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 Segundo a FIFA, a primeira partida oficial de futebol entre mulheres foi 
disputada no dia 23 de março de 1885, em Crouch End, Londres, Inglaterra.  
 Os dois times foram divididos em Norte e Sul, representando duas partes 
da cidade. Porém, há relatos, de disputas antes desta data, como, por exemplo, 
uma competição anual, em Lothian, Escócia em 1790. 
 O documento mais conhecido sobre o início do futebol feminino remonta a 
1894 quando Nettie Honeyball, uma ativista dos direitos da mulher, fundou o 
primeiro clube desportivo britânico chamado o Ladies Football Club. Honeyball, 
convicta de sua causa declarou que pretendia demonstrar que as mulheres 
poderiam alcançar a emancipação e ter um lugar importante na sociedade. 



  
 Segundo o livro "Futebol, Carnaval e Capoeira - Entre as gingas do corpo 
brasileiro", de Heloísa Bruhns, enquanto os homens da elite brasileira começaram a 
praticá-lo no final do século XIX em São Paulo e no Rio de Janeiro, o grupo feminino 
que aderiu à prática do futebol era pertencente às classes menos favorecidas. Por 
conta disso, as mulheres que jogavam futebol eram consideradas "grosseiras, sem 
classe". Às mulheres da elite cabia o papel de torcedoras. "As partidas de futebol 
masculinas eram um evento da alta sociedade e as mulheres se arrumavam para ir 
assistir aos jogos", afirma o livro. 
 Os primeiros registros de partidas mistas no país, com homens e mulheres 
juntos, datam de 1908 e 1909. 



 Em 1913, houve um evento beneficente, que foi considerado por muitos 
anos como a primeira partida de futebol feminino no Brasil. Anos depois, porém, 
foi descoberto que, na verdade, o time “feminino” era formado por jogadores do 
Sport Club Americano, campeão paulista daquele ano, vestidos de mulher, 
misturados a “senhoritas da sociedade”. Desta forma, considera-se que a primeira 
partida de futebol feminino no Brasil ocorreu em 1921, entre senhoritas dos bairros 
Tremembé e Cantareira, na zona norte de São Paulo, conforme noticiado pelo 
jornal A Gazeta. 
 Em 1941, aconteceu o primeiro jogo masculino apitado por uma mulher, 
num amistoso entre o Serrano de Petrópolis contra o América do Rio. Na ocasião, o 
árbitro passou mal e uma atleta da partida preliminar ao amistoso assumiu o 
apito. 
 Em 14 de Abril de 1941, durante a presidência de Getúlio Vargas, foi-se 
criado o Decreto-Lei 3199, proibindo a “prática de esportes incompatíveis com a 
natureza feminina”, entre eles o futebol. Este decreto-lei só seria revogado em 1979. 



 A Seleção Brasileira disputou sua primeira partida em 1986, 
quando enfrentou os Estados Unidos em um amistoso internacional e foi 
derrotada por 2 a 1. Até hoje participou de todas as edições da Copa do 
Mundo Feminina e do Torneio de Futebol dos Jogos Olímpicos. Além disso 
disputa amistosos internacionais e outras competições como os Jogos Pan-
Americanos, o Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino, e 
anualmente desde 2009 disputa o Torneio Internacional de Futebol 
Feminino. 

 É considerada uma das melhores seleções de futebol feminino do 
mundo. A jogadora Marta, camisa 10 foi eleita por 5 anos seguidos pela 
FIFA (de 2006 a 2010) e mais uma vez em 2018 como a melhor jogadora de 
futebol do planeta. 



Reflita e responda...  

1-Existe preconceito no esporte? 

4-Você considera importante pensar sobre esse tema?   

2-Existe preconceito no futebol feminino? 

5-O que você aprende com esse tipo de debate? 

3-Você já presenciou alguma situação de preconceito no esporte? Fale sobre a situação. 



Esse material foi preparado a partir da habilidade: 
Identificar como os papéis ou condicionantes sexuais 

culturalmente construídos influenciam as expectativas 
de desempenho físico dos jovens. 
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