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ntegrando um projeto pretensioso e conseqüente da Escola de Educação Física.

a Revista Movimento, mais uma vez, vai ao encontro de seus assinantes e da

Comunidade Investigadora, tendo como foco de interesse os problemas afetos

ao movimento humano, à educação física e às ciências do desporto, inovando e

estimulando o debate acadêmico.

A inovação nessa edição vai por conta da Seção Mercosul, cujo objetivo é

aprofundar o diálogo com estudantes, professores e pesquisadores da Comunidade Ibero-

Americana. Nosso pensamento é que o Mercosul não pode e não deve caracterizar-se

somente por aspectos econômicos nas relações que se estabelecem entre os países mem-

bros. Acreditamos que entre os povos Ibero-Americanos a convivência deve ser pautada

também pela fraternidade e pelo enfrentamento solidário dos problemas sociais que afli-

gem a maioria dos viventes no continente.

Nesse sentido, a integração cultural baseada no diálogo esclarecido pode con-

tribuir para tal fim. Buscando esse tipo de comunicação, a partir dessa edição da Revista

Movimento, estaremos publicando textos no idioma espanhol, oportunizando aos nossos irmãos do

Mercosul a interlocução e sua inclusão nos debates e nas reflexões que se estabelecem

no âmbito do movimento humano, da Educação Física e das Ciências do Esporte,

tanto no Brasil como na América do Sul. Iniciamos com a publicação de um texto de

Conrado Vilanou, pesquisador e professor do Departamento de Teoria e História da

Educação da Universidade de Barcelona - ES e editor da Revista Tempos de

Educação dessa Universidade.

Por outro lado, na Seção Temas Polêmicos, o debate acadêmico prossegue.

Dando seqüência à discussão renovada que iniciamos na edição anterior sobre o eixo

Esporte-Escolar e Esporte de Rendimento, dois textos inéditos e interessantes alcançam

os objetivos da seção, isto é, provocam os leitores a novas reflexões. Nesse sentido,

Adroaldo Gaya e Celi Tafarel apresentam questões relevantes para serem pensadas no

estabelecimento de políticas públicas para a Educação Física e o Desporto Nacional.

Completando a edição, os demais artigos, assinados por nossos colaboradores,

também trazem à pauta outros assuntos e pontos não menos importantes que, certamen-

te, interessam à comunidade investigadora, demonstrando, por um lado, o alto padrão de

qualidade com que nossos pesquisadores estão trabalhando e, por outro, a amplitude da

área. Com assuntos tão variados e diversidade argumentativa, cremos que a presente

edição da Revista HW-Í*M^U deverá agradar a maioria de seus leitores.

O editor

Representação social da mulher brasileira
nas atividades físico-desportivas: da

segregação à democratização
Ludmila Mourão*

Resumo

O objetivo deste estudo, é descrever a significação das

representações sociais associadas à mulher brasileira

nas atividades físico-desportivas a partir de 1 870, época

que se caracteriza pela tendência a excluí-la dessas

atividades, até 1950, quando se verifica um processo

generalizado de democratização de seu acesso ao

campo esportivo, que culmina com a primeira Olimpíada

Feminina, ocorrida no Rio de Janeiro. Lançando mão de

abordagens múltiplas, o estudo considera: a)

depoimentos de intelectuais brasileiros médicos, juristas

e educadores envolvidos com a temática mulher e

esporte, no último quarto do século passado e primeiro

deste século (Nísia Floresta, João da Matta Machado,

Rui Barbosa, Fernando de Azevedo, Orlando Rangel

Sobrinho e Afrânio Peixoto),- b) técnicas de entrevista

semi-estruturada com informantes de elite, que se

constituem em ícones do processo de emancipação da

mulher brasileira no/através do esporte: Maria Lenk,

Vara Vaz, Aída dos Santos e Roselee Viana Ribeiro); e

c) documentos da mídia, sobretudo a respeito dos Jogos

da Primavera, Olimpíada Feminina organizada pelo

Jornal dos Sports de 1949 a 1972. Os diferentes

materiais são analisados e interpretados com suporte

nos pressupostos teóricos da análise do conteúdo e do

discurso, levando em conta algumas categorias

fundantes da teoria das representações sociais, so-

bretudo das formulações de Abric e de Sá, relacionadas

aos sistemas nuclear e periférico das representações.

Os resultados indicam algumas mudanças expressivas

no processo de emancipação da mulher no esporte,

associadas ao sistema periférico. As evidências

apontam para liberação crescente da prática esportiva

feminina: maior mobilidade da mulher no campo

esportivo, diminuição das restri-

ções à prática de modalidades esportivas consideradas

masculinas, diminuição do controle da família e do

contexto micro-social sobre a escolha esportiva. Por

outro lado, resistem mais firmemente as representações

sociais nucleares: o espaço esportivo continua sendo

concebido como típico do homem, que domina a cena

esportiva em termos de cargos, honrarias, prestígio na

mídia, patrocínio e retorno financeiro. Conclui-se que o

processo de emancipação da mulher brasileira na

prática do esporte, encorajado por algumas mulheres-

ícones, vem se dando de modo não confrontativo,

configurando um mecanismo de ocupação de espaço de

forma não violenta/ com estratégias eficazes em termos

de prática, e menos eficazes em termos das represen-

tações. Conclui-se que as mulheres esportistas con-

tinuam a arcar com o ônus das avaliações negativas e

restritivas, associadas à troca do espaço privado pelo

espaço público no esporte. A tese fornece evidência

positiva para a hipótese de que as repre-sentaçoes e as

praticas associadas a um mesmo campo simbólico,

embora dinamicamente diferentes, engendram-se

reciprocamente.

Abstract

The aim of this study is to describe the meaning of social

representations associated with Brazilian women in

physical-sport activity from 1870, when women tended to

be excluded from these activities, to 1 950, when there

was a widespread process of democratization of

women's access to sports, which culminated in the first

Womens Olympic Games, in Rio de Janeiro. With the

support of multiple methodological approaches, the

study considers: (a) the testimony of Brazilian

intellectuals
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