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AS CONTROVÉRSIAS DA INCLUSÃO DE TRANGÊNEROS NOS ESPORTES 

 

Gabriel Ricobello Tessarolo 

Ricardo da Silveira e Silva 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo aferir as controvérsias 
encontradas na inclusão de atletas transexuais nas competições desportivas.  
Discutir-se-ão as opiniões prós e contra em relação à participação de atletas 
transexuais nas competições desportivas na categoria feminina. Assim, com 
bases legais nos princípios e direitos atingidos com essa inclusão, busca-se o 
entendimento das Confederações a cerca da admissibilidade e suas 
características, principalmente o nível de testosterona aceito para atletas 
transexuais. Entende-se sobre a importância dessa inclusão para as atletas, no 
intuito de equilibrar as desigualdades impostas aos indivíduos transgêneros, 
tratando-se de uma minoria perante a sociedade. Deste modo, o artigo foi 
baseado em pesquisas bibliográficas e doutrinárias, bem como em base de 
dados e legislações.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito Desportivo. Minorias. Transexuais. 

 

THE CONTROVERSIES OF TRANSGENDER INCLUSION IN SPORTS 
COMPETITIONS 

 

ABSTRACT: The objective of this article is to discuss the controversy around 
transsexual athletes in sports and their participation in competitions. It will  
present many opinions that transsexual athletes on women's teams. Based on 
the principles and rights that govern their inclusion on teams, it will explain the 
Official Confederation's position on admissibility and characteristics, rooted in 
the quantity of testosterone, concerning these trans athletes. In this sense, it will 
explain the importance of the inclusion of trans athletes in sports, showing the 
imbalance between transgender athletes and the others, as they are a social 
minority. For this article, the scientific work has been based on a bibliographic 
search, including legislation and statistics. 

KEYWORDS: Sport Law. Transsexual. Minority groups. 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 
 

Em uma sociedade em que as mulheres transexuais buscam 

historicamente pelo direito à cidadania, como o direito ao nome, ao respeito a 

sua identidade e a inclusão na sociedade, elas lutam também pelo direito ao 

esporte, questionando a sociedade e os especialistas da área.  Sendo a 

excessiva força das atletas (transgêneras sobre as cisgêneras) o motivo de o 

questionamento desse assunto. Buscando entender se o esporte deve ser 

separado por sexo ou gênero, Jesus (2012) explica que, 

 

O estudo de gênero é um campo de pesquisa das ciências 

sociais que tem como objetivo compreender o fisiologismo das 

relações de gênero. O gênero por sua vez é o termo que 

classifica pessoal e socialmente as pessoas como homens ou 

mulheres, não estabelecendo ligação direta com o sexo 

biológico. Pessoas que se identificam com o gênero que lhes 

foi atribuído ao nascer são classificadas como cisgêneros e as 

que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído são 

classificadas como transgêneros (COELHO; MACHADO; LUZ; 

COSTA apud JESUS, 2012). 

 

Por isso, “A sociedade alimenta expectativas sobre o gênero dos 

indivíduos acreditando que o sexo biológico necessariamente deva estar 

associado à sua identidade de gênero” (MONEY, 1955 apud JESUS, 2010). 

Dessa forma, as circunstâncias ressaltadas são as de que pessoas alimentam 

expectativas sobre o gênero dos indivíduos acreditando que o sexo biológico 

deve estar associado a sua identidade de gênero. Segundo Jesus (2010): 

 

Pessoas pertencentes à população transgênero vivem a 

margem da sociedade em razão do estigma criado por grupos 

ou indivíduos que acreditam serem anormais as manifestações 

de transgeneridade, resultando aos trans a posição de minoria 

excluída e marginalizada (COELHO; MACHADO; LUZ; COSTA 

apud JESUS, 2010).  



Sendo em razão dessas exclusão e marginalização que resulta-se em 

muitas mortes de travestis e transexuais, conforme estudo realizado pela 

ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) em 2017, foram 

constatadas 179 mortes por crime de ódio, sendo o Brasil considerado o país 

que mais mata travestis e transexuais. (dados da ANTRA E do GRUPO GAY 

DA BAHIA, 2018). 

          Por isso o direito ao esporte é considerado uma inclusão social das 

pessoas trans, o qual vem sendo um marco histórico para essa minoria que 

tanto é excluída e marginalizada. Sendo assim,  

 

[...] o esporte se manifesta como uma das ferramentas 

essenciais para a inclusão, promovendo não só a inserção 

deste grupo a sociedade, como também viabilizando benefícios 

tanto mentais quanto físicos. (JONES et al., 2016, p. 81). 

 

Porém, nem sempre essa inclusão acontece como deveria, de forma 

legal e respeitosa, Jones (2016) explica que: 

 

O número de pessoas trans praticantes de esportes tanto em 

níveis escolares, amadores ou profissionais é ínfimo por conta 

do cenário excludente atual, a partir desta observação levante-

se o seguinte alerta: pessoas transgêneras estão excluídas de 

práticas profiláticas, virtualmente considerando para elas 

menores graus de bem-estar, maiores chances de serem 

afetadas por doenças e consequentemente, obterem menores 

expectativas de vida. Mesmo com todas as adversidades 

impostas, alguns atletas transgêneros estão se inserindo ao 

esporte, no entanto, obviamente sofrem com a falta de preparo 

por parte da comunidade esportiva e da sociedade em lidar 

com questões de transgeneridade (COELHO, MACHADO, LUZ, 

COSTA apud JONES, 2016). 

 

Assim, o intuito deste trabalho foi o estudo sobre a inclusão dos atletas 

transgêneros no esporte, tratando de um direito adquirido por essa categoria 

que antes era excluído da prática de esportes na categoria profissional, 



havendo, hoje, uma aceitação por parte das comissões organizadoras com 

certas particularidades a serem seguidas por essas atletas, como o controle 

hormonal. 

Este artigo aborda as perspectivas e os questionamentos sobre a 

inserção de minorias no esporte, bem como, por meio de revisão bibliográfica, 

as particularidades, a grosso modo, de um atleta transgênero. O estudo 

proposto tem como objetivo analisar como se dão os fatos, o impacto e as 

consequências desses acontecimentos e, com isso, busca levantar 

informações que possam vir a contribuir para o debate na sociedade e na 

comunidade esportiva. 

 

 

2 TRANSEXUAL X SOCIEDADE 

 

  A transexualidade está ligada ao gênero, alegando que o indivíduo 

transexual se considera uma mulher e age da forma que uma mulher faz. À 

vista disso é considerada uma mulher e conquistou vários direitos da cidadania 

da pessoa trans, a citar, o direito ao nome, ao respeito à identidade e a 

inclusão na sociedade. Assim, analisando todos esses elementos e 

características, é justo privar as pessoas trans da participação de modalidades 

desportivas em que se enquadram com sua identificação de gênero? 

Berenisse Bento cita vários aspectos sobre o assunto: 

  

Afirmar que a transexualidade é uma experiência identitária, 

que está relacionada à capacidade dos sujeitos construírem 

novos sentidos para os masculinos e os femininos, não 

significa esquecer a dor e angústia que marcam as 

subjetividades daqueles que sentem e desejam viver 

experiências que lhes são interditas por não terem 

comportamentos considerados apropriados para seus sexos. 

As narrativas das pessoas transexuais nos remetem para um 

mundo de dúvidas, angústias, solidão e um medo constante de 

serem rejeitados. (BENTO, 2012, p.22). 

 



            De acordo com a autora, a vida do transexual na sociedade não é 

confortável, considerando que convivemos em uma sociedade preconceituosa 

em relação ao gênero, na qual o preconceito está ligado às ações pré-

determinadas de indivíduos em relação a determinado gênero, ocorrendo uma 

marginalização desse grupo. 

             Em se tratando de uma sociedade preconceituosa em relação ao 

transexualismo, vê-se, com base em dados da ANTRA, que as pessoas 

transexuais, no Brasil, concentram cerca de 82% de exclusão escolar 

(ANTRA/Afroreggae); 59% das pessoas trans não possui o ensino 

fundamental; 68% não possui o ensino médio; e apenas 0,02% estão no ensino 

Superior.  

              Sendo o direito à educação para todos, um direito que não é realizado 

de maneira correta, ocorre que a exclusão e o preconceito dessa minoria em 

escolas e faculdades serve como uma porta de saída dessas pessoas, muitas 

vezes, para o mundo do crime, das drogas e, principalmente, o da prostituição.  

              Dado esse tipo de marginalização e de exclusão realizadas pela 

sociedade, a categoria de pessoas transexuais fica submetida a uma vida sub-

humana dentro da sociedade, sem ter acesso aos direitos básicos como o 

direito à cidadania e à inclusão na sociedade.    

               Para Gustavo Zucchi (2016, s.p.) em especial para Estadão, dirigiu-se 

com status de conquista para os transexuais a decisão do Comitê Olímpico 

Internacional em 2016: 

 

Os atletas transgêneros conquistaram em 2016 uma vitória fora 

dos campos e das quadras. No começo deste ano, o Comitê 

Olímpico Internacional mudou sua resolução sobre atletas 

transexuais em competições oficiais. Segundo a entidade, 

agora homens podem participar dos eventos da entidade sem 

nenhuma restrição e as mulheres precisam apenas ter a 

quantidade de testosterona controlada para poder competir em 

equipes femininas, mais precisamente não podem ter mais de 

10 nanomol por litro (unidade de medida que indica a 

quantidade da substância por litro de sangue) do hormônio no 

sangue nos 12 meses anteriores à competição. A necessidade 

de cirurgia de mudança de sexo não é mais necessária. 



 

2.1 LEGISLAÇÕES VIGENTES VISAM ASSEGURA A INCLUSÃO 

 

  O Comitê Olímpico Internacional decidiu, no ano de 2016, em uma 

resolução a fim de informar que as regras para a inclusão de atletas 

transgêneros mudaram, não sendo mais necessária a redesignação de sexo 

para que atletas transgêneros participem de competições desportivas, apenas 

deverão ser respeitada as regras necessárias estipuladas, não sendo 

necessário, para atletas do sexo feminino para competições masculinas, já 

para atletas de sexo masculino em competição femininas, os requisitos 

estipulados pela COI devem ser seguidos à risca pelas atletas. 

  Essas atletas deverão, em um período de 4 anos, ter se declarado 

mulher, também, deverá ser realizado, no período de 12 meses anteriormente 

à competição, um controle sobre os hormônios masculinos (testosterona) no 

corpo, estipulado em, no máximo, 10 nanomols por litros de sangue da atleta, 

requisito que a atleta deverá manter durante toda a competição. Durante as 

competições, as atletas transgêneros passarão por exames e o nível de 

testosterona por litro de sangue não pode ser extrapolado pelas atletas durante 

a competição. 

 As regras estabelecidas pelo Comitê Olímpico Internacional são 

utilizadas de modo geral, porém nem todas as Federações Internacionais 

acatam essas regras, formulando elas mesmas suas regras, seguindo a linha 

de raciocínio daquelas impostas pelo COI.  

Algumas federações tratam o assunto com mais rigidez. É o caso da 

Federação Internacional do Atletismo (IAAF), que realizou, no dia 15 de 

outubro de 2019, uma mudança na regra de 10 nanomols por litro de sangue 

para 5 nanomols por litro de sangue, trazendo mais rigor para atletas 

transgêneros que desejam participar de competições de atletismo.   

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado no artigo 1°, 

III, CF/88 protege a dignidade da pessoa independente de sexo ou gênero, 

tornando digna a inclusão de atletas transgênero em esportes no Brasil, sem 

que haja quaisquer tipos de discriminação perante elas. Além de haver, 



baseado no artigo 3°, IV, CF/88, a proibição de quaisquer formas de 

discriminação sobre indivíduos dentro do país.  

Embora assegurado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pela 

Constituição Federal Brasileira, o deputado estadual Altair Moraes (PRB) 

publicou, no Diário Oficial, o projeto de lei nº 346/2019, que estabelece o sexo 

biológico como o único critério definidor do gênero dos competidores em 

partidas esportivas oficiais no Estado de São Paulo, vetando a atuação de 

transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento. 

O deputado foi questionado em relação ao projeto sobre quais são as cláusulas 

plausíveis ou estudos que sustentam o projeto de lei por ele apresentado e 

respondeu: 

 

O projeto de lei 346/2019 não proíbe de forma alguma a prática 

esportiva de pessoas trans nos esportes. Nosso projeto tão 

somente define o sexo biológico como critério determinante nas 

partidas esportivas oficiais. A grande questão é que não existe 

nenhum estudo científico conclusivo mostrando que realmente 

há um equilíbrio real e sem disparidade entre atletas trans e as 

mulheres. Estamos falando de esporte de alto rendimento, 

onde se ganha uma competição por milésimos de segundo. As 

mulheres conquistaram há apenas 50 anos o seu espaço no 

universo esportivo. A separação existente no esporte em 

atenção do peso, idade e sexo se justifica de longa data para 

colocar em competição atletas com semelhantes constituições 

físicas, portanto, respeitar as características fisiológicas de 

cada sexo é assegurar idoneidade às competições esportivas. 

É sobre isso que nosso projeto trata. (MORAES, 2019, s.p.) 

 

  Oposições como a da Bancada Ativista, Erica Malunguinho, Isa Penna, 

Carlos Giannazi e outros apresentam as seguintes justificativas contra esse 

Projeto de Lei: 

 

O texto do projeto de lei anda na contramão ao Comitê 

Olímpico Internacional e o mesmo torna-se inconstitucional 

devido ao artigo 217 da CF/88. Quais serão os seus 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000261787
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000261787


argumentos para convencer os votantes visto que o projeto de 

lei 346/2019 fere órgãos federais? (MALUNGUINHO, PENNA, 

GIANNAZI, 2019, s.p.) 

 

Respondeu o Deputado Altair Moraes (PRB): 

 

Vivemos numa democracia. As pessoas têm o direito de pensar 

diferente de mim. O nosso projeto trata de uma questão de 

justiça nas competições esportivas. O COI só pode fazer uma 

recomendação, no entanto, o órgão não tem competência para 

legislar. Com relação à constitucionalidade da proposta, o art. 

24, IX, da Constituição Federal confere aos Estados Membros, 

autorização para legislar sobre “desporto”. Além disso, o 

próprio artigo, no parágrafo 2º aponta que na ausência de lei 

nacional tratando sobre o tema, os Estados terão competência 

legislativa plena. É sobre essa base constitucional que 

assentamos o Projeto 346/2019.  

   

  O presente Projeto de Lei foi pedido pelo Deputado como tramitação 

com urgência, mas ainda transita na data de hoje. 

 

2.2 OPINIÕES PRÓ E CONTRA A INCLUSÃO 

 

A inclusão de atletas transgêneros nos esportes vem sendo um tema 

muito discutido no cenário mundial, dividindo opiniões contras e a favor. Um 

dos principais motivos para o questionamento sobre essa inclusão é em 

relação à força muscular e à estrutura óssea esquelética de uma atleta 

transgênero, que atinge, biologicamente durante sua puberdade, desenvolvida 

por hormônios masculinos, força desproporcional às atletas cisgêneras. Porém, 

especialistas alegam inexistir a força desproporcional, uma vez que existem 

vários requisitos necessários para que essas atletas possam participar de 

competições desportivas. 

Em matéria do Esporte Espetacular, a conselheira do Comitê Olímpico 

Internacional (COI) e também mulher transexual, Joanna Harper, comparou 

seu desempenho em corridas masculinas e femininas durante sua transição e 



afirma que, com 9 meses de transição, o seu desempenho de velocidade 

diminui em 12%, sendo essa a mesma diferença de tempo entre atletas 

homens e atletas mulheres Isso posto, demonstra-se que ela perdeu, nesse 

período, toda a vantagem masculina que existia antes. Também discorreu 

sobre as vantagens e as desvantagens de uma atleta trans, colocando a altura 

como uma vantagem para esportes como o vôlei, porém, como desvantagem, 

citou a altura relacionada à menor força aeróbica.  

Na mesma matéria, Karen de Marca, endocrinologista, critica o critério 

estipulado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) pelo motivo de acreditar 

que o nível de testosterona de 10 nanomol aceito é considerado alto para a 

maioria das mulheres, afirmando que, provavelmente, seria adequado o nível 

utilizado pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF) que é de 5 nanomol. 

Já Katrina Karkazis, especialista em bioética, na mesma matéria, alega 

que não é correto afirmar que a testosterona seria o motivo atlético mais 

importante e que quem tem maior nível terá mais vantagem, discorrendo que, 

se mulheres trans realmente tivessem tanta vantagem, então já se teria visto 

alguma competindo em nível Olímpico. Desde 2003, quando foi permitida, pelo 

COI, a inclusão de atletas trans em competições desportivas, nenhum atleta 

trans se classificou para uma Olimpíada na história e, para a Olímpiadas de 

2020, nenhuma atleta transgêneros está cogitada a participar.   

Ainda na mesma matéria, houve a entrevista com duas atletas 

trangêneros, a atleta brasileira de MMA Anne Veriato e a atleta americana de 

atletismo Andraya Yearwood, uma lutando para competir entre as mulheres e a 

outra que mesmo sendo trans e podendo lutar na categoria feminina, por ter 

passado pela transição de hormônios, não aceita competir com mulheres, 

afirmando que prefere lutar com homens porque é um desafio a ela mesma. 

Ademais, alega que “seria covardia bater em mulheres”, porém, no período das 

lutas, uma semana antes das disputas, sempre interrompe a transição de 

hormônios para lutar.  

Ao seu turno, a atleta americana, assumida mulher desde os 9 anos de 

idade, luta contra a discriminação ocorrida pela sua participação em 

competições femininas e, quando foi questionada em relação a terapia 

hormonal a qual teve que realizar, a atleta pondera que “não senti muita 

diferença”. Andraya também alegou que já aconteceu, em momentos antes de 



correr, de outras atletas o falarem que não era para ela estar competindo, 

ficando sem resposta. 

No Brasil, o caso de maior repercussão de atletas transgêneros no 

esporte foi o caso da atleta de vôlei Tiffani Abreu, atleta do clube Vôlei Bauru. A 

repercussão foi causada pelo motivo de haver ou não vantagem da atleta sobre 

as demais atletas cisgêneras. Tiffani iniciou a terapia hormonal (TH) no final de 

2012, em 2014, realizou a cirurgia de redesignação sexual (CRS).  

Antes disso, jogou por clubes brasileiros e europeus. Desacreditada de 

seu sonho em competir na categoria feminina, Tiffani pensou em desistir do 

voleibol em razão da sua grande queda de desempenho em razão das 

intervenções da TH e CRS. Antes da transição, Tiffani saltava 3,50m quando 

competia no masculino, após a terapia hormonal, salta 3,25m, número ainda 

assim considerado alto comparando às atletas com altura parecida, porém não 

sendo a atleta com maior salto na categoria. 

Entretanto, no ano de 2017, foi surpreendida pela liberação da 

Federação Internacional de Voleibol (FIVB) para que a atleta pudesse participar 

de competições na categoria feminina. Assim, tornou-se a primeira atleta 

brasileira transgênero a participar da categoria de voleibol feminino do País. 

Tiffani tem 1,94cm de estatura, a qual não foge da realidade das atletas 

da categoria. Na temporada 2017/2018, Tifanny marcou 308 pontos 

distribuídos em 14 jogos e 57 sets, dando a ela uma média de 5,4 pontos por 

set, a mesma média da jogadora do Osasco. A oposta de sexo feminino, 

Tandara, alcançou essa média disputando 116 sets e pontuou 626 vezes. O 

quesito de desempate, nesse caso, recai sobre o atleta com menos sets 

disputados. Com isso, Tifanny encabeçou a maior média de pontos por sets da 

competição, mas não a maior pontuação total dos jogos. 

O clube Vôlei Bauru, no ano anterior à entrada de Tiffani em quadra, 

tinha o desempenho de 9° lugar no campeonato nacional. Dessarte, no ano em 

que Tiffani participou, a colocação no campeonato nacional não mudou muito, 

tendo o desempenho de 8° lugar, não ocasionando em uma vantagem 

expressiva em relação à pontuação do ano anterior. 



Regis Rezende1, com relação aos números atingidos por Tiffani Abreu, 

comenta: 

 

Em eficiência ela tem a maior média de pontos por SET 

(também não a faz maior pontuadora da competição como as 

notícias tendem a dizer) e essa afirmação não a coloca como a 

melhor jogadora do torneio, aliás 45% de aproveitamento no 

ataque não a coloca entre as 5 melhores atacantes da 

competição (a jogadora líder nas estatísticas de ataque de 

acordo com os dados da CBV é Walewska Oliveira com 60% 

de aproveitamento no ataque) , ou seja, a atleta não é um 

“ponto fora da curva”, quando se percebe os números de ações 

de suas companheiras de equipe. Ela foi bloqueada, foi 

defendida e errou ataques na mesma proporção de qualquer 

outra jogadora que disputa o torneio. (REZENDE, 2018, s.p.) 

 

Com isso, fica esclarecido que Tiffani não tem um desempenho 

totalmente fora do comum em relação às outras atletas da categoria, como 

muitos criticam, provando que atletas transgêneros, após a transição hormonal, 

ficam com desempenho igualitário aos demais atletas, não havendo vantagens 

catastróficas de atletas transgêneros sobre atletas cisgêneros, inviabilizando as 

críticas ao suposto desempenho superior.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado evidenciou que a inclusão de atletas transgêneros 

nos esportes causou muita repercussão, sendo tanto pelo lado negativo, 

quanto positivo. Realizando um estudo concentrado em expor opiniões a favor 

e contra o assunto, esclareceram-se dúvidas em relação à inclusão dessas 

 
1 Professor de Educação Física e Fisiologista formado pela PUC-GO, Pós-Graduado e 

Especialista em Voleibol pela Universidade Gama Filho-RJ, CREF: 004202-G/GO, 

com as revisões de Adriano Passos Doutorando em Sociologia – PPGS/UFG; Mestre 

em Sociologia – PPGS/UFG; Graduado em Educação Física; Especialista em 

Fisiologia do Exercício, Avaliação Morfofuncional, Atividade Física Adaptada e Saúde. 



atletas nos esportes, concernentemente se há ou não vantagens de atletas 

transgêneros sob atletas cisgêneros. 

Outrossim, buscou-se esclarecer a luta da classe de transexuais em 

busca de seus direitos, em especial o direito de participação de atletas dessa 

classe em competições de seu gênero, sendo alcançado, recentemente pela 

liberação do Comitê Olímpico Internacional (COI), como também os pré-

requisitos estabelecidos pela entidade para que atleta transgênero possa 

participar livremente de competições oficiais pelo gênero ao qual se identifica. 

O estudo realizado buscou o esclarecimento de um tema muito 

repercutido recentemente, apresentando exemplos práticos de atletas 

transgêneros que conseguiram a liberação para participarem de competições 

oficiais do gênero em que se identifica. 

 É indubitável que as vantagens as quais tanto se preconizam sobre as 

atletas transgêneros não vêm a ser, na prática, fatores que “desiquilibrem o 

esporte”, pois esse assunto vem sendo pesquisado e é afirmado por 

especialistas que explicam, em casos práticos, que não se pode afirmar existir 

vantagens de atletas transgêneros sobre atletas cisgêneras. 
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