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RESUMO 

 

Em tempos muito remotos, a mulher era fadada a viver apenas para a família, seus 

estudos eram limitados e não havia nenhuma expectativa de se realizar 

profissionalmente. Quando criança, eram bonecas, panelinhas, fogõezinhos. Assim, 

primeiramente a mulher vivia sob o domínio de seus pais, depois era subjugada ao 

marido, vivendo em função deste e dos filhos. No quesito esporte a história conta que 

a prática de atividades esportivas, os jogos, em geral, eram destinados apenas para 

os homens, cujo intuito inicial era a preparação para a guerra. E assim, por muitos e 

muitos anos, proibido para a mulher. No entanto, aos poucos, isso foi mudando, a 

mulher foi saindo de um estado de letargia para uma nova forma de pensamento. 

Alguns tabus, principalmente os relativos à sexualidade, foram caindo por terra. Nos 

esportes, cresce a participação feminina principalmente a partir do século XX. 

Atualmente, no século XXI, a mulher conquistou total liberdade e, a partir de suas 

inúmeras conquistas, consegue se igualar aos homens nas diferentes atuações 

sociais: no trabalho, no esporte, nos estudos, enfim, nos vários seguimentos da 

sociedade. A mulher se impôs e conseguiu ganhar o seu espaço. No esporte mundial, 

as mulheres têm se destacado, e na atualidade o voleibol feminino do Brasil está entre 

os melhores do mundo. Mas a participação feminina no mundo dos esportes não 

cresceu apenas nos esportes de alto nível. O esporte como forma de lazer, praticado 

nos clubes é uma realidade que não deixa de ter o seu valor enquanto conquista 

feminina. Hoje, as mulheres se tornaram independentes e buscam várias formas de 

lazer, tendo no esporte uma das principais atividades provedoras de lazer e saúde, 

entre outros motivos. Este trabalho vem abordar então o voleibol praticado por 

mulheres nos clubes de Jataí, porém vem retratar também a história do voleibol e o 

“grande salto” dado por este esporte no Brasil nos últimos anos. Através de nossos 

questionamentos e observações, percebemos, no resultado desta investigação, que as 

mulheres, sujeito de nossa pesquisa, se sentem muito felizes e mais saudáveis com a 

prática esportiva. Têm consciência que essa prática pode trazer- lhes benefícios, tanto 

no que diz respeito à saúde do corpo quanto à saúde mental, espiritual e social. 


