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A EROTIZAÇÃO DO CORPO FEMININO NO ESPORTE
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A sexualidade, em conjunto com a beleza, é o que orienta a redescoberta e o consumo do
corpo. A beleza é para a mulher um imperativo absoluto e deixou de ser uma qualidade
natural que complementa a moral e passou a ser uma forma de capital que possui valor de
permuta. Essa imposição da beleza implica o erótico, em que predomina a função social, isso
significa que o imperativo erótico é algo a ser comercializado, assim como a beleza. Diante
disso, o presente estudo busca refletir sobre a erotização do corpo da mulher no esporte, com
intuito de mostrar o que o público feminino passa por inúmeras diferenças em relação ao
corpo masculino diante das mesmas práticas esportivas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa
e descritiva, de revisão bibliográfica. Foram realizadas pesquisas nas plataformas de busca na
internet, como o Scielo e Google Acadêmico com os seguintes descritores: “erotização”,
“Corpo”, “esporte” e “mulher”. Baseando neste estudo, podemos observar como a mulher
está sendo de forma significativa, um modelo para chamar a atenção do público masculino
para o erotismo em seu local de trabalho. A mulher ganhou seu espaço no esporte, porém,
paga um preço muito alto por isso, onde deve mostrar suas curvas como uma forma de chamar
a atenção do público para enaltecer sua beleza e não sua profissionalidade. O padrão a seguir
no esporte para as mulheres vai muito além do saber jogar e sim como um alvo de
comercialização e lucratividade através da venda da sua imagem. Conclui-se que o alcance da
mulher no esporte por muitas vezes está voltado para a venda da sua imagem corporal e não
para seus resultados esportivos. Portanto, a mulher tem sido vista e tratada no âmbito
esportivo como questões de erotização/sensualidade da mulher atleta.
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