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“Tinha mais meninos do que meninas nadando. Mulher nadando não era bem
vista. Os pais dificultavam. Não fui proibida, mas facilitada também não. Eu
treinava escondida. Viajar era muito difícil. Para eu ir para aos Jogos Estudantis
1 Introdução
Brasileiros, um parente precisou negociar com meu pai. E na outra vez, ele não
me deixou
(Zulma Batata)”
Antes da invenção
dair.escrita
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transmitidos por meio da oralidade, como ocorre até hoje em algumas sociedades.

“A mulher que fazia esporte na época era considerada mulher macho, sapatão,

Com o letramento a história
oral foi
perdendo
espaço
paraNahistória
oficial
(história
porque ficava
atlética,
os músculos
cresciam.
época, as
meninas
faziam
muito
balé
e
yoga,
tinha
muito
yoga
na
época.
Natação
era
um
absurdo!
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com personagens sempre advindos de classes sociais mais elevadas (ARANTES, 1984).
Nas últimas décadas a história oral, mesmo que de forma insipiente, vem
No que tange ao apoio dos próprios clubes que as nadadoras defendiam, as
ampliando seu lugar nas produções acadêmicas, com a proposta de compreender e
mesmas mencionavam o pouco destaque dado à natação.
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Essa singularidade que a história oral oferece, associada à revisão bibliográfica
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analisar a natação feminina
goianiene da década de 1970. Uma história ainda não

contada, silenciada na memória dos atletas, técnicos, pais e outros. SelecionouQuanto ao apoio da imprensa, as atletas narraram que esta também marginalizava
se duas atletas da natação máster goiana que nadaram neste período: Alexandra
a natação. No Jóquei, por exemplo, era editado o jornal “O Aristocrático” e, no Jaó, “O
Maia e Zulma Batata para serem entrevistadas. O roteiro da entrevista foi elaborado
Sol”. Esses dois jornais davam mais ênfase a outros esportes, como o futebol. A natação
previamente pelos pesquisadores.
era mencionada somente quando havia resultados significativos.
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esporte é futebol!
A minha
vida era nadar e eu não podia fazer
MEMÓRIAS,
MITOS
E MAIÔS
aquilo, eu não tinha para onde expandir eu não tinha espaço. (Alexandra
Maia)”
Rosângela Campos
FAV/UFG
à infraestrutura,

Além da falta de apoio, a natação tinha problemas quanto
adjetivada como muito precária pelas atletas. Goiânia tinha algumas
a
Rita piscinas,
Moraes de como
Andrade
FAV/UFG
do Clube Recreativo Cruzeiro do Sul, Jaó e Jóquei. Entretanto, nenhuma era Olímpica.
Diante disso, muitos atletas treinavam nos finais de semanas no Minas Tênis Clube de
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Brasília.

Este artigo revela o cenário da natação feminina goianiense durante a década de 70, por meio da
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Além disso, os materiais utilizados para o treinamento eram também precários
e improvisados, como o uso de câmara de ar de pneu para o treinamento isolado de
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transmitidos por meio“Adagente
oralidade,
como
ocorre até
em algumas
sociedades.
não nadava
com flutuador,
mashoje
com câmara
de ar. A gente
cortava a
câmara de
ar com
tesoura. Fazia
um oito para
no pé. história
Para nadaroficial
só com (história
os braços.
Com o letramento a história
oral
foi aperdendo
espaço
Eu tinha um monte dentro da sacola. (Alexandra Maia)”

como ciência positiva), documentada e escrita, pautada nos grandes acontecimentos e
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de velocidade. Nesse sentido, treinava-se muito, com poucos resultados significativos
e análise de fotografias, foi o método escolhido para compreender, descrever e
proporcionais aos esforços. Alexandra Maia relatou que nadava cerca de 10 mil metros
analisar a natação feminina goianiene da década de 1970. Uma história ainda não
por dia, totalizando cinco horas de treino, subdivididas pela manhã e noite. Zulma
contada, silenciada na memória dos atletas, técnicos, pais e outros. SelecionouBatata também afirmou que treinava cinco horas por dia, subdivididas em dois treinos,
se duas atletas da natação máster goiana que nadaram neste período: Alexandra
um de madrugada e outro à tarde.
Maia e Zulma Batata para serem entrevistadas. O roteiro da entrevista foi elaborado
Quanto aos principais professores e técnicos da década de 1970, a maioria
previamente pelos pesquisadores.
não tinha formação especializada para atuar na área. Alexandra Maia e Zulma Batata
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A NATAÇÃO
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e nas horas MITOS
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Outro professor mencionado pelas atletas foi Moacir Cícero de Sá, um dos
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Rosângela Campos
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Rita Moraes de Andrade
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Essa singularidade que a história oral oferece, associada à revisão bibliográfica
e análise de fotografias, foi o método escolhido para compreender, descrever e
analisar a natação feminina goianiene da década de 1970. Uma história ainda não
contada, silenciada na memória dos atletas, técnicos, pais e outros. Selecionouse duas atletas da natação máster goiana que nadaram neste período: Alexandra
Maia e Zulma Batata para serem entrevistadas. O roteiro da entrevista foi elaborado
previamente pelos pesquisadores.
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Resumo
Este artigo revela o cenário da natação feminina goianiense durante a década de 70, por meio da
narrativa oral de duas atletas Alexandra Maia e Zulma Batata. A falta de apoio da família, mitos em torno
do corpo da nadadora, falta de materiais e de uma piscina olímpica, conflitos de gênero foram algumas
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transmitidos por meio da oralidade, como ocorre até hoje em algumas sociedades.
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ampliando seu lugar nas produções acadêmicas, com a proposta de compreender e
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de 1972 que nadou com uma sunga estampada com a bandeira americana. Alexandra
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Abstract
This article reveals the scene of goianiense female swimming during the 70’s , through oral narrative
two athletes Alexandra Maia and Zulma Batata . The lack of family support , myths surrounding the body
of the swimmer , lack of materials and an Olympic pool were some of the difficulties faced by swimmers.
Regarding garments , they were analyzed in their model , fabric and color , as well as the memory source
considered and affectivity
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A NATAÇÃO FEMININA GOIANIENSE NA DÉCADA DE 1970:
Quando a gente era adolescente foi que surgiu a moda desta toca (13, 14 anos).
MEMÓRIAS, MITOS E MAIÔS
A gente foi para Campinas em um JEBs (76/77), aí nós fomos à Mesbla em
Campinas, pois não tinha Mesbla em Goiânia. Mas, se voltasse para Goiânia
sem esta toca, era a morte! Eu só usava a toca na competição com medo dela
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Este artigo revela o cenário da natação feminina goianiense durante a década de 70, por meio da
narrativa oral de duas atletas Alexandra Maia e Zulma Batata. A falta de apoio da família, mitos em torno
do corpo da nadadora, falta de materiais e de uma piscina olímpica, conflitos de gênero foram algumas
das dificuldades enfrentadas pelas nadadoras. Quanto aos maiôs, estes foram analisados em sua
3 Considerações finais
modelagem, tecido, cores, acesso e moda, assim como, considerados fonte de memória e afetividade.
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estereótipos de gênero, tensões, resistências, falta de estrutura, materiais, conhecimento
científico e incentivo por parte dos pais, clubes e mídia e trajes desconfortáveis.
1 Introdução
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