelhanças entre esses 

dois países em relação ao futebol feminino. Pelas características da amostra, 42,9% 

das atletas apresentaram ensino superior incompleto e em sua maioria estudam 

atualmente em universidades americanas. De acordo com o autor, Balardin et al 2018, 

“o processo imigratório é um fator importante na formação dessas atletas e por ventura 

configura um tipo de negócio que dá base à criação de uma indústria de formação 

profissional, que pode estar em competição com a escolarização básica dos jovens 

aspirantes a atletas profissionais” (BALARDIN, G.F, et al 2018).  

No Quadro 1 abaixo, seguem as informações obtidas por Balardin et al (2018) com as 

atletas de futebol feminino sobre a infraestrutura da modalidade.  

Quadro 1 - Recursos Disponíveis para as atletas 

 

Fonte: BALARDIN, G.F, et al 2018. 

Com base nos dados do Quadro 1 o autor afirma que a crescente imigração de 

jogadoras para o exterior deve-se a fatores como: “limite de empregabilidade do 

mercado interno; interesses competitivos e financeiros dos clubes estrangeiros com 

maior capital financeiro; a relação custo/benefício na importação desses serviços 

especializados, associados à escolaridade”. Além do que, no Brasil o tempo de 

treinamento na categoria de base é semelhante ao das equipes profissionais, 

dificultando o tempo dedicado a escola, o que resulta em reprovações (BALARDIN, 

G.F, et al 2018). 
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Apesar das diferenças entre os países e uma elevada quantidade de imigração de 

atletas, o futebol feminino é considerado o esporte de escolha pela maioria das 

mulheres no Brasil (BALARDIN, G.F, et al 2018). Portanto, podemos considerar que 

este esporte feminino é uma modalidade com potencial e necessita de um maior 

investimento sociocultural e financeiro que permita uma equiparação e valorização 

semelhante ao que é visto no exterior.  Sendo importante que façam investimentos 

em pesquisas para sustentar as novas políticas e propostas para o futebol feminino 

do Brasil. 

3.3. O olhar da mídia sobre o futebol feminino 
 

Visto que a mídia possui uma forte influência sobre a formação de ideias da sociedade, 

buscamos investigar de que forma os veículos de informação interviam sobre o 

processo de massificação da modalidade. Observamos que, quando se trata de 

futebol feminino no Brasil nos deparamos com uma carência de atenção e apoio da 

sociedade, inclusive por meio da mídia que demonstra uma desatenção ou 

desinteresse pelo futebol feminino (SANTOS, D.S; MEDEIROS, A.G.A. 2012. 

GABRIEL, B, J. FREITAS JUNIOR, M.A. 2015). Contudo, após alguns resultados 

vitoriosos obtidos pela seleção nacional foi possível uma inserção midiática, 

melhorando a visibilidade dessa modalidade do futebol. Dentre os momentos que 

constituíram a visibilidade para o futebol feminino podemos destacar, a conquista da 

medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, a conquista da medalha 

de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2007, o vice-campeonato mundial em 2007, 

e a conquista do título de melhor jogadora do mundo por Marta consecutivas vezes, 

em 2006, 2007, 2008 e 2009 (SANTOS, D.S; MEDEIROS, A.G.A. 2012). 

Contudo, mesmo com o aumento da visibilidade midiática do futebol feminino, ainda 

é observado uma baixa significância cultural em comparação ao futebol masculino. 

Desta maneira, Gabriel e Freitas Júnior (2015) analisaram coberturas esportivas da 

Folha de São Paulo em 2010 e 2011, períodos nos quais ocorreram as últimas edições 

das Copas do Mundo, sendo que de um total de 788 matérias, 753 (95,56%) 

abordaram a seleção masculina e 35 (4,44%) a femininas. Foram observados no 

conteúdo das publicações termos preconceituosos em alguns momentos, em que os 

fatores avaliados pelos comentaristas não envolviam só os talentos esportivos das 

atletas, árbitras ou treinadoras, muitas vezes, eram substituídos por comentários 
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relativos a imagem e o seu comportamento das mulheres dentro do campo (SANTOS, 

D.S; MEDEIROS, A.G.A. 2012. GABRIEL, B, J. FREITAS JUNIOR, M.A. 2015). Essa 

problemática nos discursos midiáticos em torno do futebol feminino foi evidenciada na 

investigação de Santos e Medeiros (2012) ao analisar as características discursivas 

da narração de partidas disputadas pela equipe do Santos Futebol Clube na Copa 

Libertadores de Futebol Feminino (CLF). Na partida entre Santos e EnForma, o 

narrador Luciano do Valle (LV) e o comentarista Osmar de Oliveira (OS), em seus 

discursos, tornam a dimensão estética evidenciada: 

LV: “[...]. Olha lá, partiu... jogada ensaiada, bela defesa da 

goleira boliviana Lizeth Velasco. 

Ela é fortinha hein? ” 

OS: “Aliás, todo o time aí está precisando de um regime. 

” 

LV: “Santa Cruz de La Sierra tem grandes restaurantes 

viu? É diferente de La Paz. (Risos) ” 

 

O comportamento das atletas também é analisado por LV e OS: 

 
LV: “[...], mas eu volto a insistir a Marta ‘tá’ diferente hoje, 

em? Há uma mutação até no futebol 

‘né’? Diz que a mulher tem uma bipolaridade 

impressionante, Doutor.... Eu ‘tô’ falando 

porque eu to com um Doutor aqui do lado, por isso que eu 

‘tô’ falando!” 

OS: “Em todos os sentidos! Elas são mais sensíveis, são 

mais volúveis, tem mais coração 

não é? Mas, quando dá a bipolaridade do outro lado, sai 

de baixo! ” 

 

O discurso de veículos midiáticos dispõe de uma influência muito grande na 

aprendizagem social, sendo assim, podem ou não dificultar as possibilidades de 

inserção e aceitação das mulheres no futebol de campo. Diante disso, há de se 

considerar as possibilidades interpretativas do público e consumidor no momento da 

transmissão de informações (SANTOS, D.S; MEDEIROS, A.G.A. 2012). 

Muitas são as dificuldades construídas historicamente para ser uma profissional de 

futebol feminino, no Brasil, cabe citar, o silêncio midiático acerca da modalidade, a 

dificuldade de desenvolvimento no âmbito científico para melhores resultados, e a falta 

de investimentos dos clubes nacionais. Além disso, as atletas também lidam com 

estigmas e representações, entendido pelos autores Salvini, Souza, Marchi Junior 

(2015), em conformidade com o sociólogo canadense Erving Goffman, como 
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“construções causadas pela ausência de características socialmente aceitas como 

femininas na prática do futebol, tais como: graciosidade, ações delicadas, cuidados 

com a beleza” por ser um esporte de enfrentamento. Podemos observar que há uma 

conexão direta destes estigmas com o preconceito sofrido pelas jogadoras, 

caracterizado pelo preconceito sexista, uma vez que mulheres que praticam esse 

esporte são vistas como mulheres masculinizadas e contestadas frequentemente 

sobre sua sexualidade (SALVINI.L; SOUZA.J; MARCHI JUNIOR.W 2015). Diante 

disso, é visto nos meios de comunicação um papel importante de “ocultamento de 

preconceitos historicamente arraigados à figura da jogadora de futebol, como a 

homossexualidade”, por exemplo. Portanto, trazendo exposição a atributos femininos 

atrelados a modalidade esportiva, como podemos ver no calendário da equipe 

feminina do Santos Futebol Clube, produzido em abril de 2011, a partir de um desfile 

sensual seguido de um evento comemorativo aos seus 99 anos de clube (SALVINI.L; 

SOUZA.J; MARCHI JUNIOR.W 2015). 

 

Figura 1 - Desfile de lançamento do calendário "As sereias da Vila". Fonte: Jornal Lancenet 

Fonte: SALVINI.L; SOUZA.J; MARCHI JUNIOR.W 2015 

A aceitação da manipulação corporal e incorporação da representação feminina no 

meio futebolístico também é desejada tanto por parte das jogadoras, quanto pelos 

dirigentes (SALVINI.L; SOUZA.J; MARCHI JUNIOR.W 2015). Uma ação que segue a 

lógica da exposição do corpo feminino no mercado para combater estigmas 

preconceituosos sobre a representação da feminilidade dentro do futebol feminino 

brasileiro (SALVINI.L; SOUZA.J; MARCHI JUNIOR.W 2015). As atletas estão cientes 

de que os meios de comunicação podem ajudar a combater estigmas criados 

socialmente, pois um cabelo arrumado, unha pintada, utilização de perfume durante 
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um jogo são características que passam desapercebidas pelo público, de acordo com 

uma das informantes do estudo (SALVINI.L; SOUZA.J; MARCHI JUNIOR.W 2015). 

Portanto, trabalhos de representatividade contribuem para popularização da 

modalidade esportiva, trazendo um público mais interessado e consciente sobre a 

mulher no meio futebolístico e atletas interessadas na profissionalização. 

A fim de identificar como a mídia e a imprensa tratavam as jogadoras, Ferretti e 

colaboradores (2011), analisaram as reportagens sobre o futebol feminino durante os 

Jogos Olímpicos (JO) de Pequim. Desta forma, os autores realizaram uma análise 

quantitativa e qualitativa das reportagens publicadas no jornal Folha de São Paulo. 

Especificamente, no caderno Folha Pequim, criado apenas para as reportagens sobre 

os JO de 2008 entre os dias 05 a 25/08/2008 (FERRETTI, M.A.C. et al 2011). 

A análise quantitativa mostrou vantagem para os homens (52,1%), com relação a 

quantidade de palavras, enquanto em relação a imagens o futebol feminino 

apresentou superioridade quantitativa com 7.918,8 cm² (47,9%), enquanto o 

masculino 7.755,5 cm² (46,9%). De acordo com os autores Ferretti (2011), no mês 

dos J.O ocorreu o aumento de 2.000% na quantidade de reportagens. Em 

contrapartida, na análise qualitativa foi encontrada uma quantidade menor de palavras 

para as mulheres em relação aos homens. Portanto, menor espaço e visibilidade 

prejudicada, maior dificuldade de se obter patrocinadores e prejuízo nas 

representações que a sociedade faz dela (FERRETTI, M.A.C. et al 2011). 

A falta de incentivo da mídia, da sociedade e das entidades governamentais gera um 

dos maiores problemas do esporte, a instabilidade dos clubes. Sem investimento e 

patrocínio não conseguem arcar com as despesas das atletas e acabam fechando as 

portas e não conseguindo arcar com os custeios dos campeonatos (COSTA, M.G.B. 

2018). 

3.4. Desempenho das atletas de futebol feminino 
 

 

O desempenho das atletas durante a partida é uma variável importante para o sucesso 

em campeonatos, que consequentemente, colabora com o crescimento da 

modalidade no país. Diante disso, investimentos em profissionais interessados em 

trabalhar com esse público e categorias de base são necessários para aumentar o 

número de praticantes. Portanto, para incentivar o crescimento do futebol feminino a 
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Confederação Sul-Americana de Futebol CONMEBOL estipulou uma exigência a ser 

seguida pelos clubes que buscam participação em campeonatos internacionais, sendo 

esta, a existência da modalidade feminina (CONMEBOL, 2016). 

A CONMEBOL fez com que até o ano de 2019 todas as equipes masculinas que 

participam das competições Sul-americanas e Libertadores da América tenham 

departamentos femininos ou se associem as que têm, caso contrário, não poderão 

participar dos campeonatos (COSTA, M.G.B 2018). De acordo com Costa (2018) “é 

preciso que se priorizem políticas para incentivar a prática de grandes clubes e de 

clubes de médio e pequeno porte”.  

  A modalidade, segundo a Federação Internacional de Futebol FIFA (2011), 

apresenta suas características de formas especificas na sua prática, como, número 

de jogadores, manifestações táticas, técnicas e físicas.   

Suas diversas variáveis podem influenciar os resultados devido ao seu caráter 

defensivo e ofensivo se fazendo assim necessário um planejamento das sessões de 

treinamentos, estratégias e ações em campo para se obter um melhor desempenho 

dentro de campo (FUKUDA e SANTANA, 2012). 

Em estudo realizado por Silva e colaboradores (2015) com o objetivo de investigar a 

possível associação entre massa corporal, estatura e VO2máx de uma equipe 

feminina de futebol de Taubaté, na qual, contou com 18 atletas de futebol do sexo 

feminino vinculado ao time de futebol e esporte clube Taubaté, sendo realizado no 

primeiro dia de teste as medidas antropométricas, teste de salto vertical e Illinois. No 

segundo dia, os testes de velocidade de 10m, 30m e teste de Cooper de 12 minutos. 

O estudo apontou que foi possível verificar uma queda no desempenho das atletas 

quando analisado o nível de massa corporal das mesmas, evidenciando que, a 

manutenção da massa corporal é um fator essencial para um bom desempenho da 

modalidade. (DA SILVA, J. E.; VOLTOLINI, J. C.; BRITO, R. S. 2015) 

Além disso, ao analisar a origem dos gols sofridos pelas equipes participantes do 

campeonato brasileiro de futebol feminino no ano de 2017, os autores Silveira e Flores 

(2018), observaram 126 jogos da competição analisando os gols em jogadas normais 

(ataque e contra-ataque), de bolas paradas, por falha das goleiras, gols contra, 

pênaltis e em jogadas de escanteios. 

Os resultados encontrados apresentaram uma baixa qualidade no desempenho das 

atletas nas partidas, visto que, em sua maioria, os gols tiveram suas origens com bola 
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rolando, evidenciando uma falta de treinamento especifico de bolas paradas, como, 

escanteios e faltas. 

Ademais, foi evidenciado um despreparo no planejamento e estruturação de 

treinamento das jogadoras, visto fato de a maioria das faltas cometidas dentro da área 

foram acometidas pela falta de técnica das defensoras, já que as mesmas, erravam o 

tempo de bola e por consequência, acertavam as adversárias. (SILVEIRA e FLORES, 

2018) 

Assim como ratifica Fialho e Ugrinowtsch (2004), as preparações para as possíveis 

situações de jogo devem ser planejadas e treinadas anteriormente da competição, 

para que, os atletas possam solucionar possíveis problemas encontrados durante os 

jogos, ou seja, o treinamento serve como um instrumento de preparação para a 

competição. (Fialho, J. V. A. P.; Ugrinowitsch, H. 2004) 

A baixa qualidade técnico-táctico das atletas pode exemplificar essa falta de 

preparação para as competições, ou, ser um reflexo de um planejamento e 

estruturação de treinamento ultrapassado e desconexo com a realidade do futebol 

feminino (SILVEIRA e FLORES, 2018). 

De acordo com Argolo (2015), o fator físico e mental das jogadoras é um fator 

importante para a queda do desempenho das atletas, visto que, em estudo realizado 

buscando identificar os períodos mais críticos do jogo em que ocorreram os gols foram 

observados uma maior incidência de gols no segundo tempo de jogo, mostrando que, 

um trabalho interdisciplinar das equipes visando melhorar a qualidade física das 

atletas, para que as mesmas consigam suportar a carga exigida durante o jogo. 

(Argolo, J. S. 2015) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Deste modo, observamos que houve um crescimento no futebol feminino, mas que, 

ainda carece de atenção para uma melhor aceitação por parte de todos. 

A princípio, o incentivo provindo das escolas para a pratica feminina no futebol se 

mostra de extrema importância para uma melhor aceitação e reconhecimento das 

jogadoras no seu processo, evitando-se, talvez, um afastamento da modalidade. 
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Além disso, o incentivo para criação de categorias de bases para que a modalidade 

diminuísse o salto dado pelas jogadoras do modo amador para o profissional. 

Contudo, esse incentivo deveria ser provindo dos clubes que disponibilizam essa 

modalidade sem a exigência feita pela CONMEBOL, ou seja, pelo simples 

desenvolvimento da modalidade. 

Por fim, o desenvolvimento da modalidade carece de conhecimento que de subsidio 

para a melhora do desempenho das atletas, seja físico ou tático, levando assim, a 

necessidade de maiores estudos.  
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