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Nota Prévia
Uma educação que se configure no quadro dos
valores da cidadania, que vise a educação para a paridade
e se alicerce no desenvolvimento de práticas coeducativas não se coaduna com conceções estereotipadas de
feminidade e de masculinidade, nem com desequilíbrios
na visibilidade e no tratamento conferidos à participação
de mulheres e de homens nas diferentes áreas do conhecimento, da cultura e da organização social.
A (in)visibilidade e a estereotipia de género continuam presentes nos programas curriculares e nos materiais
pedagógicos, perpetuando modelos de mulheres e de
homens profundamente assimétricos quanto ao valor individual e social atribuído a umas e a outros. A reprodução
de desigualdades de género em educação assume hoje
contornos subtis e quase invisíveis, condicionando as
opções e os projetos de vida futura de raparigas e rapazes.
Os efeitos estão patentes nos desequilíbrios significativos
que subsistem entre mulheres e homens em áreas como
a participação cívica e política, a tomada de decisão,
a organização familiar, o mercado de trabalho e o uso
do tempo.
A integração da dimensão de género na prática
pedagógica de docentes e de educadoras/es que viabilize
a emergência, no sistema educativo, de modelos sociais,
7

femininos e masculinos, mais diversificados exige uma
maior aproximação entre a investigação científica e a prática educativa.
A Coleção Fio de Ariana tem como objetivo contribuir
para essa aproximação através da divulgação da investigação realizada no âmbito dos Estudos sobre Género e dos
Estudos sobre as Mulheres. Ao dar visibilidade à participação
das mulheres em todas as esferas da atividade humana,
pretende-se evidenciar o facto de que mulheres e homens
constituem, e sempre constituíram, elementos indissociáveis e partes integrantes de um mesmo sujeito social,
múltiplo e atuante.
Esperamos pois que a Coleção possa continuar a
contribuir para que a dimensão das relações entre mulheres e homens se torne um elemento estruturante de toda
a interpretação e conhecimento que vamos construindo
sobre a realidade social. É nesse sentido que a CIG reedita
o presente título, atualizado com os dados relativos aos
dois últimos Jogos Olímpicos e à evolução da igualdade
entre mulheres e homens que neles tem lugar.
Nesta segunda edição, optou a Comissão por proceder à atualização da ortografia de todas as transcrições de
textos e excertos das fontes utilizadas nesta obra, exceto
os da Antologia, em consonância com o atual Acordo Ortográfico.
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
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Cronologia
1896
Jogos da I Olimpíada – Atenas (Grécia)
- As mulheres foram proibidas de participar na primeira
edição dos Jogos Olímpicos da era moderna.
- O vencedor da primeira Maratona foi o grego Spyridon
Louis que foi aplaudido por cerca de 100.000 pessoas
que se encontravam no estádio olímpico.
- Embora as mulheres estivessem impedidas de participar, consta que existiu uma competidora não oficial da
Maratona: uma grega chamada Stamata Revithi, mais
tarde designada por Melpomene – a deusa grega da
Tragédia. Stamata cumpriu a distância em cerca de
4h30 m, uma hora e meia depois do vencedor. Mesmo
sem aplausos foi um grande feito, até porque dos 15
atletas à partida, apenas 8 terminaram a corrida.
- Participantes: 14 Países – 241 atletas (0 mulheres; 241
homens).
- Programa: 9 desportos – 43 provas.
1900
Jogos da II Olimpíada – Paris (França)
- Os Jogos Olímpicos de Paris decorreram em simultâneo com a Exposição Universal e o comité organizador local assumiu a responsabilidade do programa
desportivo. Nestas condições, as mulheres fizeram a
sua primeira aparição.
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- As primeiras concorrentes foram as francesas Brody
e Ohnier que participaram no Croquet.
- A primeira mulher a conquistar o título de campeã
olímpica foi a tenista inglesa Charlotte Cooper.
- Participantes: 24 países – 997 atletas (22 mulheres;
975 homens).
- Programa: 18 desportos – 95 provas.
- Desportos abertos às mulheres: Balonismo, Croquet,
Equitação, Golfe, Ténis e Vela.
1904
Jogos da III Olimpíada – St. Louis (Estados Unidos)
- Tal como em Paris, os Jogos de St. Louis coincidiram
com a Exposição Universal e a responsabilidade da
organização do programa olímpico coube ao comité
organizador local. Deste modo, também foram incluídas novas provas para mulheres: o torneio de Tiro com
Arco e, como desporto de demonstração, o Boxe. As
atiradoras norte-americanas conquistaram todas as
medalhas em disputa nas provas do concurso, com
destaque para Mathilda Scott Howell que conquistou
3 medalhas de ouro.
- Pela 1.ª vez foram atribuídas medalhas de ouro, prata
e bronze.
- Participação: 12 países – 651 atletas (6 mulheres; 645
homens).
- Programa: 17 desportos – 91 provas.
- Desporto aberto às mulheres: Tiro com Arco.
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1908
Jogos da IV Olimpíada – Londres (Reino Unido)
- A Patinagem Artística foi incluída no programa e a
atleta britânica Florence Syers foi a 1.ª campeã olímpica
desta modalidade.
- Realizou-se, pela primeira vez, o desfile de atletas
empunhando a bandeira do seu país, num estádio
construído especialmente para a ocasião. O Comité
Olímpico Inglês autorizou a participação das mulheres
em três desportos.
- Participantes: 22 países – 2.008 atletas (37 mulheres;
1.971 homens).
- Programa: 22 desportos – 110 provas.
- Desportos abertos às mulheres: Patinagem, Ténis e
Tiro com Arco.
1912
Jogos da V Olimpíada – Estocolmo (Suécia)
- Portugal participa pela 1.ª vez nos Jogos Olímpicos
com 6 atletas masculinos.
- A Natação feminina foi incluída no programa, apenas
com 3 provas. A primeira campeã olímpica foi a atleta
da Austrália, Fanny Durack, que venceu a prova de
100 m livres, a equipa britânica ganhou os 4 x 100 m
livres e a sueca, Greta Johansson, conquistou a medalha de ouro no Salto para a Água, Plataforma de 10 m.
- Participantes: 28 países – 2.407 atletas (48 mulheres;
2.359 homens).
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- Programa: 14 desportos – 102 provas.
- Desportos abertos às mulheres: Natação (100 m Livres,
4 x 100 m Livres, Saltos 10 m) e Ténis.
1916
Jogos da VI Olimpíada são cancelados
- A realização dos VI Jogos Olímpicos estava prevista
para Berlim (Alemanha) mas o desencadear da 1.ª Grande Guerra, em 1914, obrigou ao seu cancelamento.
1919
- Início da “guerra” no atletismo feminino. Alice
Milliat, então presidente da Federação Francesa de
Desporto Feminino (FFDF), pede ao presidente do
Comité Olímpico Internacional para incluir provas de
Atletismo feminino nos Jogos de Antuérpia (1920), mas o
Barão de Coubertin opõe-se violentamente à presença
de mulheres nos Jogos. À época, estavam filiadas na
FFDF mais de 15.000 associadas e 80 clubes.
1920
Jogos da VII Olimpíada – Antuérpia (Bélgica)
- A tenista francesa Suzanne Lenglen, uma das maiores
jogadoras de sempre, marcou a sua presença nos Jogos
de Antuérpia. Em 1914, conquistou o Campeonato
do Mundo com apenas 15 anos e entre 1919 e 1926
não perdeu um único jogo. Suzanne Lenglen dominou
o torneio olímpico: nos 10 sets que disputou apenas
14

perdeu 4 jogos. Conquista outra medalha de ouro, em
pares mistos, e uma de bronze, em pares femininos.
- Pela 1.ª vez, efetuou-se o Juramento Olímpico e hasteou-se a bandeira olímpica de 5 anéis simbolizando
a união dos 5 continentes e o encontro de atletas de
todo o mundo.
- Participantes: 29 países – 2.626 atletas (65 mulheres
e 2.561 homens).
- Programa: 22 desportos – 154 provas.
- Novas provas abertas às mulheres: Natação (400 m
Livres; Trampolim de 3 m).
1921
1.os Encontros Internacionais Femininos – Monte Carlo
(Mónaco)
- Criação da Federação Internacional Desportiva Feminina.
- A recusa, do Comité Olímpico Internacional e da
Federação Internacional de Atletismo, em incluir provas de atletismo feminino no programa dos Jogos leva
Alice Milliat a organizar, em abril, os 1.os Jogos Femininos com a participação de atletas de 5 países.
- Sob o impulso de Alice Milliat, é criada, em Paris, a
31 de outubro, a Federação Internacional Desportiva
Feminina (FIDF) que irá dirigir o atletismo feminino
mundial até 1936.
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1922
2.os Encontros Internacionais Femininos – Monte Carlo
(Mónaco)
- Nova edição dos Jogos Femininos, em abril. Estão
presentes atletas de 7 países.
1.os Jogos Mundiais Femininos (ditos Olímpicos) – Paris
(França)
- A 20 de agosto, num evento de um único dia, realizam-se em Paris, no estádio Pershing, os 1.os Jogos
(ditos) Olímpicos Femininos. As 80 atletas de 5 países
competem num programa de 11 provas de Atletismo.
São batidos 18 recordes do mundo perante uma assistência de mais de 20.000 pessoas.
- O êxito desta edição obriga a Federação Internacional de Atletismo (FIAA) a negociar com Alice Milliat
a inclusão de um programa completo de provas de
Atletismo na edição dos Jogos em 1928, com a contrapartida de abandonar a designação Olímpicos dos
Jogos Femininos. Alice Milliat cumpriu a sua parte – os
próximos Jogos seriam denominados Jogos Mundiais. A
FIAA e o COI não cumpriram a sua parte – os Jogos de
Amesterdão irão incluir apenas 5 provas de atletismo.

1925
- Novo presidente no Comité Olímpico Internacional.
Pierre de Coubertin abandona a presidência do Comité
Olímpico Internacional e é eleito o belga, Henri de
Baillet-Latour. O mandato de Coubertin durou 29 anos
(1896-1925). O primeiro presidente do COI foi o grego
Demetrius Vikelas (1894-1896).

1924
Jogos da VIII Olimpíada – Paris (França)
- A Esgrima feminina é incluída no programa e a dinamarquesa Ellen Osiier sagra-se a 1.ª campeã olímpica
sem perder um único assalto. A célebre nadadora norte-

1926
2.os Jogos Mundiais Femininos – Gotemburgo (Suécia)
- Os segundos Jogos Mundiais Femininos tiveram o
patrocínio da família real sueca e a cerimónia de abertura foi tão impressionante que muitos a compararam
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-americana, Gertrude Ederlé, conquista a medalha de
bronze nos 100 m Livres… o seu forte é a “prova” de
longa distância. Dois anos depois “conquistou” o Canal
da Mancha – foi a primeira mulher a fazer a travessia
a nado do Canal e bateu, em mais de duas horas, o
recorde que pertencia ao nadador italiano Fabuchi.
- O lema olímpico citius, altius, fortius (mais rápido,
mais alto, mais forte) foi introduzido nesta edição dos
Jogos.
- Participantes: 44 países – 3.089 atletas (135 mulheres
e 2.954 homens).
- Programa: 17 desportos – 126 provas.
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Esgrima,
Natação (100 m Costas e 200 m Bruços).
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à abertura dos Jogos de Estocolmo, em 1912. Participaram atletas de 10 países.
1928
Jogos da IX Olimpíada – Amesterdão (Holanda)
- Por fim as mulheres foram autorizadas a competir
em Atletismo e Ginástica e foi a primeira vez que os
Jogos sofreram um “boicote”. As excelentes atletas
britânicas recusaram participar nas provas de Atletismo por considerarem que um programa tão reduzido
constituía uma afronta para as mulheres.
- A prova de 100 metros foi a primeira do atletismo
feminino e a campeã foi a norte-americana Betty
Robinson que também conquista a medalha de prata
na estafeta 4 x 100 m. Três anos após o seu triunfo
olímpico, Betty sofre um grave acidente de avião e
é dada como morta. Recupera lentamente após um
coma de sete semanas ficando impossibilitada de andar
normalmente durante dois anos. O desejo de voltar
a competir é muito forte mas está impossibilitada
de fletir a perna, o que a impede de tomar a posição
agachada na linha de partida. Mas pode correr e, em
1936 (Berlim), de regresso ao estádio olímpico, Betty
Robinson, integra a equipa americana dos 4 x 100 m e
conquista nova medalha de ouro.
- A prova dos 800 m deu origem a uma grande polémica – a 1.ª campeã olímpica dos 800 m foi a alemã
Lina Radke fixando um novo recorde do mundo.
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Naturalmente, a vencedora e as outras 9 concorrentes
estavam cansadas e algumas delas deitaram-se ao lado
da pista – nenhuma delas, como na altura foi noticiado,
desfaleceu ou desistiu por exaustão. Contudo, os membros do COI aproveitaram os “relatos” da imprensa
para suspenderem de imediato a prova e durante 32
anos, as mulheres foram impedidas de participar em
provas com distância superior a 200 m. Uma decisão
“interessante” quando comparamos os relatos da imprensa feitos aquando da prova masculina dos 800 m,
nos Jogos de 1904, em St. Louis (EUA): “numa tarde
de 5.ª feira, na final dos 800 m, dois homens caíram na
pista completamente exaustos. Um deles foi levado em
braços e o outro, desmaiado na relva, só se reanimou
com um estimulante”. Os desfalecimentos foram permitidos aos homens mas não às mulheres e não foi
necessário proibir os homens de correr distâncias
superiores a 200 m. A prova feminina dos 800 m só foi
reintroduzida 32 anos depois nos JO de Roma (1960).
- É realizada pela 1.ª vez a cerimónia de acender a
Pira Olímpica.
- Participantes: 46 países – 2.883 atletas (277 mulheres
e 2.606 homens).
- Programa: 14 desportos – 109 provas
- Novos desportos abertos às mulheres: Atletismo
(100 m, 800 m, 4 x 100 m, Lançamento do Disco, Salto
em Altura) e Ginástica (equipas).
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1930
3.os Jogos Mundiais Femininos – Praga (Checoslováquia)
- Mais de 200 atletas de 17 países competiram, durante
os três dias de Jogos, no estádio Letna perante uma
assistência de mais de 17.000 pessoas.
1932
Jogos da X Olimpíada – Los Angeles (Estados Unidos)
-A sensação dos Jogos foi a norte-americana Mildred
(Babe) Didrikson, uma das atletas mais completas da
história. Sagra-se campeã olímpica no Lançamento do
Dardo e nos 80 m Barreiras e ganha a medalha de prata
no Salto em Altura. “Babe” poderia ter conquistado
medalhas no Lançamento do Disco e na Estafeta 4 x
100 m, mas as mulheres estavam proibidas de participar em mais de 3 provas de Atletismo. Após os Jogos,
dedica-se ao Golfe e torna-se a melhor jogadora. Em
1946, conquista o campeonato feminino amador dos
Estados Unidos e em 1947, o campeonato britânico.
Torna-se profissional e vence o Open americano em
1948, 1950 e 1954.
- Participantes: 37 países – 1.332 atletas (126 mulheres;
1.206 homens).
- Programa: 14 desportos – 117 provas
- Novas provas abertas às mulheres: Atletismo (80 m
Barreiras e Lançamento do Dardo).
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1934
4.os Jogos Mundiais Femininos – Londres (Reino Unido)
- A quarta e última edição dos Jogos Mundiais Femininos
é realizada em Londres com a presença de atletas de
10 países. O programa incluiu 11 provas de Atletismo e
mais uma novidade – o Pentatlo – prova que só irá ser
introduzida no programa olímpico 30 anos mais tarde,
nos JO de Tóquio, em 1964. Em 1938, os Jogos Mundiais
Femininos são anulados e dão lugar ao Campeonato
Europeu de Atletismo com um programa de atletismo
feminino apenas com 9 provas. Depois do congresso da
Federação Internacional de Atletismo (1936) ter votado
contra as propostas de Alice Milliat, a Federação Internacional Desportiva Feminina (FIDF) nunca mais voltará
a reunir, nem para aprovar a sua dissolução. Durante
os 15 anos de existência da FIDF – entre 1921 (com 5
nações) até 1936 (com 30) – o desporto feminino, principalmente o atletismo, atingiu níveis extraordinários.
A perseverança de Alice Milliat foi um exemplo, infelizmente pouco conhecido, na luta pela igualdade das
mulheres no desporto.
1936
Jogos da XI Olimpíada – Berlim (Alemanha)
- Os Jogos de Berlim foram realizados na Alemanha
fascista. O ditador Adolfo Hitler assistiu irritado à derrota da “supremacia” da raça branca ariana. A vitória
de Jesse Owens, atleta negro americano, nos 100 m,
21
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200 m e salto em comprimento e a forma como bateu
5 recordes do mundo, igualando ainda um 6.º recorde,
fez dele um símbolo da história dos Jogos.
- Com apenas 12 anos, a nadadora dinamarquesa Inge
Sorensen conquista a medalha de bronze nos 200 m
Bruços e torna-se a medalhada mais nova da história
dos Jogos.
- A nadadora holandesa Hendrika Mastenbroek tornou-se na primeira mulher a conquistar 4 medalhas numa
mesma edição dos Jogos – com apenas 17 anos conquista
o ouro nos 100 m, 400 m e 4 x 100 m e a medalha de
prata nos 100 m Costas.
- Participantes: 49 países – 3.963 atletas (331 mulheres;
3.632 homens).
- Programa: 19 desportos – 129 provas.
- Novas provas abertas às mulheres: reintrodução da
Ginástica (equipas).
1946
- Novo presidente no Comité Olímpico Internacional.
O sueco Sigfrid Edström, responsável pelo comité organizador dos Jogos Olímpicos de Estocolmo (1912), é
eleito presidente.
1948
Jogos da XIV Olimpíada – Londres (Reino Unido)
- A deusa do estádio foi a atleta holandesa Fanny Koan.
Francina “Fanny” Blankers-Koan foi uma extraordinária
22

atleta que iniciou o seu percurso olímpico no Salto
em Altura, nos Jogos de Berlim em 1936. Nos Jogos
de Londres, já com 30 anos e mãe de 2 crianças, conquistou 4 medalhas de ouro em Atletismo nos 100 m,
200 m, 80 m Barreiras e nos 4 x 100 m. Fanny poderia
ter conquistado mais medalhas porque, na altura, era
recordista do Salto em Altura e do Salto em Comprimento mas as mulheres estavam proibidas de participar em mais de 3 provas individuais. Entre 1946 e 1950
obteve 5 medalhas de ouro e 1 de prata nos Campeonatos da Europa de Atletismo e estabeleceu 16 recordes
do Mundo em 8 provas diferentes: 100 yards, 100 m,
200 m, Barreiras Altas, Salto em Altura, Salto em Comprimento, Pentatlo e nos 4 x 100 m. O seu percurso
ímpar foi um modelo para muitas atletas e ajudou a
derrubar a ideia de que o desporto de competição não
era “próprio” para as mulheres casadas e mães. Em
1999, foi nomeada Atleta do Século pela Federação
Internacional de Atletismo.
- A primeira campeã olímpica de Canoagem foi a dinamarquesa Karen Hoff, na Regata K1, estreia feminina
no programa olímpico.
- Pela 1.ª vez foram atribuídos Diplomas Olímpicos aos
6 primeiros atletas de cada prova.
- Participantes: 59 países – 4.104 atletas (390 mulheres
e 3.714 homens).
- Programa: 17 desportos – 136 provas.
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Atletismo
23
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(200 m, Salto em Comprimento, Lançamento do Peso)
e Canoagem (Regata K1).

- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Desportos Equestres (Ensino, Saltos e Concurso Completo) e
Ginástica (4 aparelhos e concurso múltiplo individual).
- Novo presidente do Comité Olímpico Internacional.
O vice-presidente do COI, o norte-americano Avery
Brundage, é eleito presidente.

1952
Jogos da XV Olimpíada – Helsínquia (Finlândia)
- Finalmente, 40 anos depois da primeira participação
nacional de atletas masculinos (1912), as mulheres
portuguesas participam nos Jogos Olímpicos. Dália
Cunha, Natália Cunha e Laura Amorim são atletas do
Ginásio Clube Português e participam nos Concursos
Individuais de Ginástica que também fazem a sua estreia nos Jogos.
- Israel e a União Soviética participam pela 1.ª vez nos
Jogos. A técnica das ginastas soviéticas é impressionante e vencem todas as competições iniciando um
domínio, quase absoluto, que durará 40 anos: até ao
desmantelamento da União Soviética em repúblicas
separadas.
- A cavaleira dinamarquesa Lis Hartel foi a primeira
mulher a ser autorizada a competir, com os homens, na
prova de Ensino. Apesar de limitada por uma paralisia
(abaixo dos joelhos), Lis Hartel conquistou a medalha
de prata.
- Pela primeira vez após 56 anos, a participação de
mulheres atletas ultrapassa os 10%.
- Participação: 69 países – 4.955 atletas (519 mulheres
e 4.436 homens)
- Programa: 17 desportos – 149 provas.

1956
Primeira mulher a prestar o Juramento Olímpico
- Na VII edição dos Jogos Olímpicos de inverno, realizada em Cortina D’Ampezzo (Itália), a cerimónia de
Juramento Olímpico foi realizada pela esquiadora italiana Giuliana Chenal-Minuzzo.
Jogos da XVI Olimpíada – Melbourne (Austrália) /
Estocolmo (Suécia)
- As deusas dos Jogos são duas ginastas: a húngara
Ágnes Keleti que nestes Jogos aumentou o palmarés
olímpico para 10 medalhas, ganhando 4 de ouro e 2
de prata; a soviética Larisa Latynina, na altura com 21
anos, afronta Ágnes no Concurso Múltiplo Individual –
conquista o 1.º lugar no Salto de Cavalo, o 2.º lugar nas
Paralelas Assimétricas e Solo e o 4.º lugar na Trave.
- Larisa Latynina bateu vários recordes olímpicos: é a
única atleta, em todos os desportos, a conquistar 18
medalhas olímpicas e uma de quatro atletas a ter ganho
9 medalhas de ouro; é a única atleta a ter conquistado
14 medalhas em provas individuais; é ainda uma de
três atletas a ter conquistado o 1.º lugar, por três
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vezes consecutivas, nos JO de verão. Além do vasto
palmarés olímpico, Larisa conquistou, entre 1958 e
1966, 8 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze
nos Campeonatos do Mundo.
- A comitiva olímpica portuguesa não integrou nenhuma
atleta feminina.
- Os Jogos de Melbourne foram os primeiros a ter lugar
no hemisfério sul. As provas de Desportos Equestres
foram realizadas, numa manifestação separada, em
Estocolmo. Os Jogos conheceram nesta edição o primeiro boicote político: Espanha, Suíça e Holanda
retiram-se dos Jogos em protesto contra a invasão
da Hungria pela União Soviética; Egito, Iraque e Líbia
recusaram participar protestando contra a intervenção franco-britânica no Canal do Suez; a República
Popular da China recusou participar com Taiwan, um
conflito que demorou 28 anos a resolver.
- Participantes: 72 países – 3.314 atletas (376 mulheres;
2.938 homens).
- Programa: 17 desportos – 145 provas
- Novas provas abertas às mulheres: Natação (100 m
Mariposa).
1960
Jogos da XVII Olimpíada – Roma (Itália)
- Portugal aumenta a representação feminina para 5
atletas: Maria José Nápoles na Esgrima (Florete), Dália
Cunha, Esbela da Fonseca e Helena Cunha em Ginástica
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e Regina Veloso na Natação (200 m Bruços).
- A deusa do estádio é a norte-americana Wilma Rudolph.
Designada pela imprensa “Gazela Negra”, torna-se na
1.ª atleta norte-americana a conquistar 3 medalhas de
ouro em atletismo: nos 100 m, 200 m e 4 x 100 m.
Um feito tanto mais extraordinário dado que, na sua
infância, Wilma contraiu a poliomielite e outras doenças graves. Aos 16 anos, nos Jogos de Melbourne, conquista 1 medalha de bronze nos 4 x 100 m e quatro
anos depois, nos campeonatos americanos, estabelece
um novo recorde do mundo nos 200 m (22,9”). Em
Roma, iguala o recorde do mundo dos 100 m (11,3”) e
impõe-se na final com um avanço de 3 metros sobre as
outras concorrentes e um tempo de 11”. Infelizmente,
este novo recorde do mundo não pôde ser homologado
devido à velocidade do vento. No ano seguinte, bate
o recorde do mundo dos 100 m, em um décimo de
segundo (11,2”). Após o fim da sua carreira atlética,
em 1962, Wilma irá dedicar-se ao treino de crianças
deficientes.
- Os Jogos de Roma foram os últimos nos quais a África
do Sul foi autorizada a participar – a comunidade olímpica não podia continuar a tolerar a política racista do
governo sul-africano. A África do Sul é readmitida após
32 anos, nos JO de Barcelona, em 1992.
- Participantes: 83 países – 5.338 atletas (611 mulheres
e 4.727 homens).
- Programa: 17 desportos – 150 provas.
27

Deusas e Guerreiras dos Jogos Olímpicos

- Novas provas abertas às mulheres: Atletismo (reintegração dos 800 m, suspensos em 1928), Canoagem
(Regata K2), Esgrima (Florete – Equipas), Natação (4 x
100 m Estilos).

- Participantes: 93 países – 5.151 atletas (678 mulheres
e 4.473 homens).
- Programa: 19 desportos – 163 provas
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Atletismo (400 m e Pentatlo), Natação (400 m Estilos) e
Voleibol.

1964
Jogos da XVIII Olimpíada – Tóquio (Japão)
- A ginasta Esbela da Fonseca é a única atleta portuguesa a participar nos Jogos de Tóquio, classificando-se
em 68.º lugar no concurso individual.
Duas novas provas em Atletismo e duas deusas no
estádio. A australiana Elizabeth Cuthbert, campeã
olímpica dos 100 m, 200 m e dos 4 x 100 m nos Jogos
de Melbourne, sagra-se a 1.ª campeã dos 400 m. Betty,
apelidada pelos australianos “Rapariga de Ouro”, é
a única sprinter, homem ou mulher, a ter conseguido
medalhas de ouro em Atletismo nas 3 distâncias de
100, 200 e 400 m.
- A atleta soviética Iryna Press, campeã olímpica dos
80 m Barreiras nos Jogos de Roma, torna-se na 1.ª
campeã olímpica do Pentatlo.
- O Voleibol, para homens e para mulheres, faz a sua
estreia nos Jogos e é o 1.º desporto coletivo feminino
a entrar no programa olímpico. A equipa japonesa é a
1.ª campeã olímpica de Voleibol e partilha o pódio com
as equipas da União Soviética (2.ª) e da Polónia (3.ª).
- Os Jogos de Tóquio foram os primeiros a serem realizados no continente asiático.

1968
Jogos da XIX Olimpíada – Cidade do México (México)
- De novo, Esbela da Fonseca (Ginástica) é a única
mulher a integrar a comitiva portuguesa aos Jogos
do México e torna-se na única ginasta portuguesa a
ter participado, como atleta, em 3 edições dos Jogos
Olímpicos. Depois de 1968 esteve em mais 6 edições
dos Jogos, como treinadora, juíza e membro do comité
técnico da Federação Internacional de Ginástica.
- Pela 1.ª vez na história dos Jogos (após 40 anos) uma
mulher acende a Pira Olímpica: Enriqueta Basilio, a
atleta mexicana dos 80 m Barreiras.
- Em Natação as mulheres são autorizadas a competir,
pela 1.ª vez, numa distância superior a 400 m e a americana Deborah Meyer é a primeira campeã olímpica dos
800 m Livres. Apenas com 16 anos, Deborah conquista
mais 2 medalhas de ouro nas provas dos 200 m e 400 m
Livres e torna-se na primeira nadadora a conseguir 3
medalhas de ouro em provas individuais no decorrer
de uma mesma edição dos Jogos. Entre 1967 e 1970 irá
realizar 15 recordes do mundo nas diversas distâncias no

28

29

Deusas e Guerreiras dos Jogos Olímpicos

estilo Livres: um nos 200 m; cinco nos 400 m e 800 m
e quatro nos 1.500 m.
- As atletas Eulalia Rolinska, da Polónia, Gladys de
Seminario, do Perú e a mexicana Nuria Ortiz foram as
primeiras a participar, com os homens, numa prova de
Tiro.
- Os testes de feminilidade são efetuados pela 1.ª vez.
- A tradicional cinza da pista de atletismo é substituída por matéria sintética (tartan) e pela primeira vez
os tempos cronometrados eletronicamente tornam-se
oficiais.
- Participação: 112 países – 5.516 atletas (781 mulheres;
4.735 homens).
- Programa: 20 desportos – 172 provas.
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Natação
(200 m Livres, 100 m Bruços, 200 m Costas, 200 m
Mariposa, 200 m Estilos), Tiro (provas mistas)
1972
Jogos da XX Olimpíada – Munique (República Federal
Alemã)
- Mais de meio século depois, a participação das mulheres ultrapassa a barreira das 1.000 (para os homens
isso aconteceu em 1908, nos JO Londres, com 1.971),
mas percentualmente, a participação das atletas ainda
é reduzida – 14,8%.
- Com apenas 15 anos, a nadadora australiana Shane
Gould domina nas provas de Natação. Durante oito dias
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participa em 12 provas: ganha o ouro nos 200 m Estilos,
batendo o recorde do mundo; classifica-se em 3.º lugar
(bronze) nos 100 m Livres; impõe-se nos 400 m Livres
batendo o seu próprio recorde do mundo em 2”, conquistando outra medalha de ouro; conquista a terceira
medalha de ouro e bate o terceiro recorde do mundo
nos 200 m Livres; por fim, Shane termina a sua carreira
olímpica com uma medalha de prata nos 800 m Livres.
- A cavaleira alemã Liselott Linsenhoff torna-se na 1.ª
mulher a conquistar uma medalha de ouro numa prova
equestre (Ensino). Obtém, igualmente, a medalha
de prata na competição por equipas. Nos Jogos de
Melbourne/Estocolmo, em 1956, Liselott já tinha conquistado uma medalha de bronze no concurso individual e outra de prata na competição por equipas.
- A ginasta soviética Olga Korbut foi a atleta vedeta do
público e da comunicação social pelo seu espetacular
desempenho nas Paralelas Assimétricas. Conquistou 3
medalhas de ouro (Solo, Salto Cavalo e Equipas) e 1 de
prata nas Paralelas Assimétricas.
- Apenas com 16 anos, a atleta alemã Ulrike Meyfarth
iguala o recorde do mundo do Salto em Altura e conquista a medalha de ouro nesta prova, tornando-se a
atleta mais jovem (mulher ou homem) a conquistar o
ouro numa prova individual de Atletismo.
- A comitiva olímpica portuguesa não integrou nenhuma
atleta feminina.
- O Tiro com Arco é reintroduzido no programa olímpico
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após 52 anos de ausência. Pela 1.ª vez foi realizada a
cerimónia de Juramento Olímpico de juízes/as e árbitros/as.
- Os Jogos de Munique ficaram marcados pelo ataque
terrorista palestiniano e, na sua sequência, pela morte
de 11 atletas israelitas, dos 5 terroristas e de 1 polícia
alemão. Os Jogos foram suspensos durante 34 horas
e retomados após uma cerimónia no estádio olímpico
em memória dos desaparecidos.
- Participação: 121 países – 7.134 atletas (1.059 mulheres e 6.075 homens).
- Programa: 23 desportos – 195 provas.
- Novas provas abertas às mulheres: Atletismo (1.500 m,
100 m Barreiras; Estafeta 4 x 400 m) e Canoagem (Slalom
K1).
- Novo presidente do Comité Olímpico Internacional.
Sucedendo a Avery Brundage, é eleito presidente o
inglês Lord Killanin.
1976
Jogos da XXI Olimpíada – Montreal (Canadá)
- Após 80 anos de realização dos Jogos, a participação
de mulheres atletas ultrapassa, finalmente, os 20%.
- A rainha dos Jogos foi a ginasta romena Nadia Comaneci
que fez sensação na prova de Paralelas Assimétricas
ao conseguir a pontuação máxima – o 10 perfeito. Foi
a 1.ª vez na história dos Jogos que uma ginasta atingia
tal pontuação. Volta a conquistar o ouro na Trave e no
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Concurso Múltiplo Individual, uma medalha de prata
na Competição por Equipas e uma de bronze no Solo.
Nadia conquistou um total de 9 medalhas nos Jogos de
Montreal e Munique.
- No estádio, a estrela foi a polaca Irena Szewinska que
se impôs nos 400 m com um novo recorde do mundo.
Irena iniciou a participação olímpica nos Jogos de
Tóquio (1964) conquistando uma medalha de ouro nos
4 x 100 m e duas de prata no Salto em Comprimento
e nos 200 m. Nos Jogos do México (1968) conquista o
ouro e novo recorde do mundo nos 200 m e o bronze
nos 100 m. Nos Jogos de Munique (1972) conquista uma
medalha de bronze nos 200 m. Dedica-se aos 400 m e
em 1973 faz descer o recorde do mundo abaixo dos 50”.
Entre 1974 e 1978, Irena Szewinska ganha 34 vezes
consecutivas a prova dos 400 m. Com a conquista do
ouro, nos Jogos de Montreal, Irena aumenta o seu palmarés para 7 medalhas conquistadas em 5 provas diferentes. Em 1998, Irena Szewinska é nomeada membro
do Comité Olímpico Internacional.
- No Andebol, novo desporto aberto às mulheres, a equipa da União Soviética foi a 1.ª campeã olímpica, seguida das equipas da República Democrática Alemã (2.ª)
e da Hungria (3.ª). No Basquetebol, também aberto
às mulheres (40 anos depois dos homens), a equipa
da União Soviética foi a 1.ª campeã olímpica, seguida
das equipas dos Estados Unidos (2.º) e da Bulgária (3.ª)
e no Remo, outro desporto aberto às mulheres (76
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anos depois dos homens) as atletas da Bulgária (2) e da
República Democrática Alemã (4) dominaram todas as
(6) provas em disputa.
- Nestes Jogos, a supremacia das atletas oriundas dos
países socialistas foi ímpar – das 124 medalhas de ouro
em disputa conquistaram 105 (87,5%): 50 para a República Democrática Alemã, 48 para a União Soviética, 5
para a Bulgária, 3 para a Roménia, e 1 para a Hungria
e para a Polónia. Os Estados Unidos da América conquistaram apenas 6 medalhas de ouro: 4 na prova de
4 x 100 m Livres e 1 em Saltos para a Água, 10 m (Natação) e 1 no Concurso Individual de Tiro com Arco. O
Japão conquistou 12 medalhas pela vitória no torneio
de Voleibol e a República Federal Alemã 1 nos 100 m
(Atletismo). A “guerra” da contabilização de medalhas
olímpicas Este-Oeste será doravante decidida pelo
número de medalhas nas provas femininas.
- A comitiva olímpica portuguesa não integrou nenhuma
atleta feminina.
- Os Jogos de Montreal sofreram o boicote dos países
africanos em protesto contra a Nova Zelândia cuja
equipa de Rugby efetuou um conjunto de jogos na
África do Sul.
- Participação: 92 países – 6.084 atletas (1.260 mulheres
e 4.824 homens).
- Programa: 21 desportos – 198 provas
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Andebol,
Basquetebol e Remo (Double Sculls, Pares s/ Timoneiro,
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Quadri-Sculls c/ timoneiro, Shell de 4 c/ Timoneiro e
Shell de 8 c/ Timoneiro)
1980
Jogos da XXII Olimpíada – Moscovo (União Soviética)
- Após doze anos de interregno, a Ginástica portuguesa
voltou a participar nos Jogos através da atleta Avelina
Alvarez, a única mulher a integrar a comitiva de atletas portugueses. Esbela da Fonseca participa como
Treinadora e é Porta-estandarte da delegação portuguesa na Cerimónia de Abertura.
- A canoísta da República Democrática Alemã Birgit
Fischer inicia, em Moscovo, a sua brilhante carreira
olímpica com a medalha de ouro na Regata K1 (500 m).
Não tomou parte nos Jogos de Los Angeles (1984)
porque o seu país não participou. Em 1988, nos Jogos de
Seoul, conquista as medalhas de ouro em K2, K4 e a de
prata em K1; em Barcelona (1992), mais 1 de ouro em
K1 e outra de prata em K4; em Atlanta o ouro em K4
e prata em K2; em Sidney (2000) duas de ouro em K2
e K4; finalmente, em Atenas (2004), já com 42 anos,
de novo o ouro em K4 e a prata em K2. Birgit Fischer
é a única atleta a ter conquistado medalhas olímpicas
durante 24 anos consecutivos. As suas excelentes prestações colocam-na em 2.º lugar, atrás da ginasta Larisa
Latynina, na classificação dos/as atletas com maior
número de medalhas Olímpicas – 12 no total.
- No Hóquei em Campo, novo desporto aberto às
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mulheres (72 anos após a primeira participação
masculina), a equipa do Zimbabué foi a 1.ª campeã
olímpica, seguida das equipas da Checoslováquia (2.ª)
e da União Soviética (3.ª).
- Os Jogos de Moscovo foram os primeiros a ser realizados num país socialista e ficaram marcados pelo
boicote dos Estados Unidos em protesto contra a
invasão do Afeganistão pela União Soviética. Apenas
80 países estiveram presentes, o nível de participação
mais fraco desde 1956.
- Participação: 80 países – 5.179 atletas (1.115 mulheres
e 4.064 homens).
- Programa: 21 desportos – 203 provas
- Novos desportos abertos às mulheres: Hóquei em
Campo.
- Novo presidente do Comité Olímpico Internacional.
Juan Antonio Samaranch é eleito presidente. Sob a
sua presidência irão ser tomadas importantes medidas
em favor da participação das mulheres no movimento
olímpico.
1981
- Primeiras mulheres no Comité Olímpico Internacional. Durante 85 anos nenhuma mulher foi membro do
Comité Olímpico Internacional. Em 1981 foram eleitas
as primeiras mulheres: Flor Isava-Fonseca da Venezuela
e Pirjo Haggman da Finlândia.
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1984
Comité Olímpico Internacional em Tribunal
- Antes da realização dos Jogos de Los Angeles, um
grupo de 82 mulheres atletas de 21 países, com o apoio
da American Civil Liberties Union, apresentou uma ação
em tribunal, para forçar o COI a integrar no programa
olímpico as provas femininas de 5.000 e 10.000 m.
A ação foi considerada improcedente. Os 10.000 m
só serão introduzidos nos Jogos de 1988 (Seoul) e os
5.000 m em 1996 (Atlanta).
Jogos da XXIII Olimpíada – Los Angeles (Estados Unidos
da América)
- Portugal aumenta a representação feminina para 9
atletas e participa, pela 1.ª vez no Atletismo com 5
atletas: Albertina Machado (800 m e 3.000 m), Aurora
Cunha (3.000 m), Conceição Ferreira, Rita Borralho e
Rosa Mota (Maratona). A Ginástica Rítmica entra para
o programa olímpico e Portugal apresenta duas atletas: Margarida Carmo e Maria João Falcão. Margarida
Carmo tornou-se na 1.ª e, até agora, na única ginasta portuguesa finalista em Jogos Olímpicos. O Tiro
é representado por Isabel Chitas (Pistola) e Joana
Figueiredo concorre em Saltos para a Água (Natação).
Jenny Candeias é a 1.ª treinadora e a 1.ª juíza portuguesa de Ginástica Rítmica e Helena Neto é a 1.ª treinadora portuguesa a acompanhar uma atleta na prova
de Tiro. Esbela da Fonseca é a 1.ª juíza portuguesa de
Ginástica Artística.
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- Pela 1.ª vez uma atleta portuguesa conquista uma
medalha olímpica – Rosa Mota conquista a medalha de
bronze na 1.ª edição olímpica da Maratona feminina e é
a Porta-estandarte da comitiva portuguesa na Cerimónia
de Encerramento.
- Até estes Jogos, as mulheres só foram autorizadas
a correr distâncias não superiores a 1.500 m. A introdução da Maratona feminina (42 km e 195 m), 88 anos
depois da participação dos homens, é a mais falada
– 56 anos depois de os médicos terem afirmado que
as mulheres que corriam os 800 m “envelheciam mais
depressa”, a atleta dos Estados Unidos, Jean Benoit,
torna-se na 1.ª campeã olímpica da Maratona e vence
a célebre atleta norueguesa Greta Waitz (medalha de
prata), conhecida como a pioneira da Maratona feminina, vencedora por 9 vezes da Maratona de Nova York,
entre 1978 e 1988.
- Na final dos 400 m Barreiras, prova também incluída
pela primeira vez (84 anos depois dos homens), a marroquina Nawal El Moutawakel vence a corrida e é a 1.ª
atleta de um país muçulmano e a 1.ª atleta do seu país,
homem ou mulher, a conquistar uma medalha de ouro.
Nawal El Moutawakel foi nomeada membro do COI em
1998 e em 2004 é a 1.ª mulher a presidir a uma Comissão
de Avaliação dos Jogos Olímpicos (para 2012).
- A única prova de Ciclismo aberta às mulheres, 88
anos depois dos homens, foi a Corrida Individual em
Estrada e a 1.ª campeã olímpica do Ciclismo foi a atleta
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dos Estados Unidos, Connie Carpenter-Phinney.
- São atribuídos Diplomas Olímpicos aos oito primeiros
atletas de cada prova.
- Em represália ao boicote a Moscovo, a União Soviética
apelou ao boicote aos Jogos de Los Angeles.
- Participação: 140 países – 6.829 atletas (1.566 mulheres
e 5.263 homens).
- Programa: 23 desportos – 221 provas
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Atletismo (400 m Barreiras, Maratona, Heptatlo), Canoagem
(Regata em Linha K4, 500 m), Ciclismo (Corrida Individual em Estrada), Ginástica (Concurso Múltiplo Individual de Rítmica), Tiro (Carabina Ar Comprimido 10 m;
Pistola 25 m, Espingarda 3 posições). O Ténis foi incluído
como desporto demonstração.
1988
Jogos da XXIV Olimpíada – Seoul (Coreia do Sul)
- São 11 as atletas portuguesas que participam nestes
Jogos que nos ficaram na memória pelo desempenho
de Rosa Mota – a 1.ª campeã olímpica portuguesa.
- O Atletismo continua a ser a modalidade mais representada, com 6 atletas: Albertina Dias e Albertina
Machado (10.000 m), Aurora Cunha, Conceição Ferreira
e Rosa Mota (Maratona) e Fernanda Ribeiro (3.000 m).
Na Ginástica 2 atletas: Patrícia Jorge (Rítmica) e Sónia
Moura (Artística). A Natação é representada por Sandra
Neves (100 e 200 m Mariposa) e as estreias no Judo,
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com Teresa Gaspar, e em Tiro com Arco, com Ana de
Sousa. Maria do Sameiro Araújo é a 1.ª treinadora
olímpica de atletismo. Ida Pereira integra a comitiva
como treinadora de Ginástica Rítmica. De novo, Rosa
Mota é Porta-estandarte da comitiva portuguesa na
Cerimónia de Encerramento.
- Durante a década de 80, Rosa Mota foi uma das
atletas mais medalhadas do atletismo português. Nas
provas de Estrada e na Maratona, entre 1982 e 1991,
conquistou três vezes o Campeonato da Europa (1982,
1986 e 1990), uma vez o Campeonato do Mundo (1987)
e ainda 10 das mais prestigiadas Maratonas: Roterdão
(1983), Chicago (1982, 1983, 1984), Tóquio (1986), Boston
(1987, 1988, 1990), Osaka (1990) e Londres (1991).
- Outra rainha do estádio foi a atleta Florence Griffith-Joyner dos Estados Unidos. Flojo, como ficou conhecida, melhorou 2 vezes o recorde olímpico dos 100 m e
ganha na final com 10,54”. Quatro dias mais tarde, nas
semi-finais dos 200 m, bate o recorde do mundo e uma
hora depois, na final, ganha os 200 m com um novo
recorde do mundo (21,34”). Os recordes de Flojo, nos
100 e 200 m ainda estão por bater.
- A tenista alemã Steffi Graf derrota na final Gabriela
Sabatini e termina com ouro olímpico uma série magnífica de vitórias. A ciclista da República Democrática
Alemã Christa Luding-Rothenburger, também patinadora de velocidade, conquista a medalha de prata na
prova de Perseguição Individual em Pista, 7 meses após
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ter ganho a medalha de ouro dos 1.000 m e de ter
batido o recorde do mundo, nos Jogos Olímpicos de
inverno, em Calgary (Canadá). Christa é a única atleta
a ter conquistado medalhas, no mesmo ano, nas edições de verão e de inverno dos Jogos.
- Pela 1.ª vez na história dos Jogos, todas as medalhas de Ensino nos Desportos Equestres são atribuídas
a mulheres.
- Participação: 159 países – 8.391 atletas (2.194 mulheres e 6.197 homens).
- Programa: 25 desportos – 237 provas
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Atletismo (10.000 m), Ciclismo (Velocidade Individual em
Pista), Natação (50 m Livres), Remo (Quadri-Sculls s/
Timoneiro), Ténis (reintrodução), Ténis de Mesa, Tiro
(Pistola Ar Comprimido, 10 m) e Vela (470). O Judo é
desporto de demonstração.
1991
- Programa Olímpico. O Comité Olímpico Internacional
decide que novos desportos só podem ser incluídos
no programa olímpico se apresentarem provas para
mulheres.
1992
Jogos da XXV Olimpíada – Barcelona (Espanha)
- Em Barcelona, a participação das atletas portuguesas foi, como em Atlanta (1996), a mais numerosa de
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sempre – 24 atletas em 7 desportos. Mais de metade
destas atletas participou nas provas de Atletismo e
pela 1.ª vez em distâncias inferiores a 800 m e no
Lançamento do Disco. Eduarda Coelho, Elsa Amaral,
Lucrécia Jardim (100 e 200 m) e Marta Moreira (400 m
Barreiras) constituíram a 1.ª equipa portuguesa de 4 x
400 m. Aurora Cunha e Manuela Machado (Maratona),
Albertina Dias, Conceição Ferreira e Fernanda Marques
10.000 m), Fernanda Ribeiro (3.000), Isilda Gonçalves
e Susana Feitor (10 km Marcha), Carla Sacramento
(1.500 e 800 m) e Teresa Machado (Lançamento do
Disco), num total de 14 atletas, a maior representação
feminina de sempre em Atletismo. O Ciclismo feminino
português fez a sua estreia nos Jogos com a atleta
Ana Barros. Na equipa portuguesa estavam ainda Clara
Piçarro (Ginástica Rítmica), Filipa Cavalleri, Paula
Saldanha e Sandra Godinho (Judo), Ana Alegria, Ana
Barros e Joana Arantes (Natação), Carla Ribeiro (Tiro)
e Ana de Sousa (Tiro com Arco). Franquelina Pais participa em Patinagem que foi desporto de demonstração.
Maria do Sameiro Araújo (Atletismo), Ida Pereira (Ginástica), Jacqueline Baker e Melanie Mcqueen (Desportos
Equestres) são as 4 mulheres treinadoras que integram
o conjunto de 35 treinadores. Filipa Cavalleri é a Porta-estandarte da comitiva portuguesa na cerimónia de
Abertura.
- No estádio, a atleta etíope Derartu Tulu é a estrela
na final dos 10.000 m. Num duelo constante com a
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atleta sul-africana Elana Meyer, Derartu consegue
ultrapassá-la a uma volta da chegada e ganha com
um avanço de 30 metros, tornando-se na 1.ª africana
negra campeã olímpica – 32 anos após o 1.º campeão
etíope, Abebe Bikila na Maratona, nos Jogos de Roma
(1960). Derartu Tulu participará nos Jogos de Atlanta,
classificando-se em 4.º lugar, muito atrás de Fernanda
Ribeiro que se sagrou campeã olímpica dos 10.000 m.
Depois recupera a forma e, em Sidney (2000), vence
de novo a prova e torna-se na 1.ª atleta a conquistar
2 medalhas de ouro numa prova de fundo. Em Atenas
(2004), também nos 10.000 m, Derartu Tulu conquista
a medalha de bronze.
- Em 1991, nos Campeonatos do Mundo, Hassiba
Boulmerka conquistou o ouro nos 1.500 m e no regresso
à Argélia foi acolhida como heroína nacional – mas foi
condenada pelos fundamentalistas islâmicos e teve
que se refugiar na Europa para continuar a treinar. Nos
Jogos de Barcelona, a final dos 1.500 m em Atletismo
foi também uma prova com história. A atleta russa
Lyudmila Rogacheva impôs um ritmo infernal que fez
descolar todas as outras atletas à exceção da argelina
Hassiba Boulmerka que, nos últimos 200 m, consegue
ultrapassar Lyudmila e correr para uma vitória muito
festejada. Hassiba será uma das primeiras atletas a
ser eleita para a Comissão de Atletas do COI.
- Com apenas 17 anos e 1,91 m de altura a atleta cubana
Regla Torres é uma referência do Voleibol. Participou
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na grande final onde Cuba bateu a equipa da ex-União
Soviética em 4 sets (Barcelona, 1992) e tornou-se a mais
jovem atleta de Voleibol a conquistar uma medalha de
ouro. A equipa cubana conquistou mais 2 medalhas de
ouro nos Jogos de Atlanta e de Sidney. Em 2000, Regla
Torres foi nomeada Melhor Jogadora do Século, pela
Federação Internacional de Voleibol.
- As mulheres estão, desde os Jogos da Cidade do
México (1968), autorizadas a competir, com os homens,
em algumas provas de Tiro, mas em Barcelona aconteceu um caso insólito. A atleta da República Popular da
China, Shan Zhang, conquista o 1.º lugar na prova de
Skeet. Nunca uma mulher tinha conquistado o título
de campeã olímpica numa prova mista de Tiro. Depois
de Barcelona, a Federação Internacional de Tiro, suprimiu as provas mistas e criou provas separadas para
mulheres e homens. Shan nunca mais teve oportunidade de defender o seu título. Em Sidney, numa prova
estritamente feminina, Shan Zhang classificou-se em
8.º lugar.
- No Judo, incluído no programa olímpico, 24 anos
depois dos homens, as primeiras campeãs olímpicas
são oriundas de 5 países: a chinesa Xionyan Zhuang
(+ de 72 kg), as francesas, Cecile Nowak (- de 48 kg)
e Catherine Fleury-Machon (56-61 kg), as espanholas
Almudena Muñoz Martinez (48-52 kg) e Miriam Blasco
Soto (52-56 kg), a cubana Odalis Reve Jimenez (61-66 kg)
e a coreana Mi-Jung Kim (66-72 kg).
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- Após a abolição do apartheid, a África do Sul é autorizada a participar de novo nos Jogos.
- Participação: 169 países – 9.356 atletas (2.704 mulheres
e 6.652 homens).
- Programa: 28 desportos – 257 provas
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Badminton, Ciclismo (Perseguição Individual em Pista), Judo,
Vela (Europa).
1994
- Declaração de Brighton sobre Mulheres e Desporto.
- O COI adota os princípios contidos na Declaração de
Brighton sobre Mulheres e Desporto.
1995
- Criação do Grupo de Trabalho Mulheres e Desporto.
- Na sequência das decisões do Congresso Olímpico
do Centenário (1994) é criado o Grupo de Trabalho Mulheres e Desporto, com o objetivo de propor medidas
específicas para esta área a serem implementadas pela
Comissão Executiva do Comité Olímpico Internacional.
Em 2004, o Grupo de Trabalho passa a ter o estatuto
de Comissão.
- As decisões do Congresso do Centenário vão mais
longe e recomendam a modificação da Carta Olímpica
– a primeira da história olímpica – com o objetivo de
incluir uma referência explícita ao Princípio da Igualdade entre os sexos.
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1996
Modificação da Carta Olímpica
- Em 18 de julho, entra em vigor o novo texto da Carta
Olímpica:
“A missão do COI é de promover o Olimpismo pelo
mundo e de dirigir o Movimento Olímpico. O COI deve
apoiar e encorajar a promoção das mulheres no desporto, a todos os níveis e em todas as estruturas, com
o objetivo de alcançar a igualdade entre homens e
mulheres” (Regra 2, parágrafo 5).
I Conferência Mundial do COI “Mulheres e Desporto”.
- Com a participação de 220 delegadas/os de 96 países
realiza-se, na sede do COI em Lausanne (Suíça), entre
14 e 16 de outubro, a 1.ª Conferência Mundial do COI
“Mulheres e Desporto”.
Jogos da XXVI Olimpíada – Atlanta (Estados Unidos
da América)
- De novo, 24 mulheres integram o conjunto de 107
atletas portugueses, desta vez em 8 desportos: 11
no Atletismo – Albertina Dias, Albertina Machado e
Manuela Machado (Maratona), Ana Dias (5.000 m), Carla
Sacramento (1.500 m), Conceição Ferreira e Fernanda
Ribeiro (10.000 m), Eduarda Coelho (800 m), Lucrécia
Jardim (100 e 200 m), Susana Feitor (10 km Marcha) e
Teresa Machado (Lançamento do disco e do Peso); 5 na
Natação – Ana Alegria (200, 400 m Livres e 4 x 100 m
Estilos), Ana Francisco (100, 200 m Mariposa e 4 x 100 m
Estilos), Joana Soutinho (100 m Bruços e 4 x 100 m
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Estilos), Maria Carlos Santos (100 m Costas e 4 x 100 m
Estilos) e Petra Chaves (200 m Estilos e 200 m Costas);
2 no Tiro – Carla Ribeiro e Sara Antunes (Carabina 10 m
e Carabina 3 posições, 50 m); 2 na Vela – Catarina
Fagundes (Mistral) e Joana Pratas (Europe); e 1 atleta
no Ciclismo – Ana Barros (Estrada), na Ginástica – Diana
Teixeira (Artística), no Judo – Filipa Cavalleri (56 kg) e
na Canoagem – Florence Fernandes (Slalom K1).
- Maria do Sameiro Araújo é a única mulher treinadora num conjunto de 44 treinadores. Alda Corte
Real é juíza (Ginástica Artística). Duas atletas são
Porta-estandarte: Fernanda Ribeiro (Abertura) e Carla
Sacramento (Encerramento).
- Fernanda Ribeiro sagra-se campeã olímpica dos
10.000 m e bate o recorde olímpico com um tempo de
31’01”63’”. Fernanda Ribeiro é, até ao momento, a
atleta portuguesa (homem ou mulher) mais medalhada
de sempre, com um palmarés impressionante em Campeonatos Internacionais – 15 medalhas individuais e
5 coletivas – Campeã da Europa em 1987 (3.000 m),
1994 (10.000 m), 1994 e 1996 (3.000 m Pista Coberta);
Campeã do Mundo em 1995 (10.000 m) e, integrada na
equipa nacional de Corta Mato, conquistou em 1992,
1994 e 2000 o Campeonato do Mundo e em 1998 o
Campeonato da Europa.
- O primeiro torneio olímpico de Futebol feminino (88
anos após o dos homens) foi a novidade dos Jogos. A final
que opôs as equipas dos Estados Unidos e da República
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Popular da China teve uma assistência de 76.500
espectadores. A atleta mais falada foi, e ainda é, a
americana Mia Hamm que, mesmo lesionada, conduziu a equipa americana à vitória. Mia Hamm tem sido
um modelo e fonte de inspiração para muitas jovens
futebolistas. A equipa dos Estados Unidos da América é
a 1.ª campeã olímpica de Futebol.
- No mesmo estádio, uma outra estrela é notícia – a
francesa Marie-José Pérec, natural de Guadalupe, bate
o recorde olímpico dos 400 m, alcançando o melhor
tempo dos últimos 10 anos e é a 1.ª atleta a conservar
o título olímpico nesta prova. Três dias depois vence os
200 m e torna-se na 2.ª atleta a ganhar as duas provas
de Atletismo, na mesma edição dos Jogos. Na estrada,
é a vez da ciclista francesa Jeannie Longo-Ciprelli. Em
Atlanta, com 37 anos, Jeannie Longo tem já no seu
palmarés 10 títulos de campeã do mundo – 5 em Corrida
de Estrada, 1 em Contra Relógio, 3 em Perseguição Individual e 1 na Corrida aos Pontos. Jeannie domina há
11 anos o ciclismo feminino mas o título olímpico sempre lhe escapou – em 1984 uma colisão, em 1988 uma
lesão, em 1992 é 2.ª. Em Atlanta, num percurso de
104 km, faz uma fuga a 11 km da chegada e conquista
finalmente o título olímpico. Consegue ainda 1 medalha de prata no Contra Relógio. Irá participar ainda
nos Jogos de Sidney e conquista o bronze no Contra
Relógio. Em Atenas (2004), já com 46 anos, participa na
sua 6.ª edição dos Jogos e termina em 14.ª no Contra
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Relógio e em 10.ª na Corrida de Estrada.
- Os Jogos do Centenário (1896-1996) são realizados
nos Estados Unidos em detrimento da candidatura
grega para Atenas. Após um século de Jogos Olímpicos,
o número de mulheres atletas ultrapassa a barreira
dos 30%.
- Participação: 197 países – 10.318 atletas (3.512 mulheres e 6.806 homens).
- Programa: 26 desportos – 271 provas
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Atletismo (5.000 m e Triplo Salto), Badminton (Pares Mistos),
Ciclismo (Estrada - Contra Relógio, Pista - Corrida aos
Pontos, e BTT), Esgrima (Espada – Individual e Equipas),
Ginástica (Rítmica – Concurso Equipas), Futebol, Natação (4 x 200 m Livres, Natação Sincronizada Equipas),
Remo (Double Sculls Ligeiro), Softbol, Tiro (Double
Trap), Vela (Prancha Mistral e Lazer), Voleibol (Praia).
1997
- 1.ª mulher vice-presidente do COI. A norte-americana
Anita DeFrantz é a 1.ª mulher a ser nomeada vice-presidente do COI. Advogada e atleta olímpica medalhada,
1 medalha de bronze em Remo (Shell de 8 c/ Timoneiro) nos JO Montreal (1976), a sua experiência olímpica remonta a 1981, quando foi vice-presidente do
Comité Organizador dos Jogos de Los Angeles (1984).
Foi membro da Comissão Executiva do COI (1992-2001),
vice-presidente do COI (1997-2001). Atualmente é
49

Deusas e Guerreiras dos Jogos Olímpicos

Presidente da Comissão Mulheres e Desporto (1995- ) e
integra ainda outras Comissões do COI. É presidente da
Amateur Athletic Foundation of Los Angeles (1987- ).
Foi até à data a única mulher a concorrer à presidência
do COI (2001).
2000
II Conferência Mundial do COI sobre Mulheres e Desporto
- Com a participação de 225 delegadas/os de 128 países realiza-se, em Paris (França), entre 6 e 8 de março,
a 2.ª Conferência Mundial do COI Mulheres e Desporto
“Novas perspetivas para o século XXI”.
Jogos da XXVII Olimpíada – Sidney (Austrália)
- Apenas 12 atletas portuguesas estiveram presentes
em Sidney, cerca de metade das presenças de Atlanta:
no Atletismo, Ana Dias e Fernanda Ribeiro (10.000 m),
Carla Sacramento (1.500 m), Manuela Machado (Maratona), Susana Feitor (20 km Marcha) e Teresa Machado
(Lançamento do Disco); na Canoagem, Florence
Fernandes (Slalom K1); no Judo, Filipa Cavalleri
(-57 kg) e Sandra Godinho (-78 kg); na Natação, Raquel
Felgueiras (200 m Mariposa); na Vela, Joana Pratas
(Europe) e no Voleibol, a dupla, Ana Cristina Pereira
e Maria José Schuller (Voleibol de Praia). Maria do
Sameiro Araújo e Ana Maria Santos (Voleibol) são as
únicas mulheres treinadoras num conjunto de 41 treinadores. Ida Pereira é juíza de Ginástica (Rítmica) e
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Esbela da Fonseca é juíza da F.I.G. Fernanda Ribeiro
é a Porta-estandarte na cerimónia de Encerramento.
- Fernanda Ribeiro conquistou a medalha de bronze na
prova dos 10.000 m, vencida pela atleta etíope Derartu
Tulu que reconquistou o título olímpico.
- Os Jogos de Sidney comemoraram o centenário da
participação das mulheres. Simbolicamente, na Cerimónia de Abertura, o transporte da Chama Olímpica
no estádio foi feito apenas por mulheres, todas elas
atletas olímpicas australianas – esta foi uma forma de
celebrar a capacidade e os feitos de todas as mulheres
olímpicas. A soma das medalhas conquistadas por estas
atletas ascende a 27, das quais 15 são de ouro – Betty
Cuthbert (4 ouro, Atletismo), Raelene Boyle (3 prata,
Atletismo), Dawn Fraser (4 ouro, 4 prata, Natação),
Shirley Strickland (3 bronze, 1 prata, 3 ouro, Atletismo),
Shane Gould (1 bronze, 1 prata, 3 ouro, Natação) e
Debby Flintoff King (1 ouro, Atletismo).
- Coube à atleta aborígene Cathy Freeman o ato de
acender a Pira Olímpica – um gesto, também simbólico,
para celebrar a reconciliação nacional com o povo
aborígene. Dez dias depois, Cathy conquistou o título
olímpico na prova de 400 m (Atletismo). Perante uma
assistência de mais de 110.000 pessoas, no estádio, e
de cerca de 8,7 milhões de telespectadores australianas/os – no que foi considerado “o minuto australiano
mais longo” – Cathy Freeman conquistava a 100.ª medalha de ouro para a Austrália.
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- O Juramento Olímpico, em nome de todos/as os/as
atletas, foi feito pela campeã olímpica australiana
Rechelle Hawkes. Uma das melhores jogadoras da
seleção de Hóquei em Campo, Rechelle participou em
3 edições dos Jogos (1988, 1996, 2000) e é a única a
jogadora a ter conquistado 3 medalhas de ouro.
- A Austrália festejou também outra conquista. Um
século depois dos homens, o Polo Aquático é aberto às
mulheres e a equipa australiana é a primeira campeã
olímpica.
- A atleta inglesa Stephanie Cook é 1.ª campeã olímpica
de Pentatlo Moderno, um dos novos desportos abertos
às mulheres, 88 anos depois dos homens.
- Finalmente, 104 anos depois dos homens, a 1.ª campeã
olímpica de Salto com Vara é a norte-americana Stacy
Dragila e a ucraniana Inessa Kravets é a 1.ª campeã
olímpica de Triplo Salto. Um século depois dos homens,
a 1.ª campeã olímpica de Lançamento do Martelo é a
polaca Kamila Skolimowska.
- A 1.ª mulher a subir 5 vezes ao pódio, numa mesma
edição dos Jogos, é a norte-americana Marion Jones.
Conquista o título de campeã olímpica nos 100 m, 200 m
e nos 4 x 400 m, e o bronze no Salto em Comprimento
e nos 4 x 100 m.
- A suíça Brigitte Mcmahon é a 1.ª campeã olímpica de
Triatlo, novo desporto aberto para mulheres e homens.
A prova foi disputada num confronto constante com a
favorita, a australiana Michellie Jones, e seguida por
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cerca de 200.000 pessoas ao longo de todo o trajeto.
- A primeira medalha de ouro para Moçambique foi
conquistada pela atleta Maria de Lurdes Mutola, campeã olímpica dos 800 m que já tinha subido ao pódio
em Atlanta (1996), com uma medalha de bronze em
Atletismo, na prova de 800 m.
- A primeira medalha de ouro para a Colômbia foi conquistada em Halterofilismo, pela atleta Maria Isabel
Urrutia, na categoria de 69-75 kg, e a primeira medalha olímpica do Vietname, desde a 1.ª participação em
1952, foi conquistada pela atleta de Taekwondo Hieu
NganTran, medalha de prata na categoria de 49-57 kg.
- Pela 1.ª vez, 4 atletas (3 homens e 1 mulher) de Timor
Leste participam nas Olimpíadas, como Atletas Olímpicos Individuais, empunhando a bandeira olímpica.
- Participação: 199 países – 10.651 atletas (4.069 mulheres e 6.582 homens).
- Programa: 28 desportos – 300 provas
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Atletismo (Marcha 20 km, Salto com Vara, Lançamento do Martelo), Halterofilismo, Ginástica (Trampolins), Pentatlo
Moderno, Natação (Saltos para a Água – Plataforma 3 m
e 10 m Sincronizado, Polo Aquático), Taekwondo, Tiro
(Fosso Olímpico e Skeet) e Triatlo.
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2004
III Conferência Mundial do COI sobre Mulheres e Desporto
- Mais de 600 delegadas/os de 137 países participam,
de 7 a 9 de março, em Marraquexe (Marrocos) na III
Conferência Mundial do COI sobre Mulheres e Desporto
“Novas estratégias, novos compromissos”.
Jogos da XXVIII Olimpíada – Atenas (Grécia)
- Nos Jogos de Atenas, as mulheres concorreram em
26 dos 28 desportos e em 135 provas (10 das quais
mistas) num total de 301 que integraram o programa
olímpico. As mulheres representaram 40,7% do total
de atletas mas esta percentagem não é idêntica em
todos os continentes. Apenas na Oceânia, com 15
Comités Nacionais Olímpicos (CNO) a percentagem
das mulheres é superior à dos homens (56,9%). Em
África, com 52 CNO, a percentagem de mulheres é a
mais baixa – 33,7%. Na Ásia, com 44 CNO, as mulheres
atletas são 45,6%, na América, com 42 CNO, são 42,7%
e na Europa, com 48 CNO, são apenas 39,3%.
- As atletas portuguesas em Atenas representam 20,8%
dos atletas presentes. São 17 atletas em 5 desportos:
no Atletismo, a estreia das participações em Heptatlo
e Lançamento do Martelo, com Naide Gomes e Vânia
Silva, respetivamente, e ainda Susana Feitor e Inês
Henriques nos 20 km Marcha, Maribel Gonçalves e
Inês Monteiro nos 5.000 m, Helena Sampaio e Ana Dias
na Maratona, Carla Sacramento nos 1.500 m, Teresa
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Machado no Lançamento do Disco, Nédia Semedo nos
800 m e Fernanda Ribeiro nos 10.000 m. No Judo, Telma
Monteiro compete na categoria de 52 kg, na Natação
Diana Gomes nos 100 m e 200 m Bruços e Raquel
Felgueiras nos 200 m Mariposa, na Vela Joana Pratas
(Europe). A jovem Vanessa Fernandes estreia o triatlo
português nos Jogos, alcançando um excelente 8.º lugar
com a atribuição do Diploma Olímpico.
- A única mulher treinadora, num total de 32 treinadores, é a espanhola Maria José Martinez – treinadora do
atleta Francis Obikwelu.
- A 1.ª campeã olímpica de Sabre é a norte-americana
Mariel Zagunis e é a primeira vitória dos Estados Unidos em Esgrima. A prova de Sabre aberta às mulheres
é uma das estreias do programa – 108 anos depois dos
homens. Também 108 anos depois, a Luta feminina faz
a estreia nos Jogos de Atenas com 4 categorias de peso
e o Japão consegue medalhas em todas as categorias.
A primeira medalha de ouro é conquistada pela atleta
ucraniana Irini Merlini – a 1.ª campeã olímpica da Luta
na categoria de 48 kg. Irini Merlini já tinha conquistado
3 Campeonatos do Mundo.
- No Ciclismo, a rainha da Pista e da Estrada é a holandesa Leontien van Moorsel. Quando participa pela
primeira vez Jogos, em Barcelona (1992), é já campeã
do mundo, de Pista e de Estrada. Nos Jogos de Sidney,
nas provas de Pista, bate o recorde do mundo de Perseguição Individual e conquista a medalha de ouro.
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Na Corrida de Estrada, conquista o ouro e 4 dias mais
tarde, outra vez, o ouro no Contra Relógio. Nos Jogos
de Atenas, com 34 anos, sofre uma grande queda na
Corrida de Estrada e põe em causa a participação na
prova de Contra Relógio. Contudo, não só participa
como triunfa com um avanço de 29,09”, juntando mais
uma 4.ª medalha de ouro ao seu palmarés. É a 1.ª ciclista a conquistar 6 medalhas olímpicas ao longo da sua
carreira.
- Apenas com 1,50 m de altura, a atleta turca de Halterofilismo Nurcan Taylan conquista ouro na categoria
de 48 kg, com um levantamento com o dobro do seu
peso e estabelece um novo recorde do mundo, quer no
Arremesso (97,5 kg), quer no Arranque (210 kg). Nurcan
Taylan é a 1.ª mulher turca, em todos os desportos, a
subir ao 1.º lugar do pódio olímpico.
- Participação: 201 países – 10.568 atletas (4.306 mulheres, 6.262 homens)
- Programa: 28 desportos (26 para mulheres e 28 para
homens) – 301 provas (135 para mulheres, 10 das quais
mistas e 166 para homens)
- Novos desportos/provas abertos às mulheres: Esgrima (Sabre Individual), Luta, Vela (Yngling).

às mulheres. São aceites as propostas das seguintes
federações: Atletismo – incluir a prova de 3.000 m
Obstáculos; Andebol, Futebol e Hóquei em Campo –
aumentar o número de equipas femininas de 10 para
12; Natação – prova de 10 km em águas livres (M e H);
Ténis de Mesa – substituir as provas de Duplas por provas de Equipas. Não foram aceites as propostas das
seguintes federações: Boxe – incluir o Boxe feminino
com 4 categorias de peso; Luta – aumentar para 7 o
número de categorias de peso; Softbol – aumentar o
número de equipas de 8 para 10.

2005
Programa olímpico para Pequim 2008
- Decisões da Comissão Executiva do COI (outubro,
2005) sobre as alterações ao programa olímpico aberto

2008
IV Conferência Mundial do COI sobre Mulheres e Desporto
- Desporto, um instrumento ao serviço da mudança
social foi o tema da conferência, realizada no Mar
Morto (Jordânia), de 8 a 10 março, contando com a
participação de 600 delegadas/os de 116 países.
Jogos da XXIX Olimpíada – Pequim (China)
- Um número recorde de presenças dos Comités
Olímpicos Nacionais (CON) - 204 - participou nesta
Olimpíada.
- Pela primeira vez Afeganistão, Bahrein, Ilhas Maurícias, Mongólia, Panamá, Tajiquistão e Togo têm atletas
medalhados.
- A francesa Anne-Caroline Chausson é a 1.ª campeã olímpica de BMX e a nadadora britânica Rebecca Adlington
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bate o recorde dos 800 m Livres de Janet Evans estabelecido em 1989, o mais antigo recorde da natação.
- Estão presentes 26 atletas portuguesas (34% dos
atletas de Portugal), em 8 desportos, 14 das quais
competem em 9 provas do programa de Atletismo:
Carmo Tavares nos 800 m, Clarisse Cruz e Sara Moreira
nos 3.000 m obstáculos, Jessica Augusto nos 5.000 m e
nos 3.000 m obstáculos, Ana Cabecinha, Susana Feitor e
Vera Santos nos 20 km Marcha, Ana Dias, Inês Monteiro
e Marisa Barros na Maratona, Naide Gomes, no Salto
em Comprimento, Sandra Tavares, no Salto com Vara,
Sílvia Cruz, no Lançamento do Dardo e Vânia Silva, no
Lançamento do Martelo. Ana Moura participa na competição singular de Badminton. Competem, ainda, na
Canoagem, Teresa Portela (K1 500), Helena Rodrigues e
Beatriz Gomes (K2 500); em Esgrima (Florete), Débora
Nogueira; no Judo, Ana Hormigo e Telma Monteiro
na categoria de -52 kg; na Natação, Diana Gomes nos
100 m e 200 m Bruços, Sara Oliveira nos 100 m e 200 m
Mariposa e Daniela Inácio na Maratona Águas Abertas;
em Trampolins, Ana Rente.
- Vanessa Fernandes conquistou a medalha de prata na
competição de triatlo.
- Programa: 28 desportos (26 para mulheres e 28 para
homens) – 302 provas (137 para mulheres, 10 das quais
mistas e 168 para homens).
- Participação: 10.942 atletas - 42.4% são mulheres.
- Outros desportos/provas abertos às mulheres: Atletismo
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(3.000 Obstáculos); Natação (Maratona, 10 km); Ciclismo
(BMX).
2009
- O COI anuncia a inclusão do Boxe nas provas abertas às mulheres, 108 anos após a primeira presença
masculina (1904). É também comunicado o aumento
do número de mulheres na competição de Luta e a
substituição da prova masculina C2 500 m pela prova
feminina K1 200 m de Canoagem.
- O XIII Congresso Olímpico (Copenhaga, Dinamarca - 3 a
5 de outubro) recomenda que a promoção das mulheres, no desporto e pelo desporto, deve ser um objetivo
prioritário. O Movimento Olímpico deve, em todas as
ocasiões, reforçar e promover a igualdade, quer em
termos de participação no desporto de competição,
quer na administração e na função de treinadora.
Deve ainda identificar e efetuar alterações necessárias para que se atinja a igualdade entre sexos e, para
isso, tomar medidas mobilizadoras, propor programas
de formação e de educação apropriados para atletas,
dirigentes e administradores desportivos.
2012
V Conferência Mundial do COI sobre Mulheres e Desporto
- A Conferência realiza-se em Los Angeles (EUA), de 16 a
18 de fevereiro, tendo como lema “Juntos Somos mais
Fortes: o Futuro do Desporto”.
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Reuniu mais de 600 participantes de 130 países, entre representantes de comités olímpicos nacionais,
federações internacionais, ONGs e Universidades.
Desporto e desenvolvimento e liderança feminina foi
um dos temas debatidos.
Da declaração final da conferência destacam-se dois
temas:
• O COI deveria estabelecer parcerias de trabalho
mais estreitas com a ONU e suas agências, especialmente a ONU Mulheres e o comité das Nações Unidas
sobre a situação das Mulheres, a fim de promover
a sua própria agenda de igualdade de género. Parcerias semelhantes deveriam ser estabelecidas a
nível local entre as organizações desportivas nacionais, as equipes dos países das Nações Unidas e
a sociedade civil;
• O COI deveria assumir a liderança no estabelecimento de uma plataforma em rede, criando assim
um espaço de troca e partilha de ideias e boas práticas na área Mulheres e Desporto.
Jacques Rogge, Presidente do COI, afirma que
o Movimento Olímpico atuaria de acordo com as
recomendações.
Jogos da XXX Olimpíada – Londres (Grã-Bretanha)
- Pela primeira vez na história dos JO, a Arábia Saudita,
Brunei e Qatar integram mulheres atletas nas delegações, uma grande e custosa vitória para as Mulheres
Árabes e para o Movimento Olímpico. Contrariamente
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ao divulgado pela comunicação social, de que todas as
delegações integravam mulheres, isso não se verifica.
Em 204 delegações de Comités Olímpicos Nacionais,
três não incluíram mulheres: Barbados, Nauru e São
Cristóvão e Névis.
- De qualquer maneira, os Jogos de Londres foram os
mais feminizados, facto para o qual, provavelmente,
também contribuíram os 34 CONs com um número de
mulheres superior ao dos homens.
- As atletas chinesas e as norte-americanas, respetivamente 57% e 51% dos atletas dos seus países, são fundamentais para que a China e os Estados Unidos atinjam
posições de topo nesta Olimpíada. A este propósito,
Jacques Rogge referia: “é um trabalho de pelo menos
uma década para vermos melhoras significativas. Mas
a participação [das mulheres] aqui foi um marco e
abriu a porta para mais”.
- Apresentam-se 32 atletas portuguesas (42% do total
de atletas nacionais) em 11 desportos, sendo que 13
competem em 10 provas do programa de Atletismo:
Vera Santos, Inês Henriques, Ana Cabecinha nos 20 km
Marcha; Jéssica Augusto, Marisa Barros na Maratona;
Dulce Félix na Maratona e nos 10.000 m; Sara Moreira
nos 5.000 e 10.000 m; Patrícia Mamona no Triplo Salto;
Maria Leonor Tavares no Salto com Vara; Irina Gomes
no Lançamento do Disco; Clarisse Cruz nos 3.000 m
Obstáculos; Vânia Silva no Lançamento do Martelo e
Vera Barbosa nos 400 m barreiras.
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Telma Santos presta provas no Badminton. Na Canoagem, marcam presença Teresa Portela no K1 200 e 500 m,
Joana Vasconcelos e Beatriz Gomes no K2 500 m e
Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Beatriz Gomes e
Helena Rodrigues no K4.
Competem no desporto Equestre, Luciana Diniz (Saltos
de Obstáculos); na Ginástica, Zoi Lima (Ginástica Artística) e nos Trampolins, Ana Rente.
Prestou provas no Judo, Joana Ramos na categoria de
-52 kg, Telma Monteiro na de -57 kg) e Yahima Ramirez
na de -78 kg.
Competem na Natação, Ana Rodrigues (100 m Bruços)
e Sara Oliveira (100 e 200 m Mariposa).
No Ténis de Mesa (Singulares) esteve Lei Mendes e
no Tiro, marcam presença Joana Castelão (Pistola Ar
Comprimido 10 m e Pistola 25 m).
A Vela fez-se representar por Sara Carmo (Laser Radial)
e Rita Gonçalves, Diana Neves e Mariana Lobato (Match
Racing).
- Em 1952, nos JO de Helsínquia (Finlândia), as ginastas do Ginásio Clube Português, Dália Cunha, Natália
Cunha e Laura Amorim tinham competido no concurso
individual de Ginástica Aplicada, classificando-se, respetivamente, na 109.ª, 124.ª e 133.ª posição. Sessenta
anos depois, nos JO de Londres, as olímpicas portuguesas conquistam 4 classificações até à 8.ª posição
(diploma olímpico): 3 para as 4 atletas da Canoagem,
Teresa Portela, Beatriz Gomes, Joana Vasconcelos e
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Helena Rodrigues, e a de Jessica Augusto, 7.ª na Maratona (Atletismo). Outras dez honrosas classificações
até ao 15.º lugar: 6 no Atletismo, Ana Cabecinha (9.ª),
Inês Henriques (15.ª), Clarisse Cruz (11.ª), Marisa
Barros (13.ª), Patrícia Mamona (13.ª) e Sara Moreira
(14.ª); Ana Rente (11.ª), na Ginástica/Trampolim; Rita
Gonçalves, Mariana Lobato e Diana Neves (11.as) na
Vela; Joana Castelão (15.ª) no Tiro, e Zoi Lima (15.ª),
na Ginástica/Salto de Cavalo.
- Participação: 191 Países e 13 Territórios participam
nesta Olimpíada. De um total de 10.568 atletas, 44%
são mulheres.
- Programa: 26 desportos - 302 provas (131 femininas
e 10 mistas).
- Yi Siling (RPC) foi primeira medalha de ouro dos
Jogos (Tiro, Pistola de Ar comprido 10 m).
- Pela primeira vez na história dos JO, 36 mulheres disputaram provas de Boxe; as medalhas de ouro no Boxe,
categorias Mosca, Leve e Meio-Pesado, foram ganhas
respetivamente por Nicola Adams da G-BR, Katie Taylor
da IRL e Claressa Shields dos EUA. Embora constitua
uma nova oportunidade para as mulheres, só foi possível competirem nestas 3 categorias, em comparação com
as 10 categorias do boxe para a competição masculina.
- Após 88 anos, os pares mistos de ténis regressam ao
programa Olímpico.
- Um dia antes da cerimónia de abertura, os JO de
Londres iniciaram-se com futebol, jogo entre as seleções
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femininas da Grã-Bretanha e da Nova Zelândia, saindo
vitoriosa a Grã-Bretanha.
- Remonta ao XIII Congresso Olímpico (Copenhaga,
2009) a decisão de que o programa dos Jogos da XXXI
Olimpíada, a ter lugar em 2016, englobará dois desportos: o Rugby, que já constou do programa nos Jogos
de 1900, 1908 e 1948, volta em 2016, agora na modalidade de 7; e o Golfe, no qual, em 1900 e 1904, mulheres participaram não oficialmente por ‘descuido’ da
organização dos Jogos.
O Basebol/Softbol e a Luta não serão integrados no
programa olímpico dos JO do Rio de Janeiro, 2016. A
decisão sobre a sua integração nos JO de 2020 só será
conhecida no final da 125.ª sessão do COI, em setembro
de 2013.
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Introdução
Histórias/estórias dos Jogos Olímpicos de verão
(JO) narradas no feminino são dignas de ser lembradas
por muitos motivos. Não que sejam mais importantes do
que as masculinas, mas porque, para além dos méritos
desportivos inegáveis das protagonistas, encerram ‘duras’
vitórias. A primeira vitória, quiçá a mais emblemática, a
conquista do direito a participarem dessa festa, proporcionou todas as que se seguiram.
E essa “herança foi-nos deixada, sem nenhum testamento” (cita-se de cor Hannah Arendt), pela tenista inglesa
Charlotte Cooper, primeira medalha de ouro dos JO, em
1900, em Paris, terra natal de Pierre de Coubertin, avesso
à participação de mulheres nos JO. Os Jogos de Paris,
coincidentes com a Exposição Universal, foram mal organizados, de algum modo desvalorizados, facto que deve ter
permitido a presença de Charlotte Cooper. Aliás, o ténis
aberto à participação de mulheres só ocorreu nos Jogos de
1912, realizados em Estocolmo.
A androginia e a misoginia reinantes nos JO foram-se
atenuando. Mulheres com sentido de cidadania e gosto
pelo desporto desbravaram caminho, como que dizendo
“os Jogos são um dos legados que os gregos deixaram à
humanidade, e a humanidade é constituída por mulheres
e homens”. Mulheres Guerreiras que, reivindicando iguais
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direitos e oportunidades no desporto, conquistam espaço e
valor num território predominante masculino, e acedem ao
mundo das Deusas, junto a Rhea, a mãe de todos os deuses.
Os JO são a Festa do desporto, um mundo policromático desenhado pelas cores das bandeiras dos países
concorrentes, pelo colorido dos fatos e equipamentos
desportivos, pela luz que emana da tocha olímpica. Nas
arenas desportivas reinam o sorriso e as lágrimas, a beleza
dos corpos talhados pelo treino intenso, corpos velozes,
fortes e desportivamente bonitos; reinam momentos de
respiração suspensa e de palmas; reina uma religiosidade
intrínseca aos jogos, que celebra a participação, os rituais
e as vitórias. E o Estádio é a Catedral da Aldeia Olímpica.
São estas as razões e os factos que levaram à
2ª edição de Deusas e Guerreiras dos Jogos Olímpicos,
atualizada aos Jogos de Londres (2012). A herança não foi
desbaratada.
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1. Jogos Olímpicos da Era Antiga
A origem dos JO permanece incerta, mas todas as
lendas olímpicas apresentam um ponto comum: os jogos
como manifestações religiosas e culturais.
São várias as lendas, e versões de historiadores, que
tentam enquadrar e datar os JO da era antiga realizados
no que hoje conhecemos como Grécia.
Um das lendas refere que foi Zeus quem fundou os
JO para festejar a sua vitória sobre Cronos.
Segundo Homero, o seu criador foi Pélops (1500 a.C.),
filho de Tântulo, deus da fertilidade e avô de Hércules, que,
para conseguir a mão da filha do rei Oneramos, teria de
ganhar uma corrida de cavalos. Alcançado o seu objetivo,
celebrou a vitória consagrando os jogos a Zeus.
Uma outra lenda refere Hércules como fundador dos
Jogos (1370 a. C.). Foi ordenado a Hércules que limpasse
os estábulos do rei de Élis, Augias. Tal empreitada só foi
possível com o desvio do rio Alfeu (um dos 12 trabalhos
de Hércules). Mas Augias não terá ficado satisfeito e, não
cumprindo o acordado pela realização da tarefa, desentenderam-se; Hércules matou-o, ascendeu ao poder e fundou
os jogos em honra da sua vitória e de Zeus.
Os Jogos de Olímpia, assim como outros jogos pan-helénicos(1), e o desporto em geral, têm raízes nos rituais
fúnebres, de morte e renascimento de forças vitais da terra,
origens no domínio do sagrado, e eram celebrados na proximidade de sepulturas de heróis, como a de Pélops, em
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Olímpia. Sendo que a Grécia não correspondia a um estado
mas a uma série de cidades-estado e de colónias, os jogos
pan-helénicos reuniam o mundo grego, partilhando-se o
sentimento de pertença a uma mesma cultura ou religião.
Além de festival religioso, tinham como objetivo mostrar as
qualidades físicas dos seus atletas e o estádio substituía,
temporariamente, o campo de batalha.
Para além das raízes religiosas, em todas as lendas
há um outro elemento importante: a fundação dos jogos
resulta sempre de um ato guerreiro, violento, pelo qual
o herói acede ao poder; poder e morte. Parece coexistir
assim o ato bélico, a morte, o ritual funerário, e a regeneração.
O desporto grego, parte do destino de todos os
homens jovens, congregava três objetivos: um social –
formar homens, física e psicologicamente perfeitos, que
contribuíssem para a vida política e religiosa da polis;
outro de ordem militar, formar cidadãos fortes, capazes
de combater; um terceiro, mítico, associado ao sagrado,
ao divino.
Independentemente de quem foi o fundador dos
JO, o certo é que, na era antiga, os jogos se realizaram
entre 776(2) a. C e 393 d. C. Assim, em Olímpia, de quatro
em quatro anos(3) e, durante 12 séculos, tiveram lugar 292
Olimpíadas em honra de Zeus. Em 12 séculos com certeza
que os jogos sofreram alterações, quer em termos da sua
duração, quer nas provas que os constituíam.
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Aspetos da organização dos Jogos Olímpicos
Em termos organizativos, o auge dos JO parece ter
ocorrido no século V a. C.(4).
Os jogos tinham lugar no fim do mês de julho ou no
início de setembro. Se inicialmente se realizavam apenas
num dia, a sua duração foi-se alargando até aos 7 dias,
assim como foram aumentando o número de disciplinas
em concurso. Estabelecida a data, os mensageiros anunciavam a trégua sagrada(5) que, pelo menos teoricamente,
abria um período sem conflitos, antes, durante e após os
jogos, entre os gregos. A trégua, de um mês, permitiria
que os atletas e todos os interessados se deslocassem em
segurança para o local dos jogos, um clima de paz durante
os mesmos e permitiria ainda que os vencedores fossem
homenageados e adorados quando regressassem às suas
cidades.
Os atletas, previamente selecionados em cada cidade, deviam inscrever-se, na cidade de Elis, com dois
meses de antecedência, nas provas em que pretendiam
concorrer e tomavam conhecimento dos respetivos regulamentos(6), jurando o seu cumprimento. Deviam ainda, um
mês antes das provas, concentrarem-se em Olímpia para
treinarem no hipódromo, na palestra, no ginásio ou no
estádio(7) - a última fase de qualificação para os jogos.
Dois dias antes do início dos JO, os atletas, treinadores,
embaixadores, sacerdotes, etc. concentravam-se em Elis
e organizava-se o cortejo olímpico em direção a Olímpia,
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um percurso de 300 estádios (cerca de 57 km); a entrada
na cidade assinalava o primeiro dia dos jogos.
O programa olímpico era constituído, inicialmente,
apenas pela corrida de velocidade à qual, com o tempo,
se foram juntando outras disciplinas, mas sempre individuais:
Corrida – 4 provas – estádio, corrida de velocidade
de 192 metros; diaulos, 2 vezes o estádio; dolichos, corrida
de fundo, entre 7 e 24 vezes o estádio; e a corrida com
armas (diaulos);
Luta livre, altamente valorizada enquanto preparação militar sem armas. A prova terminava quando um dos
concorrentes se dava por vencido;
Boxe, sendo os pulsos e as mãos protegidas por
tiras de couro, inicialmente finas, e mais tarde grossas
e com aplicações de metal, desfigurando a cara do oponente;
Salto em comprimento, os atletas executavam-no
com halteres que eram lançados para trás, no momento
anterior à receção no solo. A prova era realizada ao som
da flauta;
Lançamento do disco, com uma técnica muito próxima da atual;
Lançamento do dardo, com uma técnica muito próxima da atual;
Pancrácio, forma primitiva de arte marcial que combinava luta e boxe (valia tudo menos tirar olhos, morder
e pôr os dedos no nariz do adversário);

O regulamento olímpico era bem claro quanto às
mulheres nos Jogos: interdição, por motivos religiosos. As
mulheres, casadas, solteiras e as jovens eram excluídas
das provas, assim como de muitos momentos da vida pública, nem tampouco podiam assistir aos Jogos(8). A violação
das regras era punida com a morte: as prevaricadoras
eram atiradas do rochedo Tipaion. Os Jogos eram interditados também aos não-gregos, estrangeiros, escravos e
aos condenados.
As mulheres ‘podiam participar’ em provas equestres, dado que a prova era ganha pelo/a dono/a do animal
e não por quem o montava ou conduzia o carro. Esta
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Pentatlo, composto por cinco provas (corrida, salto
em comprimento, luta, lançamento do disco e do dardo);
Provas equestres, corridas de cavalo e de carros,
sendo a corrida de quadrigas a mais espetacular.
A estas provas juntam-se as dos rapazes: corrida,
luta, pentatlo e o pugilato.
Os Jogos eram encerrados ao sétimo dia, com cerimónias sagradas. Os vencedores recebiam uma palma e
uma coroa de oliveira e, em cortejo, dirigiam-se ao teatro onde era cantado um hino em sua honra e largados
pombos anilhados para que o nome dos vencedores fosse
conhecido no mundo grego.

E as mulheres nos JO da antiguidade?
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participação, muito peculiar, fazia-se por um interposto
animal (um cavalo seu) e por uma interposta personagem,
o homem que o montava!
A frase inscrita na base de um monumento de
Olímpia evidencia a exclusão das mulheres nos jogos por
essa ‘presença não presente’: “Eu, Cyniska, descendente
dos reis de Esparta, coloco esta pedra para recordar a
corrida que ganhei com os rápidos pés do meus corcéis,
sendo a única mulher de toda a Grécia a ganhar”(9).
Foi assim que Cyniska venceu a corrida de quadrigas
em dois JO da antiguidade (396 e 392 a. C.).
Porém, as mulheres solteiras e as raparigas tinham
os seus jogos – Jogos de Hera. Hera, mulher e irmã de Zeus,
rainha das divindades Olímpicas, era deusa do casamento
e do nascimento.
Estes Jogos, realizados também de quatro em anos, e
celebrados em honra da deusa, eram organizados e supervisionados por um comité constituído por 16 mulheres.
Os jogos femininos, tal como os masculinos, tinham
um fundamento mítico e religioso, e a corrida (160 metros),
no estádio, por categorias – crianças, adolescentes e jovens
– era a sua única prova.
Corriam com os cabelos soltos e usavam uma túnica
até aos joelhos, com o ombro direito descoberto até ao
seio (símbolo do sol).
As vencedoras recebiam também uma coroa de oliveira, uma parte da vaca que era sacrificada em honra de
Hera e romãs, símbolo de fertilidade.

Parece não ser possível encontrar informações detalhadas, curiosidades, lendas acerca dos Jogos de Hera como
se encontra para os JO. Os homens e os rapazes assistiam
aos Jogos? Como se fazia a seleção das atletas? Eram sujeitas
a um período de treinos pré-competição? Havia corrupção?
Em que época do ano se realizavam? Realizavam-se no
mesmo ano dos JO? As vencedoras tinham privilégios e
honrarias nas suas cidades?…
O que parece confirmar-se é que estes Jogos seriam
tão antigos quanto os dos homens.
Se não nos centrarmos apenas nos JO e nos Jogos de
Hera, há notícia de outros jogos para mulheres como, por
exemplo, em Esparta: duas sociedades femininas (as Leucípedes e as Dionísias) realizavam uma corrida na montanha.
O exercício físico fazia parte da educação das espartanas,
ainda que o seu objetivo fosse eugénico. Praticariam também
luta e que não lutariam apenas entre elas, mas também
com os rapazes.
A mitologia grega conta também a história de uma
mulher solteira, Atalanta (1000 a. C.), que lutava e corria
contra homens, e que teria ganho um combate a Peleus.
Kallipateira (440 a. C.) deve ter sido a primeira treinadora na história do desporto. Por morte do seu marido,
treinou o filho, Peisirodos, e, disfarçada de homem, tomou o
lugar destinado aos treinadores. Após a vitória de Peisirodos
e com a excitação deixou cair o disfarce. Por ser filha,
irmã, prima e mãe de vencedores olímpicos foi poupada
de ser lançada do Tipaion.
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A partir deste incidente foi determinado que os
treinadores deviam participar nus nos jogos, tal e qual os
concorrentes. Há quem veja esta decisão como o primórdio
do teste de feminilidade(10).
Referência para um outro nome feminino, e hoje
em dia de uma marca de material desportivo: Nike, deusa
alada da vitória.
Com mais ou menos restrições o exercício físico não
estaria de todo interdito às mulheres; a grande restrição
parece ser os JO. Mas julgamos que é permitido sublinhar
um aspeto que eventualmente influenciaria, e muito, os
propósitos da prática desportiva das mulheres, durante séculos – a atividade física como meio de as tornar saudáveis
e fortes para a procriação, circunscrevendo os papéis das
mulheres à maternidade e à esfera doméstica.

Declínio, morte e renascimento dos Jogos Olímpicos

para o seu declínio. Por fim, a cidade de Olímpia foi destruída depois de uma batalha entre Bizantinos e Bárbaros
e soterrada devido a terramotos e a uma inundação.
Se desaparecida durante treze séculos, mas presente na memória escrita de historiadores, levou a que
arqueólogos, de distintas nacionalidades, e com várias
interrupções, procedessem a escavações entre 1723 e
1936, trazendo à luz do dia vestígios dos monumentos
olímpicos e a sua recuperação.
O nome do francês Pierre de Fredy, Barão de
Coubertin, encontra-se intimamente associado ao renascimento definitivo dos Jogos – Jogos Olímpicos da era
moderna. Dizemos definitivamente, pois anteriormente a
ele, por exemplo, o grego Evangelos Zappas, com o seu
poderio económico, reanimou os Jogos (1858, 1870, 1875
e 1889); mas não vingaram face a dificuldades financeiras
e logísticas e à falta do que hoje poderíamos chamar de
marketing e de uma política de abertura para além das
fronteiras da Grécia.

A invasão dos estados gregos pelos romanos (146
a. C.) vai provocar a decadência dos JO e, muito mais tarde,
o Imperador Teodósio I (393 d. C.) proibiu os cultos pagãos
condenando e abolindo os JO. Aponta-se também a profissionalização dos atletas, a disputa pelas cidades dos
melhores atletas, a corrupção e a perspetiva de desporto
dos romanos, que o viam apenas como um espetáculo,
perdendo-se o significado espiritual dado pelos gregos ao
espírito competitivo e à excelência, como outros motivos

Pierre de Fredy, Barão de Coubertin, nasceu em
Paris em janeiro de 1863 no seio de uma família de origem
italiana e muito rica. Estudou Filosofia, História e Pedagogia na Sorbonne. Como muitos dos seus contemporâneos, era racista e antifeminista e um homem de fortes
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Pierre de Coubertin
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convicções, que não foram alteradas com as mudanças dos
tempos.
Uma visita de Coubertin a Inglaterra, o que aí viu do
desporto, enquanto educação e formação nos colégios
ingleses, aliada aos seus conhecimentos sobre os JO da antiguidade, à redescoberta de Olímpia, ao conceito de agôn
– luta, competição, crise, só possível ser superado pela
arêté do homem: coragem, valor, virtude, tornando-o melhor -, e ideal de atleta grego da antiguidade, parecem ter
sido determinantes na restauração dos Jogos Olímpicos.
O Barão, imbuído destes ideais, pretendia igualmente influenciar uma reforma no sistema educativo
francês que contemplasse o exercício físico. Escreveu
vários artigos, proferiu várias conferências, entusiasmou
muitas personalidades da época e as suas obras de pedagogia e filosofia da educação acabaram por ter êxito - a
educação física passou a integrar os programas escolares,
aperfeiçoando corpos e espíritos. A atividade física e o
desporto eram vistos, pelo Barão, quase como uma nova
religião. Todo o seu esforço, luta e entusiasmo atingiram o
seu objetivo - a criação dos JO da era Moderna.
Pierre de Coubertin assenta o olimpismo em 5 princípios fundamentais:
• exaltação da pátria, da bandeira e da raça do
atleta;
• aristocracia desportiva baseada nas capacidades
corporais, multiplicadas pela perseverança e pelo
treino;

• o herói olímpico só pode ser um ‘adulto macho
individual’, à imagem do atleta da antiguidade,
bem traduzida pelo lema formulado, em 1913,
pelo padre Didon - Citius, Altius, Fortius (mais
depressa, mais alto, mais forte);
• a ideia de trégua e da paz. Os JO deviam ser
considerados como momentos importantes de
conhecimento e respeito mútuo entre povos de
diferentes raças, credos e ideologias, um meio
de construção da paz(11);
• a beleza conseguida pelo contributo das artes e
do pensamento nos Jogos, promovendo a influência recíproca entre músculos e espírito.

A figura do Barão é incontornável. Incontornável,
porque, entre outros aspetos, congregou a opinião pública
na ideia da criação moderna dos JO, conseguiu que, quer
os países da British Commonwealth, quer a Finlândia do
Império dos Czares, ou a Áustria e a Hungria fossem considerados como independentes no campo desportivo(12),
internacionalizou os JO ao defender que a sua realização
não devia ficar confinada à Grécia e agregou ao desporto
a ideia da paz.
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Mas também incontornável porque, no seu longo
mandato (29 anos) à frente do Comité Olímpico Internacional (COI), Coubertin não concebia mulheres em competições onde participassem homens; a participação em
modalidades do atletismo, a disciplina mais importante
nos JO da Antiguidade, essa então, recebia um redondo
não; era completamente impensável. São por demais
conhecidas algumas das suas posições(13):
• “uma olimpíada com mulheres seria irrealista,
sem interesse, inestética e imprópria - … seria uma
pseudo Olimpíada”;
• “quanto à participação feminina nos Jogos, sou
totalmente contra”;
• “é contra a minha vontade que [as mulheres]
sejam admitidas a um número de provas cada vez
maior”;
• “continuo a pensar que o contacto com as atletas
é prejudicial [para os atletas], e que este atletismo deveria ser excluído do programa Olímpico”;
• “o único herói Olímpico é o atleta individual
adulto. Assim, nem mulheres, nem desportos de
equipa”.
Não é possível deixar de assinalar que o Barão considerava interessante que as mulheres, enquanto esposas,
apreciassem os prazeres desportivos dos maridos e,
enquanto mães, orientassem a educação física dos seus
filhos. Atitudes paternalistas como esta, um antifeminismo primário, a defesa da superioridade da raça branca e o

apoio mais ou menos declarado ao nazismo foram tirando
protagonismo e poder a Pierre de Coubertin. Retirou-se
para a Suíça, sem fortuna, morrendo em 1937, em Genebra.
As suas posições relativamente às mulheres foram
perniciosas para a evolução do desporto feminino, mas
motivo de ‘atos de rebeldia’.
Logo em 1896, ano dos 1.os Jogos da época moderna,
realizados na Grécia, a Maratona fez parte das provas do
calendário Olímpico. Se, de facto, os JO da era moderna
pretendiam ser, de algum modo, revivalistas da história e
cultura grega, a Maratona era, como o é nos nossos dias,
‘a prova entre as provas’, dado o seu significado histórico.
Pois bem, face à proibição de as mulheres participarem, a
grega Stamati Revithi(14) correu os 42 km, acompanhando os
atletas, mas os últimos metros não puderam ser corridos
no estádio.
Como é do conhecimento geral, devido a uma falha
da organização, as mulheres participaram (oficiosamente)
pela 1.ª vez nos jogos em 1900, em desportos de exibição,
julgados como os mais adequados ao sexo feminino, porém
marginais ao quadro olímpico: Golfe e Ténis(15). Em 1904,
teve vez o Tiro com Arco, mas a primeira participação
oficial, isto é, consentida pelo COI, ocorreu apenas em
1908: Vela e Patinagem Artística. Em 1912 foi o ano para
a Natação, em 1924 para a Esgrima, em 1928 Atletismo e
Ginástica. Vinte anos mais tarde (JO de Londres) foi a vez
da Canoagem feminina. É a partir da década de 80 do
século passado que os programas masculinos e femininos
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dão sinais, ainda que ténues, de se começarem a equilibrar.
Os Jogos Olímpicos contribuem de forma decisiva
para que a competição desportiva seja considerada um
ato viril por excelência e o desporto impõe-se não só
como uma prática moderna, mas também como baluarte
da afirmação masculina, a qual as mulheres não deviam
sombrear.
A oposição do COI à participação feminina deixa de
ser unânime a partir de 1920. Alguns dos seus membros
entendiam que a presença das mulheres no desporto era
o corolário de uma tendência emancipatória mais geral,
ilustrada pela visibilidade das mulheres em setores como
o trabalho, a educação e o lazer. Porém, no que se refere
ao Atletismo a oposição mantinha-se. O caso do Atletismo
é exemplar para ilustrar as dificuldades e lutas das mulheres pela igualdade de oportunidades no desporto.

Assim, face aos sistemáticos entraves, e numa atitude de provocação à política do COI, a francesa Alice Milliat
funda, em 1921, a Federação Internacional Desportiva Feminina e, nesse mesmo ano, organiza-se um encontro de
atletismo em Monte Carlo. Mas o arrojo, o desafio à ordem
estabelecida, não se queda por aqui. Em 1922, Paris acolhe
os Jogos Olímpicos das Mulheres(16). As edições seguintes

(1926, Praga; 1930, Checoslováquia; e 1934, Londres) levaram o nome de Jogos Mundiais das Mulheres, já que o COI
reclamou o direito exclusivo ao termo olímpico. Contudo,
parece evidente que o COI não podia ignorar mais as pretensões das mulheres, inclusive porque aqueles jogos
atraíram multidões. Assim, as provas femininas foram
sendo incluídas, pouco a pouco, no programa Olímpico,
ainda que o constante bater o pé feminino, em ordem de
igualdade de direitos e de oportunidades, incomodasse
o Sr. Avery Brundage, membro do COI (e mais tarde seu
Presidente), quando, após os JO de Berlim (1936), dava
voz à sua consternação – “Estou farto até às orelhas das
mulheres no atletismo(17)”… Este desagrado deve ter sido
provocado pelo facto de, em 1936, se terem anulado os
Jogos Mundiais Femininos de 1938 para darem lugar a um
programa olímpico feminino com nove provas.
O ano de 1928, IX Olimpíada (Amesterdão), é uma
data histórica para o atletismo feminino. As mulheres competem, pela 1.ª vez, em 5 provas: 100 m, 800 m, 4 x 100 m,
Salto em Altura e Lançamento do Disco. Ao contrário do
que foi noticiado, por quase toda a imprensa, as atletas
não caíram exaustas após cortarem a meta dos 800 m –
o que pode ser comprovado pelas imagens dos filmes da
época. O recorde do mundo foi batido nesta prova e as
atletas, naturalmente cansadas, deitaram-se na pista para
se recompor. O facto é que alguns médicos sentenciaram
que as mulheres não tinham capacidade de correr aquela
distância, ou outra superior, o que originou a suspensão
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desta prova até aos Jogos de Roma, em 1964. Não deixa
de ser curioso referir que alguns homens se sentiram muito
mal na prova de 800 m – nos Jogos de 1904, em St. Louis
(EUA) – “Um deles foi levado em braços e o outro, desmaiado na relva, só se reanimou com um estimulante(18)”… mas
a manutenção da prova para os homens nunca esteve em
causa.
Será de assinalar que Coubertin tinha abandonado
há três anos a presidência do COI.
Finalmente, o atletismo feminino alcança o seu lugar
de direito na Federação Internacional de Atletismo e a
Federação Internacional Desportiva Feminina é dissolvida
em 1936. Mas havia muito mais pelo que lutar.
A atitude inconformista das mulheres, face a discriminações no desporto do mais alto nível, é mais uma vez
revelada quando, na fase de preparação dos Jogos de 1984
(Los Angeles), oitenta e quatro atletas oriundas de 21 países, com apoio da American Civil Liberties Union, propuseram uma ação judicial, que viria a improceder, tentando
forçar o COI a englobar as provas de 5.000 e 10.000(19)
metros no programa olímpico feminino.
A Maratona foi vedada às mulheres até 1984. É impossível esquecermo-nos das 2 primeiras medalhas de ouro
femininas na maratona: Joan Benoit (1984) e Rosa Mota
(1988), que já tinha sido medalha de bronze em 1984(20).
Note-se que, apesar da importante evolução da
participação feminina, quer em número de provas, quer
em número de participantes, e ainda no que ao Atletismo

diz respeito, o Salto com Vara só recebeu carta de alforria
nos Jogos de Sidney (2000).
Vimos que, na antiga Grécia, havia a tradição das
mulheres praticarem luta. Pois bem, apenas nos JO de 2004
(Atenas) a Luta Livre foi disciplina olímpica feminina; ou
seja, foram precisos qualquer coisa como 3.000 anos para
que isto acontecesse.
O futebol, reduto masculino por excelência, presente nos JO desde 1900, só foi franqueado às mulheres
em 1996.
Finalmente, com a admissão do boxe feminino no
programa dos JO de Londres (2012) as mulheres competem em todas as modalidades desportivas, embora não
igualando os homens no número de provas.
Apesar de não se ter assinalado todos os marcos
históricos das mulheres nos JO, o que aqui se realçou
demonstra que muito caminho foi percorrido. Uma longa
e lenta caminhada de mais de um século, 116 anos, que
ainda não terminou.
E são muitas as Deusas-Guerreiras. Escolher uma é
deixar de fora muitas outras. Mas atrevemo-nos a nomear
a holandesa Fanny Blankers-Koen (1918-2004), a primeira
mulher a conquistar 4 medalhas de ouro(21) numa única
Olimpíada (JO de 1948, Londres(22)). Tinha na altura 30
anos, era casada e mãe de dois filhos, o que torna as medalhas ainda mais ‘douradas’, pois derrubou a barreira
social que desencorajava a participação de mulheres
casadas e mães no desporto.
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A imprensa internacional chamava-lhe a dona de
casa voadora, uma designação interessante. Embora exprima reconhecimento pelos seus feitos atléticos remete
Fanny Blankers-Koen para o seu ‘lugar’: dona de casa…
Em 1999, a Federação Internacional de Atletismo
nomeou-a Atleta do Século.
A nossa escolha, uma atleta do atletismo, pretende
também lembrar que esta modalidade foi um campo de
batalha emblemático de muitas mulheres.
Procurem Fanny Blankers-Koen na Internet; a sua
biografia desportiva é admirável.
Felizmente há muitas outras e em variadíssimos
desportos e disciplinas. Consultando a cronologia poderão eleger as vossas Deusas e Guerreiras e verificar que,
quando se derrubam barreiras e estereótipos, as mulheres
mostram a sua tenacidade e excelência.

2. As mulheres nos jogos olímpicos
Evolução da presença feminina
A evolução da participação das mulheres nos JO
desde Charlotte Cooper, 1.ª campeã olímpica nos Jogos
de Paris em 1900 (duas medalhas de ouro no ténis: em
singulares femininos e pares mistos), foi mais evidente nos
finais da década de 70 do século passado. Mas a diferença
do número de mulheres e de homens a competirem nos JO
é notória (gráfico 1). Após 116 anos, nos Jogos em Londres
(2012) a participação feminina alcançou os 44% (4.676
mulheres atletas).
Gráfico 1 – Evolução da participação feminina e masculina nos JO
(1896 a 2012).(23)

1896
1900
1904
1908
1912
1920
1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012

Participação masculina
Participação feminina
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Europa

Oceânia

87

América
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Delegações dos CON
JO Atlanta 1996
CON sem mulheres atletas
CON com representação mista
CON sem homens atletas
Delegações dos CON
JO Atenas 2004
CON sem mulheres atletas
CON com representação mista
CON sem homens atletas

África

Quadro 1 – Constituição das delegações dos Comités Olímpicos
Nacionais (CON), quanto à representação de atletas femininos e masculinos, nos JO de Atlanta (1996) e de Atenas (2004).
TOTAL

A análise dos números da participação feminina nas
olimpíadas revela uma lenta evolução. No ano da primeira
participação, em 1900, as 22 atletas correspondiam a uma
ínfima e invisível presença (1,9%). Sete olimpíadas depois,
já com um programa olímpico fixo, ainda que muito limitado, as 277 atletas representavam 9,6%, mas foram precisos mais 24 anos para que se atingisse os 10%, o que só
veio a acontecer em 1952, com a introdução de novos
desportos nos Jogos de Helsínquia. Pela primeira vez, o
número de atletas ultrapassou meio milhar e foram necessárias mais duas décadas para que se alcançasse as mil
presenças, nos JO de Munique (1972).
Foi só em Atlanta – com as comemorações olímpicas
do Centenário (1896-1996) – que se ultrapassou os 30% de
participação feminina, (3.512 atletas), em resultado de
um aumento ímpar de 808 atletas obtido pela introdução,
no programa olímpico feminino, de 2 novos desportos
de equipa (Futebol e Softbol) e mais 17 provas em outros
desportos.
Apesar desta evolução quantitativa, em 1996, nos
JO de Atlanta, 13,2% das delegações dos comités olímpicos nacionais (CON) não incluíram nenhuma mulher atleta
(quadro 1).
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[a) – Antilhas Holandesas e Ilhas Virgens Britânicas; b) Arábia Saudita,
Brunei Darussalam, Emiratos Árabes Unidos, Iémen, Omar, Qatar;
c) Liechtenstein; d) Chade; e) Myanmar]

Em Atenas (2004) o número de CON sem mulheres
baixou para 4,7%. No espaço de 8 anos, os CON africanos
reduziram a zero as delegações sem mulheres atletas,
mas os níveis de desenvolvimento regional colocavam
África como o continente com menor número de mulheres
atletas nas olimpíadas (275) e com a mais baixa percentagem em relação aos homens – 33,7% (quadro 2).
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Quadro 2 – Número e valor percentual de atletas (H e M) presentes
nos JO de Atenas incluídos nos Comités Olímpicos Nacionais (CON) em
cada continente).
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Nas últimas duas décadas, diminuiu o número de
CON sem mulheres atletas nos JO: 35 em Barcelona (1992),
26 em Atlanta (1996), 9 em Sidney (2000) e em Atenas
(2004), 8 em Pequim (2008) e 3 em Londres (2012).
Os valores globais por continente são importantes
para se estabelecerem comparações, mas escondem realidades muito particulares que devem merecer atenção,
principalmente no questionamento sobre a (des)igualdade
entre as mulheres.
A igualdade de oportunidades (ou a falta dela) na
participação olímpica, tal como no desporto em geral, radica, em parte, na reduzida representação das mulheres
em órgãos de decisão e, consequentemente, na falta de
poder direto das mulheres. O poder não é ter a hipótese
de escolha de um determinado número de alternativas,
mas sim ter a hipótese de estar envolvido/a na formulação
dessas alternativas.

Só em 1981 é que o COI integrou, entre os seus
membros, as primeiras duas mulheres, e apenas em 1997
uma mulher alcançou a vice-presidência. Salienta-se o
trabalho desenvolvido por Anita DeFrantz – Vice-Presidente
do COI entre 1997 e 2001 – no sentido do alcance de uma
equidade de oportunidades entre homens e mulheres em
todo o movimento olímpico.
Em 1995, o COI cria um grupo de trabalho denominado Mulheres e Desporto (Women and Sport) que estabelece linhas orientadoras para o desenvolvimento de
medidas em prol de uma maior participação das mulheres
no desporto e no movimento olímpico. Em 2004, este grupo
passa a ter o estatuto de Comissão ao mesmo nível de
todas as outras. Também na Carta Olímpica foi incluído, em
1996, o seguinte artigo (n.º 5, artigo 2): “Através dos meios
apropriados, o Comité Olímpico Internacional encoraja a
promoção das mulheres no desporto em todos os níveis
e estruturas, particularmente nos organismos executivos
das organizações desportivas nacionais e internacionais
no sentido da estrita aplicação do princípio da igualdade
entre mulheres e homens”.
Antes da realização dos JO de Atlanta, no Congresso
Olímpico do Centenário (1994), foram aprovadas algumas
medidas para promover a presença de mulheres em maior
número nas estruturas de decisão do desporto. Entre outras, estabeleceu-se como meta que, até 31 de dezembro
de 2000, pelo menos 10% dos lugares executivos nos Comités Olímpicos Nacionais (CON) e Federações Internacionais
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(FI) seriam ocupados por mulheres, com um aumento de,
pelo menos, 20% até final de 2005.
No ano das olimpíadas de 2004, nas comissões executivas dos 184 CON, 54 têm mais de 20% de mulheres, 125
atingiram os 10% e 181 apresentam, pelo menos 1 mulher
nas suas comissões executivas(24). Quanto às 35 FI, 10 têm
mais de 20% de mulheres, 19 atingiram os 10% e 32 têm,
pelo menos 1 mulher nas comissões executivas(25).
As mulheres parecem ter poucas oportunidades de
integrar as estruturas de gestão dos CON. Interessante de
notar que o próprio COI só atualmente integra 22 mulheres
no total dos seus membros – 106 – atingindo, pela primeira
vez, o objetivo que tinha imposto aos CON para 2005, de que
deveriam integrar nos seus membros, pelo menos 20% de mulheres. Em 2008, só 14,9% dos membros do COI eram mulheres.
Ainda não chegou o tempo de termos uma mulher
como presidente do COI, embora duas mulheres já tenham
passado pela vice-presidência: a norte-americana Anita
DeFrantz (1997-2001) e a sueca Gunilla Lindberg (2004-2008). Atualmente, e, pela primeira vez, 3 dos 15 membros do comité executivo do COI são mulheres, das quais a
vice-presidente, Nawal EL Moutawakel (2012- ), é campeã
olímpica marroquina.
Embora exista uma aceitação geral quanto à necessidade de um equilíbrio entre mulheres e homens nos órgãos
de tomada de decisão, persiste ainda uma significativa
sub-representação das mulheres que nem a adoção de algumas medidas parece resolver.

“A igualdade na tomada de decisão é essencial para
o empoderamento das mulheres(26)”. O maior envolvimento
das mulheres no desporto passa, fundamentalmente, pelo
alcance de dois objetivos, inseparáveis: a obtenção do poder (empoderamento) e a igualdade de género. O primeiro não é apenas alcançado pela presença de mulheres em
posições superiores na hierarquia desportiva. A tarefa de
empoderamento das mulheres implica dar-lhes oportunidades para determinar os seus próprios objetivos e os
meios de ação para os alcançar, uma tarefa coletiva de
mulheres e homens.
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Feminização dos desportos e provas
no programa olímpico
Quase tão lenta como a evolução do número de
mulheres atletas nos Jogos foi a introdução, no programa
olímpico, dos desportos e provas que lhes foram sendo
permitidos.
Durante os primeiros 75 anos do século XX, as oportunidades das mulheres foram frustradas pelo fanatismo e
ignorância de alguns dirigentes desportivos e pela noção
errada de que as mulheres eram muito frágeis para praticar desportos ou que a capacidade atlética era incompatível com a “verdadeira” feminilidade. Durante longos
anos, apenas foi permitido às mulheres a competição
olímpica num reduzido número de desportos e de provas.
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A associação de determinadas modalidades desportivas a
uma prática exclusivamente masculina prevaleceu durante
décadas.
Se considerarmos que grande parte do atual programa olímpico foi definido nas primeiras cinco olimpíadas
(1896 a 1912), as mulheres tiveram de esperar 100 ou
mais anos para poderem competir em provas como, por
exemplo, o Triplo Salto, Salto com Vara e Lançamento do
Martelo (Atletismo), Sabre (Esgrima), Halterofilismo, Luta
Livre, Polo Aquático (Natação) ou Fosso Olímpico (Tiro).
Esperaram entre 84 e 96 anos para serem autorizadas a
competir nas provas de Ciclismo em Pista ou em Estrada,
em Espada (Esgrima), no Futebol, no Hóquei em Campo e
no Pentatlo Moderno, e em Atletismo nas provas de 400 m
Barreiras, de 1.500 m e 5.000 m e na Maratona.
A inclusão desta última prova nos eventos femininos, em 1984, parecia ser capaz de derrubar o mito da
fragilidade dos corpos das mulheres. Como conseguiria o
corpo delicado das mulheres percorrer tamanha distância
e suportar tal esforço físico?
A progressão dos recordes nesta distância, alcançados por homens e por mulheres, mostra-nos que os corpos
das mulheres são poderosos e capazes de sempre se superarem. Com efeito, enquanto os maratonistas, em 94 anos,
melhoraram o tempo na distância em 50 minutos(27), as
atletas da maratona em 77 anos conseguiram tirar 1 hora e
25 minutos ao tempo necessário para percorrer os 42.195
metros(28).
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Tomando como referência os desportos e as provas
incluídas nos programas das primeiras cinco olimpíadas, apresentam-se alguns exemplos das diferenças temporais na introdução das provas femininas, superiores a 50 anos (quadro 3).
Foi longa a espera, muito longa…
Quadro 3 – Diferença temporal na introdução das provas femininas
em relação às provas masculinas integradas nos programas das primeiras cinco olimpíadas (1896 a 1912).
Desportos
Anos de Desportos
Anos de
Provas
Diferença Provas
Diferença
ATLETISMO
ESGRIMA
Salto Comprimento
52
Espada
96
Lançamento do Peso
Sabre
108
Estafeta 4 x 400 m
60
NATAÇÃO
800 m
64
200 m Livres
68
400 m
68
200 m Costas
10.000 m
76
Estafeta 4x200 m Livres
88
400 m Barreiras
84
Polo Aquático
100
1.500 m
86
REMO
Maratona
88
Pares
68
5.000 m
96
2 Sculls
72
Triplo Salto;
Skiff e Shell 8
76
100
Lançamento Martelo
4 Sculls
88
Salto com Vara
104
TIRO
3.000 m Obstáculos
108
Fosso Olímpico
100
BOXE
108
FUTEBOL
88
CICLISMO
HALTEROFILISMO
104
Contra Relógio
84
HÓQUEI EM CAMPO
72
Corrida Individual
88
LUTA
100
Velocidade Individual
92
PENTATLO MODERNO
88
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Em 1991, o Comité Olímpico Internacional impõe
como condição para a inclusão de novos desportos no
programa olímpico a existência de provas abertas às mulheres. Esta decisão irá afetar, de forma muito positiva,
o número total de eventos femininos. Novos desportos
e provas são abertos, em simultâneo, para mulheres e
homens: Badminton (1992), Taekwondo e Triatlo (2000).
Entre 1972 e 2004 o número de provas abertas às
mulheres duplicou. Em Munique (1972) as mulheres apenas
competiam em 22% das provas, em Atenas (2004) e em Pequim (2008) 45% estiveram abertas às mulheres. No que diz
respeito ao número de desportos a paridade foi atingida
nos Jogos de Londres, ainda que se tenha verificado um
decréscimo no número de provas (quadro 4).

Testes
de feminilidade

O atual programa olímpico feminino provocaria horror aos opositores históricos da participação das mulheres,
como o Barão de Coubertin, e um colapso ao verificarem
um mesmo número de desportos aberto aos dois sexos.

A participação cada vez maior das mulheres em
desportos considerados muito atléticos e o alcance de recordes nunca pensados desencadeou uma suspeição sobre
os corpos femininos – fortes e musculados.
Se aquele corpo era capaz de tamanhos feitos desportivos, então, com certeza, não seria um corpo de uma
mulher.
Os designados testes de verificação do sexo (gender
verification) surgiram quando o COI, respondendo a alguns
rumores durante as competições olímpicas, pretendeu detetar atletas impostores que pretenderiam tirar vantagem
de serem homens a competirem numa prova feminina.
Assim, durante mais de 30 anos era exigido a todas as
atletas um teste de verificação de sexo (instituídos a partir de 1966 no Campeonato de Europa de Atletismo). Os
primeiros testes consistiam em exames físicos às atletas
que desfilavam perante um conjunto de especialistas da
medicina. Os protestos que se levantaram acerca desta
situação, degradante e humilhante, a que as atletas eram
sujeitas (por vezes incluindo exames ginecológicos adicionais) obrigou o COI a procurar melhores métodos para
verificar o sexo das atletas. Em 1968, na altura dos JO do
México, o COI exigiu um teste ‘mais científico’: a determinação dos pares de cromossomas que a ‘suposta’ mulher
teria que ser portadora (cromossomas X).
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Quadro 4 – Evolução dos desportos e provas femininas entre 1972 e 2012.
ANO
1972
1992
2004
2008
2012

TOTAL
Desportos
Provas
23
195
28
257
28
301
28
302
26
302

ABERTOS ÀS MULHERES
Desportos (%)
Provas (%)
8
(35%)
43 (22%)
19
(68%)
98 (38%)
26
(93%)
135 (45%)
26
(93%)
137 (45%)
26 (100%)
131 (43%)
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No entanto aconteceu que resultados de testes de
verificação do sexo evidenciaram células com um único cromossoma X, e isso representava, segundo os critérios ditados pelo COI, que elas não eram mulheres. Características
particulares, como por exemplo a síndrome de insensibilidade ao androgénio (androgen insensitivity syndrome)(29),
foram detetadas em mulheres atletas excluídas das competições pelos resultados apresentados nestes testes.
Os supostos impostores que o COI procurava através
destes testes de verificação de sexo nunca foram encontrados, mas as consequências da implementação deste
tipo de testes foram bem visíveis e demasiado nocivas
para algumas atletas com raras configurações genéticas.
Um dos casos mais conhecidos é o da atleta espanhola
de corrida de barreiras, Maria Patiño, com uma história
deveras particular aquando da sua participação nos Jogos
Universitários Mundiais do Japão. Tendo-se esquecido de
apresentar o seu certificado de feminilidade, conforme
exigia o comité organizador, foi sujeita a um teste de verificação de sexo para atestar ‘cientificamente’ o que a sua
aparência feminina evidenciava – que era uma mulher. Mas
os resultados dos testes laboratoriais ditaram outras evidências: as suas células apresentavam um único cromossoma X e, para o comité, isso representava que ela não era
uma mulher. Esta alegada determinação acerca do sexo
desta desportista teve consequências devastadoras na
sua vida desportiva e pessoal. Além de desqualificada da
competição, foi erradicada do mapa desportivo, passado

e futuro, e viu o seu percurso de mulher brutalmente
dilacerado e amputado. Impeliam-na para a obrigação de
a tudo renegar, tudo o que até aí tinha conquistado como
mulher e desportista. Maria Patiño era apenas uma mulher
com a síndrome de insensibilidade ao androgénio.
Este é um exemplo que ilustra as traumáticas
repercussões de uma cultura que insiste em acreditar que
a anatomia providencia uma dicotomia sexual e ignora
estudos na área da embriologia e a existência de intersexualidades, estudos esses que evidenciam que tal dicotomia
não é mais que uma construção cultural.
Os testes de verificação de sexo, que sempre constituíram testes de feminilidade, foram recentemente reavivados quando à atleta Caster Semenya se exigiu que
provasse ao mundo a sua feminilidade, que, enfim, era
‘uma verdadeira mulher’. Esta atleta sul-africana dos 800 m
de Atletismo surpreendeu em 2009 quando, no Campeonato Africano de Atletismo Junior, conseguiu retirar sete
segundos ao seu anterior recorde nesta prova. As suspeitas
inicialmente relacionaram-se com o uso de substâncias
dopantes para a melhoria do desempenho, mas rapidamente foram abandonadas. No entanto, a sua aparência
musculada e os resultados obtidos, com recordes não
expectáveis em mulheres, desencadearam novamente a
necessidade de ‘provar’ que aquele corpo e aqueles feitos
eram de uma mulher. Ainda em 2009, aos 18 anos de idade,
conquistou a medalha de ouro na prova dos 800 m nos
Campeonatos do Mundo em Berlim. Às mulheres atletas
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continua a ser-lhes exigido que sejam capazes de conciliar
o seu desejo de serem fortes, rápidas, musculadas e competitivas com a imperativa aparência feminina heteronormativa.
A pressão social foi tão forte que sujeitou esta jovem
promissora atleta Semenya aos testes de verificação de
sexo, embora já tivessem sido eliminados das competições
internacionais. Semenya foi porta bandeira do seu país nos
JO de Londres e classificou-se em 2.º lugar nos 800 m, a 1.04
segundos da vencedora. Nos últimos 150 m ultrapassou 6
atletas, mas não Savinova, a atleta russa que ganhou a
medalha de ouro
Novos conhecimentos, acerca dos complexos caminhos desde o gene até ao sexo e do género até à identidade, levaram ao questionamento de algumas assunções,
nomeadamente a classificação dicotómica de sexo e a de
novas perspetivas que provam que essa dicotomia é resultado de uma construção cultural. Com efeito, designar
alguém de homem ou de mulher é, também, uma decisão
social.
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3. Participação das atletas portuguesas
nos Jogos Olímpicos
Para Portugal, todo o processo que levou à participação olímpica parece ter começado no ano de 1909. Na
altura, sem qualquer apoio estatal, foi fundado o Comité
Olímpico Português(30) só reconhecido oficialmente dez anos
mais tarde. A constituição deste primeiro comité visava a
participação do nosso país nos Jogos da V Olimpíada, em
Estocolmo. Com efeito, em 1912, dezasseis anos após se
terem iniciado os JO da era moderna (1896), Portugal envia
seis atletas masculinos de três modalidades (Atletismo, Luta
e Esgrima) aos JO de Estocolmo(31). Foi uma participação
marcada pela tragédia na comitiva portuguesa, com a
morte por insolação de Francisco Lázaro, maratonista, que,
por razões desconhecidas, resolveu untar todo o seu corpo
com sebo antes de partir para a prova da maratona num
dia em que a temperatura ultrapassava os 30º centígrados.
Tiveram que passar muitos anos – mais de meio século
após a primeira participação feminina nos JO e 40 anos
após a primeira participação portuguesa - para que atletas
portuguesas participassem nas olimpíadas. Foi nos JO de
Helsínquia, em 1952, que três atletas – todas da Ginástica
– numa comitiva composta por um total de 71 atletas,
representaram o nosso país: Dália Vieirinho Cunha, Maria
Laura Silva Amorim e Natália Cunha e Silva.
Poder-se-ia pensar que, embora demasiado tardia,
começaria aqui uma crescente participação das atletas
99
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Com efeito, logo nas olimpíadas seguintes, em 1956
(Melbourne e Estocolmo), da representação portuguesa de
13 atletas nenhum era mulher, tal como aconteceu nos JO
de 1972 (Munique) e de 1976 (Montreal), com uma representação de 29 e 19 atletas respetivamente.
Foi em 1996, nos JO de Atlanta, que o nosso país
apresentou a maior delegação de sempre, com um total
de 107 atletas dos quais 22,5% eram mulheres. O número
mais elevado de atletas numa delegação portuguesa aos JO
foi registado em duas olimpíadas consecutivas: Barcelona
(1992) com 104 atletas e Atlanta (1996) com 107. Nestas

Gráfico 3 – Valor percentual da participação de atletas portugueses/as
(H e M) nos JO (1912 a 2012).
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Gráfico 2 – Evolução do número de mulheres atletas na comitiva
olímpica portuguesa (1952 a 2012).

duas olimpíadas o valor percentual de atletas mulheres
foi de 24%. Considerando o número total de atletas das
delegações, o valor percentual mais elevado de mulheres
atletas foi de 42% nos últimos JO (2012), mas devido à
diminuição de atletas masculinos nos JO. Depois de 1996 o
número de atletas portugueses nos JO diminuiu drasticamente, apresentando em Sidney (2000) 61 atletas (21%
mulheres), melhorando em 2004 com 82 participantes (21%
mulheres) e mantendo a tendência para diminuir nas últimas duas olimpíadas – 77 nos JO de 2008 (34% mulheres) e
76 nos de 2012 (42% mulheres). De salientar que o atletismo
feminino português teve a maior participação de sempre
nos jogos de Barcelona - 58,3% das atletas portuguesas
eram do atletismo -, e depois nos de Pequim (53.8%).

1912

portuguesas nos JO, mas os números mostram-nos um percurso bem diferente:
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Em 2000, nos JO de Sidney, comemoraram-se 100
anos da primeira participação olímpica das mulheres e,
em termos do total de participantes, registara-se a maior
percentagem de sempre de mulheres. Portugal não contribuiu para esse recorde, na medida em que, dos 61 atletas
nacionais, apenas 21,3% eram mulheres, como se pode
observar no gráfico 3.
Como já foi referido, a evolução verificada nos
valores percentuais de participação de mulheres atletas
portuguesas nas últimas olimpíadas deve-se em parte à
diminuição de atletas participantes (de 107 em 1996 para
76 em 2012).

A feminização dos desportos
na representação
olímpica nacional
A modalidade com mais história na participação
olímpica feminina do nosso país é, sem dúvida, o Atletismo.
Interessante notar que foi no Atletismo, juntamente com
a Luta e a Esgrima, que Portugal iniciou a sua participação, apenas masculina, nos JO da era moderna (em 1912).
Mas para as mulheres, a sua vez no Atletismo só chegou 72
anos depois (quadro 5).
Tal como aconteceu com a feminização dos desportos
e provas no programa olímpico e, sobretudo, devido ao
contexto político e social português, a participação das
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nossas atletas em novos desportos foi acontecendo também muito lentamente.
Entre 1926 e 1974, Portugal viveu sob uma ditadura
que limitou os direitos políticos e sociais da população e,
muito particularmente, os das mulheres. A ideologia da
ditadura confinava as mulheres portuguesas a um papel
social inferior e sem direitos de cidadania: por exemplo,
as portuguesas só tiveram direito ao voto (em circunstâncias iguais às dos homens) após a revolução do 25 de abril
de 1974.
A posição secundária das portuguesas refletia-se, de
forma acentuada, no acesso ao desporto e, nomeadamente,
à prática de determinados desportos que não fossem conformes à ordem social estabelecida: uma mulher forte
e saudável apta para a procriação de gerações futuras e
remetida ao papel de dona de casa exemplar.
A Mocidade Portuguesa Feminina, responsável pela
organização desportiva nas escolas, não incluía as “competições ou exibições de índole atlética, os desportos
prejudiciais à missão natural das mulheres e tudo o que
possa ofender a delicadeza do pudor feminino(32)”.
Os limites impostos “ao modernismo e desenvoltura” das jovens tinham como objetivo condicionar-lhes a
liberdade de modo a que a mulher portuguesa mantivesse
“virtudes cristãs e caseiras(33)”.
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Quadro 5 – Diferença temporal entre a participação masculina e
feminina portuguesa em cada desporto (JO de 1912 a 2012).
HOMENS
Ano - 1.ª
participação
1912

1920

1924

1928
1948
1952
1960
1964
1980
1984
1988
1992
1996
2004
2008
2008

Desportos

MULHERES
Ano - 1.ª
participação

Atletismo
Luta
Esgrima
Tiro
D. Equestres
Natação
Halterofilismo
Ténis
Vela
Pentatlo Moderno
Futebol
Remo
Ginástica
Ciclismo
Judo
Boxe
Tiro com Arco
Canoagem
Badminton
Voleibol (Praia)
Trampolins
Triatlo
Ténis de mesa

1984
--1960
1984
2012
1690
----1996
------1952
1992
1988
--1992
1996
2008
2000
2008
2004
2012
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Anos de
Diferença
+72
+48
+64
+88
+36

+72

0
+32
+24
+8
+8
+16
+4
+4
-4
+4

O reduzido leque de desportos aos quais as mulheres tinham acesso estava confinado à possibilidade de
prática em alguns clubes, entre os quais se encontrava
o Ginásio Clube Português, onde treinaram as primeiras
olímpicas portuguesas (1952). Na segunda participação
olímpica feminina (1960), foram incluídas, além de três
atletas de Ginástica, uma atleta em Esgrima e uma outra
em Natação. Em relação aos homens, estas primeiras participações femininas nestes 2 desportos surgem após 48 e
36 anos, respetivamente.
O Atletismo português teve o seu apogeu de participação olímpica nos JO de Los Angeles (1984). Nesses Jogos,
arrecadámos duas medalhas de bronze (António Leitão nos
5.000 metros e Rosa Mota na maratona) e uma de ouro (Carlos
Lopes na maratona). O atletismo português iniciava em
Los Angeles a sua participação feminina com 5 atletas:
Aurora Cunha, Albertina Machado, Conceição Ferreira,
Rita Borralho e Rosa Mota.
Estes Jogos ficaram também na história porque, pela
primeira vez, a prova da maratona feminina fez parte do
programa olímpico, em que Portugal se fez representar por
3 atletas (Conceição Ferreira, Rita Borralho e Rosa Mota).
Joan Benoit ganhou a primeira maratona olímpica feminina, e Rosa Mota, não será demais assinalar, trouxe-nos
a medalha de bronze. Quatro anos mais tarde, em Seoul
(1988), Rosa Mota ganhou a medalha de ouro na maratona,
sagrando-se a primeira campeã olímpica portuguesa. Após
este êxito, a delegação de atletas femininas no atletismo
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Trampolins

Badminton

Equestre

Ténis de Mesa

1

1

1

8

2

1

1

Triatlo

1

Voleibol praia

1

4			 1

Vela

Canoagem

Tiro com Arco

Ciclismo

Judo

1

Tiro

1

Atletismo

3

Esgrima

1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
TOTAIS
Atletas

Natação

Ginástica

Quadro 6 – Progressão em número e em valores totais de atletas
portuguesas em competição nas 13 edições dos JO (1952 a 2012).

Desportos
(16)

para os JO de Barcelona foi, como já referimos, a mais
numerosa de sempre.
A partir dos JO de 1984 o Atletismo português foi
sempre representado no feminino, e em Atenas (2004), o
número de mulheres (12) foi quase idêntico ao dos homens
(14). Com efeito, em todas as delegações portuguesas é
esta modalidade que apresenta o maior número de mulheres atletas (quadro 6). Em 1996 (Atlanta), foi uma mulher
do Atletismo que mais uma vez ganhou uma medalha de
ouro para Portugal – Fernanda Ribeiro, campeã e recordista
olímpica dos 10.000 metros.
Em todas as (13) representações olímpicas femininas,
Portugal apenas competiu em 16 desportos. Só em 1984,
é que além da Ginástica e das singulares participações em
Esgrima e Natação (1960), outros desportos foram representados no feminino (quadro 6).

Sem participação feminina
3
1
1

Sem participação feminina
1
2 1		 5 1
2 1		 6 1 1
1 3		14 2 3 1 1
1 5		11 2 1 1		 1 2
		1		6		2			1 1 2
		2		12		1				1		1
1 3 1 14		 2			 3			 1
2

2		13 1

3			 4

18 19 2 81 7 13 2
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NOTAS:
Realizados em Delfos (Jogos Píticos), em Corinto (Jogos Ístmicos) e em Nemeia (Jogos de Nemeia). Os quatro jogos
pan-helénicos realizavam-se em anos diferentes.
(2)
Primeira referência escrita aos Jogos (http://multimedia.
olympic.org/pdf/en_report_658.pdf).
O primeiro atleta a ficar conhecido foi Koroibos (776 a.C.),
tornando-se o arquétipo do corredor grego.
(3)
Este período de quatro anos denominava-se de Olimpíada;
hoje chamamos-lhe ciclo olímpico. O tempo seria contado
mais em Olimpíadas do que em anos.
(4)
Também conhecido pelo ‘Século de Péricles’. Foi Péricles
que decidiu construir a Acrópole.
(5)
A trégua não era estabelecida apenas nos JO, mas em todos
os jogos pan-helénicos.
(6)
O regulamento era constituído por 14 artigos. Corruptos,
batoteiros e infratores eram excluídos, pagavam multas e
para faltas avaliadas como graves era utilizado o chicote.
(7)
Palestra: de forma quadrada, era constituída por um pátio
central, onde realizavam exercícios físicos, circundada por
um peristilo com várias salas – a sala comum, a dos pugilistas e dos pancraciastas, a dos lutadores, a do jogo da
pela e do boxe, a de massagens, a da sauna e a sala de
aparelhos de ginástica, entre outras.
Ginásio: local de prática de exercícios físicos.
Estádio: pista de corrida com 192 metros de comprimento.
(8)
Segundo Marillier (2000), a única presença feminina era
a de Chamine, sacerdotisa de Deméter, deusa da terra e
(1)
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da fertilidade. Mas é possível encontrar uma referência
diferente: as virgens podiam assistir ao Jogos (http:/multimedia.olympic.org./pdf/en_report_850.pdf).
(9)
Brandy, 2000, p. 19.
(10)
www.egaleaction.com/historique.htm
(11)
E neste ponto interrogamo-nos: a construção da paz seria
possível sem o contributo de mulheres, apenas com o
‘adulto macho’?
(12)
O Barão introduziu a ideia de geografia desportiva, a qual
não se tinha de reger pela geografia política.
(13)
Boulongne, 2000, p. 23.
(14)
Também conhecida pelo nome de Melpomene; terá realizado o percurso em 4 horas e 30 minutos.
(15)
A tenista britânica Charlotte Cooper foi a primeira mulher
a ganhar uma prova na olimpíada moderna.
(16)
Num só dia foram estabelecidos 18 novos recordes do mundo
em atletismo; assistiram aos jogos 20.000 espectadores.
(17)
Hargreaves, 1994, p. 216.
(18)
Anita DeFranz, 1997, pp. 19 e 20.
(19)
Os 10.000 foram corridos pela primeira vez nos JO de
1988, e os 5.000 nos de 1996.
(20)
A primeira portuguesa a ganhar uma medalha olímpica.
(21)
100 e 200 metros planos, 80 metros barreiras e 4x100 m.
(22)
Curiosidade: os JO de 1948 foram os primeiros a serem
transmitidos pela televisão, presumindo-se que ingleses
com televisão em casa não fossem muitos.
(23)
Fonte: http://www.olympic.org/Documents/women_participation_London.pdf
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CIO, 2005 – Femmes Dirigeantes Sportives – Evaluation de
l’objectif des 10 e 20%. (Dados relativos a 31 de dezembro
de 2004).
(25)
Idem, dados relativos a 1 de junho de 2005.
(26)
Plataforma de Pequim, § 187.
(27)
Em 1908, John Hayes (USA) tinha o recorde na distância
de 2:55:19. Em 2002 o tempo era de 2:05:38 realizado
por Khalid Khannouchi (USA). Dados de abril de 2002
(www.olympic.org/uk).
(28)
Em 1926 Violet Piercy (GBR) realizou a prova em 3:40:22.
Em 2003, Paula Radcliffe colocava o recorde em 2:15:25.
Dados de abril de 2003 (www.olympic.org/uk).
(29)
Apesar das mulheres com esta síndrome apresentarem o
cromossoma Y e os testes detetarem níveis elevados de
testosterona, os genes que controlam os recetores de
andróginos não identificam a presença desta hormona
masculina, resultando numa ausência de características
masculinas no corpo destas mulheres.
(30)
O atual Comité Olímpico de Portugal.
(31)
Consta que em 1900, por iniciativa individual, um português, Frederico Guilherme Burnay, teria participado nos
JO na modalidade de Vela.
(32)
1.º Regulamento da Mocidade Portuguesa Feminina (1937),
citado por Irene Pimentel (1998, p. 173).
(33)
Francisco Nobre Guedes, comissário nacional da Mocidade
Portuguesa, citado por Irene Pimentel (2001, p. 213).
(24)
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Antologia
1. Sport Feminino
(Dr. Salazar Carreira, Os Sports - Lisboa, n.º 169,
13 de fevereiro de 1921, p. 1)
“Pese muito embora aos partidários do feminismo
e correndo o risco de sermos alcunhados de retrógrados,
declaramos logo de princípio que não vemos a vantagem,
nem cremos no futuro, da prática por mulheres dos sports
violentos.
A educação fisica feminina é um problema tão complexo e de tão vasto alcance que ainda hoje se vacila n’um
período de tentativas, sem ter assentado n’um plano geral
definitivo.
O problema supremo da regeneração da raça, em
volta do qual giram todas as propostas e regulamentos
de educação fisica da mocidade, depende na sua solução
mais ainda de um aperfeiçoamento fisico feminino, que da
cultura masculina.
Encaradas as coisas sob este aspecto, o seu verdadeiro aspecto, conclue-se a necessidade de desenvolver
nas creanças de ambos os sexos determinadas aptidões
físicas, sujeitando o método a adotar ao critério da edade
e do sexo.
Na adolescência, a rapariga deve receber uma educação fisica subordinada à sua constituição mais frágil e
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ao futuro papel de reproductora na continuação saudável.
Já lá vai o tempo em que o ideal feminino era a
menina palida e clorotica, de olhos pisados e aspirações
românticas, tempos em que era chic ser fraquinha e quebradiça, aspirante a uma bôa tuberculose pulmonar.
A mulher de hoje é e deve ser outra; forte e de bôas
côres, olhar vivo e modos desembaraçados de quem está
habituada ao exercicio e à liberdade, a rapariga do século
XX, deve ser capaz de ter filhos e saber que é capaz de os
ter, para que lhes não tenha terror.
A questão que fica para resolver é a seguinte: para
obter estes fins desejados é indispensável recorrer à prática de sports essencialmente masculinos?
Na nossa maneira de vêr essa prática é até contraproducente. A mulher difere em absoluto na sua fisiologia
do homem. A natureza cavou entre os dois um fosso inabordavel. Qualquer individuo de um sexo com tendencias
para o outro é uma aberração.
Pondo de parte a gimnastica (que a mulher pode
sempre praticar e da qual ha modalidades que lhe são
especialmente destinadas, como a gimnastica ritmica),
alguns sports ha que a mulher pode praticar com proveito:
natação, sempre em primeiro lugar, tennis, remo, equitação, basket-ball, golf, hoekey e tantos outros.
Que necessidade ha para ela de invadir os terrenos
masculinos e querer fazer tudo e tanto como o homem?
Não acho nada que recomende, a não ser o ridiculo,
um desafio de foot-ball feminino. Que exemplo para a

educação fisica, e que proveito para o sport nos traz uma
mulher a saltar barreiras?
É ir alem do permitido pelo razoável e afigura-se-me um excesso que só pode prejudicar a causa sportiva.
Eu, pela minha parte, aqui deixo declarado que, se
não fosse casado, exigiria da minha noiva como qualidade
eliminatória que não soubesse lançar o peso!”
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2. Desportos Femininos
A Olimpíada Feminina de Monte-Carlo
constituiu um verdadeiro triunfo
(Football – Lisboa, n.º 64, 28 de abril de 1921, p. 8)
“Realizou-se nos dias 24 a 30 do mês findo, em Monte-Carlo, a primeira Olimpíada feminina que como ‘Football’
noticiou a seu tempo foi devido à iniciativa do Internacional
Sporting Club de Mónaco.
O entusiasmo foi grande no decurso dos cinco dias
das provas.
Nas provas do atletismo puro (corridas, saltos e
lançamentos) a Inglaterra e a França salientaram-se,
demonstrando assim quanto lhes é cara a educação física
feminina.
Miss Line a inglesa vencedora de 3 provas (60 m.,
250 m. e comprimento) revelou-se uma atleta de primeira
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ordem; as suas performances foram notáveis. É pena que
êste primeiro ensaio tivesse só a colaboração de contingentes europeus. Se a América se tivesse feito representar
o sucesso obtido que foi enorme teria sido certamente
ainda maior; a luta entre o velho e o novo certamente
seria no campo feminino talvez maior e mais entusiasticamente disputada.
Dentre as performances obtidas é digna de registo,
além das de Miss Line, o tempo de Melle Breard, do Femina
Sport de Paris, na prova de 800 metros: 2’30’’ 1/5, para
800 m é realmente valoroso; muitos são os corredores
portugueses que não conseguem tal tempo. Basta recordarmo-nos que o record estabelecido no ano passado por
Artur Santos, do Benfica, é de 2’10’’.
Vários contingentes de francesas, inglesas e italianas
fizeram várias exibições de ginástica e danças helénicas.”

“De quando em vez, ressurge a ideia de inquirir-se
se ‘deve a mulher praticar o foot-ball’?
É essa uma velha questão, em torno da qual tem
sido feitos os mais interessantes comentários, sem que até
hoje se tenha firmado uma opinião ou critério.

Não há muito tempo, a Foot-Ball Association, de
Inglaterra, uma das mais importantes instituições desportivas do mundo, reprovou a pratica do foot-ball pelas
mulheres, sob o fundamento de que os matches femininos,
jogados sempre em favor de obras pias, primavam pelo
exagero, e de não ser tambem o sport bretão um decente,
um gracioso, alem de violento, brutal e perigoso àquelle
sexo.
Comquanto assim se manifestasse, não prohibiu a
Associação a pratica do foot-ball pelas mulheres, para o
que, de resto lhe faltava, como falta, competencia, porém,
impedia simplesmente, que os seus clubs cedessem seus
campos às equipes femininas.
Essa atitude não foi bem recebida pelas jogadoras
inglezas, as quaes apos uma reunião concorridissima
resolveram replicar à Foot-Ball Association, taxando de
capciosas as razões em que se fundava para vedar-lhes o
ingresso nos clubs confederados.
Declararam ainda, que matches femininos de caridade já haviam rendido aos seus destinatarios cerca de 50
mil libras, ao passo que os recontros de caridade masculinos, não tinham atingido a somma de 30 mil libras; que
o accidente mais grave ocorrido em seus matches ficara
circumscripto a uma perna fracturada, e, finalmente, que
aquella instituição era intensa à sua causa porque desejava
evitar uma seria concorrencia.
Vejamos agora como se passam as coisas do outro
lado da Mancha.
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3. A mulher e o Foot-Ball
(Aveiro Sportivo - Aveiro, n.º 65,
25 de Outubro de 1925, p. 2)
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Em França, mau grado alguns juizes apaixonados,
recentemente demitidos, ainda se mantém o regimento
da separação de bens: foot-ball praticado por homens e
o foot-ball praticado por mulheres, marcham cada um do
seu lado e continuam-se a ignorar mutuamente.
Outra seria, talvez a situação, se as Federações
tivessem consentido em dirigir os primeiros passos da
mulher no sport.
A despeito da opinião em contrário de Frantz
Reickel, os dirigentes do sport francez, sem duvida, por
se lembrarem das corridas de cyclistas femininas nos
velódromos, ou das mulheres fazendo exibições de box nas
scenas de ‘music halls’, se recusaram a interessar-se pelo
que poderia chamar-se – movimento feminista sportivo.
Desiludidas de qualquer amparo dos homens à sua
causa, entregues à sua própria sorte n’essa campanha,
resolveram, então, fundar uma Federação, que, além de
dirigir os campeonatos femininos, servirá de pretexto para
combater a sua antagonista.
Não obstante todos esses obires, ellas vão vencendo.
Vêde o numero de mulheres nos cursos secundários; vêde o projecto do direito do voto às mulheres; vêde
as funcções e profissões ordinariamente exercidas pelos
homens e a concorrencia que ellas actualmente lhe fazem.
Há, no sport, como nas multiplas exposições da vida social,
uma vasta e profunda modificação.
D’esta agitação alguma coisa de bom ficará; o que
por ventura houver de mau desaparecerá.

O futuro dirá se o foot-ball é ou não sport para as
mulheres.
Desde já, porém, se pode affirmar que ella conquistou forma de cidadã na vida sportiva, como em outras
manifestações de actividade humana.”
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4. A semana do atletismo
A Grande Competição Atlética Mundial de Amesterdão
Atletismo feminino. – A miss Lituânia. – A bandeira e o
hino alemão. – Os canadianos desafinados. – Palhares
na cauda. – A magnifica vitoria de Lowe. - Os 5.000
metros. O record feminino dos 100 metros batido.
(O Sport de Lisboa - Lisboa, n.º 941,
10 de Agosto de 1928, pp. 4 e 8)
“Amesterdão, 30
(Do nosso enviado especial)
(…)
Iniciaram-se hoje as provas das senhoras, com as
eliminatórias de 100 metros.
Para nós que seguramente tão cedo não teremos
o atletismo feminino, tem apenas curiosidade o caso.
Quanto a mim, adversário convicto do atletismo feminino,
como de todos os desportos que fisicamente desvirtuam
o sexo, vi a questão apenas pelo seu lado pitoresco. Mas
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há quem leve isto muito a sério. Estes são os primeiros
jogos em que a mulher participa em atletismo. O mal foi
começar…
Não vejo o valor desportivo das proesas destas
rapariguinhas, mas julgo infinitamente caro o preço porque
ele se paga: a deformação do fisico, num sentido com que
não simpatiso, e até provavelmente da moral. A mulher
meia-homem desagrada-me quasi tanto como o homem
meio-mulher.
Uma meia hora antes da prova entrou na pista um
bando de ‘mulher-sprinters’, num traje absolutamente
identico ao dos homens. As suas camisolas e as suas ceroulas de resguardo, por cima do traje de trabalho ligeiríssimo.
Juntam-se nos bancos dos concorrentes numa calma promiscuidade de sexos que banzaria qualquer portuguesinho
de raça. Uma aqui outra acolá aquecem os seus músculos
em passos rápidos e curtos.
Na sua maioria as concorrentes de hoje eram feias,
algumas fortemente masculinisadas.
Parece que a belesa não se harmonisa com a velocidade. A ‘estrela’, a ‘miss Lituania’ – digamos assim, sem
ofensa para um grande jornal português, é indiscutivelmente a única mulher a valer. Uma loira, com uma linda
cara de creança, esguia perfeita. Alinhou na última eliminatória, a 9.ª, mas coitada foi a ultima! Envergonhada,
retirou.
Na pista fez uma triste figura, num ‘dancing’ fará
sempre um sucesso.

Amesterdão, 31
(…)
Final 100 metros (mulheres) – 1.ª Robinson, U. S. A.,
em 12 s 1/5, batendo o ‘récord’ olímpico; 2.ª Rosenfeld,
Canadá; 3.ª Smith, Canadá; 4.ª Steinberg, Alemanha. As duas
restantes finalistas, uma alemã e uma canadiana foram
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As mulheres são como disse na generalidade feias.
São raras de excepções. Uma italiana com ar tímido, engraçado… perdeu naturalmente. Uma francesa… que já não
o parece, tambem é uma mulhersinha apresentável. Esta
ainda se aguentou até às meias-finais. Mas, em regra, as que
teem ar de mulheres a valer, perdem, ou antes, perderam.
Não quero comprometer a minha opinião! Hoje foi assim.
As triunfadoras são quasi todas maus exemplares do seu
sexo. A segunda eliminatória foi ganha por uma alemã, com
o aspecto de uma boa mãe de família. É a única coisa que
ostenta umas trancinhas cuidadosamente cruzadas na nuca.
Nas eliminatórias o melhor tempo foi 12 s 3/5, feito por 2
canadianas. São das mais dextras, as canadianas. Meteram-se 3 na final; 2 alemãs e uma americana…
Nas meias-finais, o melhor tempo foi 12 s 2/5, feito
por Miss Rosendfeld, Canadá, uma magrizela que parece
que tem o diabo no corpo, e por Miss Robinson (U. S. A.), uma
mulher estilo Padock. Alem destas entraram na final, a primeira da outra eliminatória. Miss Schmidt, e as 2.as, Miss
Smith (Canadá), Cook (Canadá) e Streinberg (Alemanha).
(…)
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irradiadas por duas partidas falsas. O ‘starter’ não contemporizou com os nervos das senhoras! Não posso precisar
se alguma das vitimas chorou.
Oficialmente Robinson foi a vencedora festejada,
mas há opiniões que se inclinam para Rosenfeld. No entanto
a decisão não levantou protestos. A campeã olímpica não
é de todo desagradável fisicamente. Embora a afirmação
esteja um pouco em desarmonia com a minha teoria de
ontem, a verdade acima do amor proprio! É galantina Miss
Robinson; tem o aspecto de um garoto de 16 anos. Era
engraçado vê-la no fim da prova ainda ofegante, risonha,
simples, rodeado por uns 6 aparelhos de cinema colhendo
o riso do triunfo.
Lançamento do disco (mulheres) – 1.º Konopacka, Polónia, com 39 m, 62, distancia que bate o ‘récord’ do mundo;
2.ª Copeland, U. S. A.,com 37 m, 08; 3.ª Soedberg, Suécia, com
35 m, 92; 4.ª Reuter, Alemanha, com 35 m, 82; 5.ª Ileublein,
Alemanha, com 35 m, 56; 6.ª Perkans, com 33m,54.

Na primeira eliminatória, a alemã Dollinge, conseguiu 2 m 27 s 2/5, estabelecendo o novo ‘récord’ do mundo.
As outras séries foram ganhas a segunda, por outra alemã,
Radke em 2 m 26 s a terceira Thompson, Canadá, em 2
m 23 s 1/5. A final disputar-se-há entre 9, tendo portanto
sido apuradas 3 em cada eliminatória. Uma alemãsinha
que participou da 1.ª eliminatória e foi vencida teve nos
braços duma ‘oficial’ um ataque de chôro, que continuou
no chão, sentada, tristemente. Uma scena entre o cómico
e trágico! Quem sabe se a pobre rapariga havia prometido
ao noivo um triunfo olímpico! (…)

Amsterdão, 1
(Do nosso enviado especial)
Por deferência pelo sexo frágil começarei, pela prova
das damas, os 800 metros. Se na velocidade se demonstrou,
claramente, quão deslocadas estão as senhoras num torneio deste vulto, hoje acentuou-se mais nitidamente ainda,
que esta estreia das senhoras no atletismo foi uma experiencia infeliz. Francamente, como espectaculo não tem
beleza e como significado não o entendo.

Amsterdão, 3
(Do nosso enviado especial)
(…)
800 metros (senhoras) – Apesar do tempo formidável
obtido pela vencedora, a alemã Radke, que bateu o record
do mundo com 2 m 16 s 4/5, sendo o antigo record 2 m 23 s
4/5, a prova confirmou a impossibilidade de manter o atletismo feminino nos Jogos. Com efeito a chegada foi desgraçada. Todas aquelas pobres mulheres tinham feito um
esforço superior às suas forças e atiraram-se quasi todas
ao chão, esgotadas, num abandono doloroso. A vencedora
nos primeiros momentos não conseguiu o clássico sorriso
para os aparelhos de cinema. Só fazia caretas. E foi necessário sentar-se uns 10 minutos para compor uma cara
decente. Ainda assim, se a fita for a cores, ver-se-há que
sorria amarelo.”
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5. Ginástica

6. Futebol feminino em expansão

Dália Cunha, Helena Villalva Amorim, Robalo e Granger
foram os atletas nacionais mais em evidência
no Festival do Lisboa Ginásio

“Nacionais” em França e na Alemanha Ocidental

(Garcia Alvarez, A Bola - Lisboa, 1 de Janeiro de 1952, p. 6)

“As mulheres estão em todas! Nada as faz parar na
sua campanha igualitária. O futebol não escapou às suas
atenções e, depois de umas tentativas, mais ou menos
firmes, na Inglaterra, Dinamarca, México, Itália, França
e Alemanha Ocidental entrou neste último num plano de
organização que, decerto, virá a projectar o futebol feminino a alturas não sonhadas. (…)”

“Continuando uma série de organizações de vulto,
o Lisboa Ginásio promoveu o I Concurso Internacional de
Ginástica, ao qual deram a sua adesão as equipas do Sarre,
da Suécia e do Ginásio Clube Português. (…)
Dália Cunha, uma atleta dotada de magníficos
recursos, confirmou a sua capacidade para maiores cometimentos, melhorando nitidamente em relação ao último
torneio feminino, de que foi, também, brilhante vencedora.
Agradou-nos, sobretudo, nas paralelas assimétricas, onde
executa já exercício de bom valor no campo internacional.
Excelente de altura e de domínio o seu mortal atrás de
saída da trave.
Laura Amorim, também do G.C.P. ficou aquém
daquilo que prevíamos, devido a uma falta nas paralelas
e a maneira como foi classificado o seu exercício na trave
olímpica. Apesar do atraso inicial neste aparelho, Laura
Amorim reagiu de maneira extraordinária, ganhando a
prova de salto de cavalo e obtendo boa classificação nos
movimentos livres, tendo, a certa altura, à sua disposição
a 2.ª classificação. (…)”
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(Record - Lisboa, 10 de Agosto de 1974, p. 16)

7. Possível boicote aos campeonatos de ténis
de Wimbledon
As mulheres pretendem igualdade de prémios
(Record - Lisboa, 20 de Fevereiro de 1975, p. 20)
“(…)
Este ano não foi excepção, pois Billie-Jean King,
presidente da Associação de Ténis Feminino, furiosa com
a decisão do All England Club de manter as mesmas regras
do ano passado, segundo as quais as senhoras tenistas
apenas recebiam 70 por cento do total dos prémios
123
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oferecidos aos homens, afirmou que a sua associação
boicotaria os campeonatos de Wimbledon. Billie-Jean discorda do facto do campeão de Wimbledon, nos singulares
homens, receber um prémio de 600 contos e a senhora
vencedora da mesma modalidade apenas 420 contos. (…)”

8. Cross unissexo
(Record - Lisboa, 6 de Janeiro de 1981, p. 13)
“Elas reivindicam, reivindicam… e às tantas conseguem o que querem. No atletismo, como a fotografia é
prova concludente, elas já correm com eles. Ou à frente
deles, se preferirem. Trata-se de uma nova modalidade de
corta-mato: corridas unissexo.”

10. Machismo no desporto
(Revista Mulheres - Lisboa, Março de 1985, p. 56)
“O machismo está em toda a parte… e, obviamente
também no desporto. Ainda recentemente, no Cross das
Amendoeiras, no Algarve, a discriminação de que as mulheres desportistas são alvo, tomou proporções escandalosas
– ao vencedor da prova masculina António Leitão, foi atribuído um automóvel, à vencedora da prova feminina, Rosa
Mota, cem contos. A partir desta ocorrência, indagamos
junto de desportistas e comentadores desportivos se existe
machismo no desporto. As respostas são elucidativas.
Rosa Mota – atleta

“A selecção portuguesa feminina de futebol conseguiu um notável êxito, sábado à tarde, em Le Mans, ao
neutralizar completamente a sua homologa francesa: um
empate a zero premiou esta estreia internacional das
futebolistas portuguesas sob o olhar interessado de 1.500
espectadores. (…)”

Acho que continua a haver muito machismo no desporto. O que aconteceu no Algarve é exemplo disso (…)
é uma grande discriminação. Uma grande injustiça. Ao
menos que nos dessem, a nós mulheres, um arquinho…
para brincarmos ao arco… Gostaria de ver a reacção dos
rapazes, se tudo se tivesse passado ao contrário. Mas é
muito frequente os prémios da competição feminina serem
inferiores aos da competição masculina. (…) Nós mulheres,
corremos o mesmo, fazemos o mesmo esforço, temos o
mesmo direito a prémios iguais. Aliás, ainda se nota muito
machismo, mesmo nas corridas. Se uma rapariga passa um
rapaz na corrida, muitas vezes os rapazes fazem tudo para
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9. Meninas ao chuto empatam em França
(Diário de Lisboa - Lisboa, 26 de Outubro de 1981, p. 17)
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a passar de novo… nem que caiam para o lado… Ainda há
muito machismo… se há.”

11. Filipa Cavalleri, vice-campeã europeia de judo,
“sem quimono”
“Se já chorei muito de emoção? Não, chorei
por ter perdido a medalha de ouro!…”
(António Simões, A Bola - Lisboa,
21 de Novembro de 1991, p. 15)
“(…)
As aparências iludem: o judo não é um reino só para
homens de barba rija ou para mulheres de espírito masculinizado. ‘É óbvio que o judo também é uma modalidade
para mulheres. Há quem o veja como uma coisa violenta,
mas sinceramente não. É suave, saudável, não é viril. Não
me sinto menos feminina por praticar judo. Nunca me
senti maria-rapaz (…) não há que ter medo de uma judoca,
não somos, bem pelo contrário, Rambo em versão feminina.
Não fazemos mal a ninguém.’ (…)”

12. Atletismo prepara paridade.
Mulheres quase iguais a homens
(Luís Lopes, Público - Lisboa,
24 de Outubro de 1994, p. X)
“Há ‘novas provas’ femininas no centro das atenções.
Repete-se o que já acontecera há anos com a introdução
do triplo salto feminino nos programas oficiais. Já a partir
do ano que vem, na Taça da Europa, os 5.000 m substituirão
os 3.000 m e o mesmo vai acontecer nos europeus absolutos de Budapeste, em 1998. Estes campeonatos terão,
pela primeira vez, atribuição de títulos femininos na vara
e no martelo. (…)
A diferenciação entre os programas feminino e
masculino no meio fundo e no fundo radicava no preconceito – pulverizado por completo – de que as mulheres não
teriam capacidades de completar com sucesso as provas
mais longas.
O fim da ‘discriminação’
E, na verdade, hoje acredita-se que, quanto mais
longas forem as distâncias, mais possibilidades terão as
mulheres de se aproximarem do rendimento dos homens.
Veja-se o caso das fundistas chinesas ou o que dizem os
números da maratona: prova ‘pirata’ para as mulheres,
com meia dúzia de pioneiras a arriscarem durante o início
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da década de 70, é agora disputada maciçamente pelo
ex-sexo fraco. Em 1978, dez senhoras conseguiram baixar
de 2h 50m; no ano passado, as trinta primeiras fizeram-na
exactamente em menos 20 minutos!
(…)
Com os ditos ‘concursos’ em paridade e os 5.000 m
a terem ‘direito de cidade’, só falta agora a implantação
de uma prova de obstáculos para que os programas de corridas sejam idênticos nos dois sexos, com dez disciplinas
cada. Esse será o próximo – e definitivo – passo a dar: a
aceitação da prova de 3.000 m obstáculos. (…)
Pode dizer-se que também no campo do atletismo
o percurso das mulheres em demanda da igualdade foi
lento e mesmo penoso; mas essa igualdade está a prevalecer.”

quem conseguisse bater o recorde da prova masculina,
esquecendo-se da vertente feminina da competição.
‘Continuamos na mesma, ou seja, a tentar deitar as
mulheres abaixo. Não se pode falar em igualdade quando
existem diferenças destas. As mulheres deveriam ter o
mesmo tratamento que os homens’, considerou a antiga
campeã olímpica.”

14. A luta também é das mulheres.
A elite nacional da luta feminina
(A Bola – Lisboa, Suplemento + Desporto,
27 de Fevereiro de 2005, p. 12)

“Fernanda Ribeiro não gostou de saber que Carlos
Moía, organizador da prova [Meia-Maratona de Lisboa], tinha
criado um prémio ‘extra’, no valor de 22.800 euros, para

“As Lutas Amadoras são uma das modalidades mais
tradicionais em todo o mundo, não é por isso de estranhar
que tenha sido incluída no programa oficial dos JO da era
moderna logo na primeira edição em 1896. (…)
Mas a história agora é outra, com o desenvolvimento
da prática entre as mulheres. Portugal já tem uma selecção
feminina e… elas têm vindo a dar cartas nas provas internacionais.
Débora Ferreira é uma rapariga que vive para o desporto e planeia o futuro a pensar no mesmo. (…)
‘Fui 7.ª classificada no Campeonato da Europa. Esse
resultado significou muito para mim. Só tinha chegado à
selecção há um mês e consegui um bom registo. Para além
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13. Fernanda Ribeiro e o prémio
para eventual recordista masculino
“As mulheres deveriam ter tratamento
igual aos homens”
(Isabel Dantas, Record - Lisboa,
25 de Março de 2002, p. 29)

disso fiquei muito orgulhosa de ter sido a primeira mulher
a ter uma prestação a este nível’, conta satisfeita a lutadora. (…)
Ainda que correndo o risco de sermos atirados ao
tapete, resolvemos falar de piropos. Afinal não é todos os
dias que se vê mulheres a lutar. ‘De vez em quando aparecem. Por muito que se fale e que se diga, o pensamento
machista ainda é uma realidade neste país. Mas os resultados começaram a aparecer e têm de aceitar o facto de
a luta não ser um desporto só para homens’ diz decidida
a atleta. (…)”
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