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Nos últimos anos, vimos mudanças significativas ocorrendo no mundo do
esporte no que tange a questão de gênero. Entre elas, diversas instituições e
campeonatos anunciaram políticas de equiparação salarial, buscando
medidas mais efetivas de enfrentamento das desigualdades. Em 2020, por
exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que atletas
das seleções masculina e feminina de futebol receberiam premiações e
diárias iguais. A CBF seguiu a decisão de outros países, como a Austrália,
que já havia definido em 2019 que as premiações seriam as mesmas para as
duas seleções. A decisão no futebol vem com um certo atraso em relação a
outras modalidades, como o tênis, que em 2007 viu o seu principal torneio,
Wimbledon, começar a pagar premiações iguais para os campeões do
feminino e masculino. Junto com a decisão de igualar os salários, na mesma
ocasião, a CBF também anunciou que a modalidade seria coordenada por
duas mulheres, tendo também contratado em 2019 uma mulher, a belga Pia
Sundhage, para comandar a equipe principal. Pia é a segunda mulher a
assumir a posição na história da seleção principal do futebol feminino no
país.

Se vemos mudanças importantes, também continuamos presenciando
desigualdades gritantes em outros aspectos. Levantamento de 2021 da
Gênero e Número indicou que apenas 2,7% dos gestores de clubes de
futebol no Brasil são mulheres. Apenas 5 dos 25 principais clubes do país
têm mulheres em cargos de gestão. De 255 gestores, apenas 7 são
mulheres. A própria CBF, criada em 1979, nunca teve uma mulher à frente
da entidade e não tinha até 2020 um departamento exclusivo para o
desenvolvimento do futebol feminino. Suas 24 diretorias sempre foram
ocupadas por homens e, recentemente, a entidade, que já não goza lá das
melhores reputações, mergulhou num escândalo de assédio moral e sexual
envolvendo o presidente afastado Rogério Caboclo. Com a pandemia, vimos
também a fragilidade do futebol feminino de clubes no país, com as equipes
sofrendo mais duramente os impactos do que as equipes masculinas. Atletas
desligadas, salários cortados, times que acabaram.

INTRODUÇÃO

4Introdução



É esse cenário, de mudanças mas também de desigualdades ainda bastante
acentuadas, que nos moveu a criar o Observatório das Desigualdades de
Gênero no Esporte (ODGE). Ainda que nossos exemplos acima venham do
esporte profissional, não se trata de pensar apenas nele. Entendemos que o
acesso ao esporte e ao lazer são direitos garantidos pela Constituição
Brasileira e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Apesar de ser
um direito, que tem impactos na qualidade de vida, saúde, exercício de
sociabilidade, entre outros, sabemos que as mulheres enfrentam inúmeras
dificuldades para acessá-lo desde a infância com, por exemplo, entraves no
sistema educacional onde ainda hoje vemos disparidades relevantes no
acesso de meninas e meninos às atividades físicas. Essas dificuldades
reverberam na vida adulta, como mostram os resultados de pesquisas, com
mulheres se engajando mais frequentemente em atividades de lazer voltadas
para o domínio doméstico do que homens, cuja adesão às práticas de lazer
ligadas ao universo esportivo é mais frequente.

E o esporte que ganha visibilidade na mídia reproduz essas desigualdades
estruturais ou pode contribuir no enfrentamento delas. Assim, nos
propomos a monitorar atentamente: (a) a mídia esportiva brasileira,
analisando como ela noticia a presença de mulheres em diversas
modalidades; e (b) os casos de violência, assédio e discriminação envolvendo
mulheres no esporte.

Nosso trabalho se estendeu por um ano. Coletamos notícias sobre mulheres
no esporte de Junho/2020 a Maio/2021 e apresentamos aqui uma análise
dos 862 textos que compõem nosso corpus no intuito de fazer um trabalho
de crítica de mídia voltado para a mídia esportiva. Conforme dados
divulgados pela Rede Nacional de Observatórios da Imprensa (RENOI) de
2021, o Brasil possui 25 observatórios de mídia espalhados pelas diversas
regiões do país, mas nenhum voltado para a mídia esportiva. Buscamos com
esse relatório, dar o passo inicial para a constituição da primeira iniciativa
voltada à mídia esportiva no Brasil.

Com base nessas notícias, também identificamos 22 casos de assédio e
discriminação de gênero explícitas. Neste relatório, elencamos os 22 casos e
analisamos cada um deles seguindo a metodologia já adotada pelo
Observatório da Discriminação Racial no Futebol.
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Como os leitores perceberão a seguir, nossos resultados demonstram que há
um avanço, em comparação com outros estudos, na cobertura rotineira das
modalidades femininas, na presença de mulheres como autoras das notícias
esportivas e na presença das mulheres como fontes dessas notícias. Além
disso, as imagens utilizadas as imagens utilizadas para falar sobre as mulheres
no esporte não têm, em sua maioria, foco no corpo dessas atletas, e/ou não as
colocam na posição de mães, como outras pesquisas apontaram no passado.
Porém, permanece, por exemplo, a dominância de fotos estáticas em oposição
às fotos em movimento, que costumam ser marca das modalidades
masculinas. Mulheres muitas vezes ainda são retratadas não em ação,
performando os movimentos das modalidades em que atuam, mas em pose,
paradas.

Sobre o monitoramento dos casos de violência e discriminação, esse
documento demonstra que os casos de assédio e misoginia não são fatos
isolados no mundo do esporte profissional. Além disso, também suspeitamos
que a maioria dos casos não são denunciados pelas vítimas e/ou noticiados na
imprensa, já que em muitos casos a pessoa envolvida, por medo, prefere não
se manifestar. Existem inúmeros motivos de por que mulheres não
denunciam, ou somente o fazem depois de determinado tempo, ou ainda,
depois que observam outras mulheres denunciando. Todos estes motivos são
reflexos de uma sociedade que ainda se encontra estruturada nos modelos
patriarcais e machistas, onde a mulher em situação de violência é (quase)
sempre culpada pela agressão da qual foi ou é vítima. Entendemos que
denunciar e exigir punição não basta, mas é o primeiro passo na luta contra o
machismo.

Esperamos que esse primeiro relatório incentive o aprofundamento das
reflexões que temos feito sobre as desigualdades de gênero no esporte. Que
essas opressões saiam do lugar de naturalização que muitas vezes estão no
cenário esportivo e passem a ser cada vez mais questionadas e enfrentadas! 
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INSPIRAÇÃO
Sem dúvidas, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol (ODRF) é a
nossa grande inspiração para este projeto. Criado em 2014, ele tem como
principal produto um relatório anual que elenca e analisa os casos de
preconceito e discriminação no futebol brasileiro ao longo do ano. Como
afirmado no site do ODRF, o objetivo do documento é

Identificar e informar a sociedade brasileira sobre os casos de
discriminação que ocorrem no esporte nacional e, asseverar que os
mesmos não acontecem de forma esporádica, que são comuns, que em
sua maioria falta punição aos envolvidos, um maior comprometimento
das vítimas na cobrança das punições e comprometimento dos clubes,
entidades, federações e da sociedade como um todo no combate ao
racismo.

Além de seus relatórios anuais, o ODRF compartilha notícias que envolvam
casos de racismo no futebol em suas redes sociais e site, divulga e dá
suporte a campanhas que visam o combate ao racismo, compartilha histórias
e fatos sobre a participação de personagens negros no futebol brasileiro e
faz entrevistas com jogadores, técnicos, dirigentes, jornalistas e
representantes de entidades sobre o racismo. No site, há um extenso
conteúdo sobre legislação e racismo, sobre a história dos negros no futebol
brasileiro e textos de convidados sobre a temática. Além disso, o
Observatório tem se constituído em importante fonte de informação sobre o
assunto para a mídia.

Os relatórios anuais têm início em 2014 com um documento sintético, de 19
páginas, em que são descritos os casos no Brasil, no exterior e na Copa.
Além disso, há uma análise estatística dos locais. estados, punições e
responsáveis pela punição dos casos identificados, além de uma série de
recomendações para clubes, torcidas organizadas, federações, CBF e
governo federal. O relatório de 2018, o último publicado, tem 125 páginas e
reúne, além dos casos ao longo do ano, textos sobre a temática produzidos
por acadêmicos, atores do meio do futebol, entre outros. Nesse último
relatório, há uma tentativa de monitorar além de casos de racismo,
incidentes de LGBTfobia, xenofobia, machismo e casos em outros esportes.

Inspiração 7



Nosso intuito ao criarmos o Observatório das Desigualdades de Gênero no
Esporte é ter um foco específico para as desigualdades de gênero, sejam
elas preconceito, assédio, questões estruturais como pagamento de
premiações e patrocínios desiguais, entre outros. Nosso objetivo é monitorar
diversas modalidades e as desigualdades que demarcam a atuação de
mulheres no esporte sejam elas jogadoras, treinadoras, árbitras, torcedoras,
jornalistas, gestoras, entre outros.

Se o ODRF e sua metodologia de análise são grandes inspirações para o
nosso trabalho, é preciso também destacar onde esta iniciativa se difere
deles. Nossa contribuição mais original vem do esforço de crítica de mídia
com foco na mídia esportiva. Adicionamos ao monitoramento de casos de
assédio, violência e discriminação, um trabalho sistemático de análise da
mídia esportiva, buscando compreender como ela contribui para a
reprodução das desigualdades ou as enfrenta. Grande parte deste relatório é
dedicada a isto. Buscamos na literatura especializada e em estudos nacionais
e internacionais categorias importantes para compreendermos o papel da
mídia na opressão de gênero no esporte, particularmente a das mulheres. É a
essa literatura que recorremos também para avaliarmos os resultados a que
chegamos.

Vale aqui mencionar algumas das principais referências que utilizamos. Se
destaca, nesse contexto, a pesquisa International Sports Press Survey (ISPS,
sigla em inglês para Pesquisa Internacional sobre a Imprensa Esportiva), feita
em 2011 pelos acadêmicos alemães Jörg-Uwe Nieland, da German Sport
University, e Thomas Horky, da Macromedia University for Media and
Communication, em parceria com o Danish Institute for Sport Studies (Idan),
instituto de pesquisa esportiva independente da Dinamarca, e que contou
com a participação de 80 jornais de 22 países, incluindo o Brasil. Além dela,
também forneceram subsídios importantes o estudo “Jornalismo esportivo e
equidade de gênero: a ausência das mulheres como fonte de notícias na
cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012” de autoria de Valquiria
Michaela John, professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR),
publicado em 2014 na revista Estudos em Jornalismo e Mídia. E a pesquisa
“Jogos de gênero em Pequim 2008: representações de feminilidades e
masculinidades (re)produzidas pelo site Terra” de Johanna Von Muhlen e
Silvana Goellner, publicada na Revista Brasileira de Ciências do Esporte em
2012.
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O Observatório da Desigualdade de Gênero no Esporte utilizou a mídia
nacional para a coleta de dados. Foram acompanhados os portais: O Globo,
Folha de São Paulo, Google News, Dibradoras, UOL Esportes e Globo
Esporte, durante o período de Junho de 2020 à Maio de 2021. Todas as
notícias sobre mulheres no esporte divulgadas nesses veículos foram
coletadas nesta pesquisa. 

A clipagem das notícias foi realizada por meio do algoritmo de busca de cada
portal. Definimos como palavras-chave para a busca os termos “esporte”,
“mulher” e “feminino”, já que procuramos unicamente as notícias
relacionadas às modalidades femininas e às mulheres presentes no ambiente
esportivo. Dessa forma, esses termos contemplavam o que queríamos
encontrar e já nos ajudavam a eliminar as matérias que não eram pertinentes
à pesquisa.

Alguns veículos/ferramentas, como o Globo Esporte e o Google News,
permitiam selecionar o intervalo de tempo na pesquisa, o que ajudou muito,
já que tivemos que buscar notícias com meses de atrasos. No caso da Folha
de São Paulo, vale ressaltar que o número de material analisado possui um
período de tempo menor, pois o mecanismo de busca não gerou resultados
anteriores aos últimos 6 meses. Com o período reduzido, a análise não
consegue ser 100% fiel na comparação com os outros veículos. Já no jornal
O Globo, por ter poucas matérias publicadas, foi mais fácil voltar até o início
do período analisado, sem perder nenhuma publicação. Já o Dibradoras, por
se tratar de um portal voltado para a divulgação exclusiva de esportes
femininos, não foi necessário realizar a busca, já que pegamos todas as
notícias anunciadas.

Entretanto, com o UOL Esportes a clipagem foi mais difícil. Pelo portal não
disponibilizar a ferramenta de escolher o intervalo de tempo desejado e, por
publicar muitas notícias diariamente, foi inviável voltar todas as centenas de
páginas até chegar no início de análise.

METODOLOGIA
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Dessa forma, para conseguirmos encontrar as notícias, tivemos que pesquisar
por meio do buscador do Google, separando o tempo desejado e buscando
diretamente no link do site. A pesquisa utilizando o Google foi feita apenas
para encontrar as notícias anteriores ao momento que iniciamos o
monitoramento e, após a adequação do tempo, passamos a procurar
diretamente no site usando as palavras-chave.

Para a análise das notícias, optamos pela técnica da análise de conteúdo, que
constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o
conteúdo de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições
sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e
a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma
leitura comum. Para fazer a análise de conteúdo das notícias consideramos
nove categorias: Tema; Enquadramento; Modalidade; Quantidade de Fontes;
Fontes por Gênero; Autoria; Fotografia em Movimento; Fotografia com Foco
no Corpo; e Imagem com Filhos.

A categoria “Tema” diz respeito ao assunto, à temática principal da notícia. Já o
“Enquadramento” diz respeito à forma como uma dada situação é apresentada
e interpretada para e pelo interlocutor, de maneira que o faça entender o que
está acontecendo. Na categoria "Modalidades" listamos todas as modalidades
esportivas que foram abordadas na notícia. Também listamos as “Quantidade
de Fontes” ouvidas nas notícias para entender se os jornais dão espaço para os
personagens dos esportes femininos se manifestarem ou se a cobertura é
simplista.

Além da quantidade de fontes, também identificamos o gênero dessas fontes
(Fontes por Gênero) para saber se são mais mulheres ou homens que estão
sendo referenciados nas notícias. No pensamento de ocupar o espaço e ter sua
voz respeitada, também julgamos importante ter uma categoria analisando a
“Autoria” da notícias. Essa categoria diz respeito aos jornalistas que escrevem
as notícias dos portais analisados.

A categoria “Fotografia em movimento” busca analisar a existência de fotos
que mostram mulheres atletas no exercício das suas atividades. A categoria
“Foto com foco no corpo” diz sobre a maneira como as atletas são
representadas na imagem, ou seja, se existe um foco em alguma parte do corpo
ou se as imagens objetificam as atletas em alguma medida. Por último, a cate- 
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goria “Imagens com filhos” se refere a existência de fotos de atletas com seus
filhos nas notícias.

A codificação das notícias foi dividida entre as duas autoras da pesquisa.
Contudo, para não haver divergência de respostas, foram realizadas várias
discussões para garantir uma maior confiabilidade dos resultados. Além disso,
também foi feita uma revisão final, de modo que a codificação
correspondesse às definições estabelecidas previamente. Cada notícia foi lida
atentamente e catalogada de acordo com as informações definidas
conjuntamente.

A análise dos casos de assédio foi feita após a separação de todas as notícias
categorizadas com o tema Assédio. Dentre a quantidade separada, foram
destacadas as que realmente eram sobre alguma ocorrência pontual. A partir
disso, foi realizada uma leitura minuciosa das matérias e a observação de
alguns elementos, como: Caso (O que se trata, quem se envolve), Data
(Quando ocorreu), Onde (Em que lugar do país), Fato (O que aconteceu),
Desdobramentos (O que o fato desencadeou), e Como terminou (Quais foram
as consequências ou se teve alguma consequência). Além disso, também foi
realizada uma pesquisa para além do material coletado para podermos
confirmar essas informações dos casos de assédio. 
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ANÁLISE DAS NOTÍCIAS SOBRE
MULHERES E ESPORTE



DADOS GERAIS

UOL

| 862 NOTÍCIAS ANALISADAS

GE

Dibradoras

GOOGLE NEWS

O Globo

Folha de São
Paulo

24

170

71

406

165
26



Nossa análise teve como corpus um conjunto de 862 textos noticiosos,
publicados entre 1º de junho de 2020 e 30 de maio de 2021. Para realização
da análise, foram monitoradas as notícias publicadas nos seguintes veículos:
O Globo, Folha de São Paulo, Globo Esporte, UOL Esportes, Dibradoras e
Google News. Os veículos O Globo e Folha de São Paulo foram incluídos na
clipagem por possuírem os dois maiores índices de circulação via assinaturas
(digital e impresso) do país, segundo dados de 2020 do Instituto Verificador
de Comunicação (IVC). Globo Esporte e UOL Esportes foram incluídos por
serem as seções de esporte dos dois portais noticiosos mais acessados do
país, segundo dados da Semrush de maio de 2021. O Dibradoras é hoje o
principal veículo alternativo cobrindo o futebol de mulheres no Brasil e o
Google News foi utilizado para incluirmos notícias de outros veículos para
além dos de maior visibilidade. A distribuição por veículo é a seguinte:

ANÁLISE DAS NOTÍCIAS
SOBRE MULHERES E

ESPORTE

24

O GLOBO

26

FOLHA DE
SÃO PAULO

71

DIBRADORAS

165

GOOGLE
NEWS

170

UOL
ESPORTES

406

GLOBO
ESPORTES
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Esse período de coleta foi profundamente impactado pela pandemia de
Covid-19, que causou a paralisação dos campeonatos por um longo período
em 2020. Abaixo, apresentamos a distribuição das notícias coletadas ao
longo dos meses:

Nossa análise se deteve a investigar nove categorias no material clipado: 1)
tema, 2) enquadramento, 3) modalidades, 4) quantidade de fontes, 5) gênero
da fonte, 6) gênero de quem assina, 7) presença de fotografias em
movimento/estáticas, 8) presença de fotografias com foco no corpo e 9)
imagens de atletas com filhos.

Abaixo, apresentamos os resultados encontrados a partir de cada categoria.

1) Tema
“Tema” diz respeito ao assunto, à temática principal da notícia. É por
meio dele que é possível realizar uma reflexão crítica do jornalismo

esportivo brasileiro contemporâneo, investigando a forma com que a
mídia vem tratando o noticiário esportivo feminino. 

Cotidiano: inclui notícias sobre os jogos, transferências, contratações,
demissões, competições, etc.
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Desigualdade: inclui as notícias sobre a desigualdade que as mulheres
enfrentam no universo esportivo em comparação aos homens, falta de
patrocínio, salários diferentes, investimento desigual, falta de
reconhecimento, ações para mitigar desigualdade, etc.
Pandemia: inclui as notícias sobre a pandemia de Covid-19, os casos de
atletas doentes, consequências para o clube, etc.
Assédio: inclui as notícias relacionadas a assédio e violência que jogadoras e
jornalistas sofrem, também mulheres relacionadas com atletas homens,
notícias de assédio de modo geral (não só a violência física, como a moral e
psicológica também), campanhas de conscientização e repúdio, preconceito,
desrespeito, etc.
Pioneiras: inclui notícias sobre mulheres ocuparem um espaço no esporte
pela primeira vez, tanto atletas em competições, árbitras em jogos,
jornalistas; notícias sobre recordes femininos, história do esporte.
Olimpíadas: inclui as notícias relacionadas às Olimpíadas, desde atletas a
jornalistas que irão fazer as coberturas.
Atleta mulher/mãe: inclui as notícias que exploram as mulheres além de suas
habilidades esportivas, como seu lado maternal, lado sexy, que não abordam
unicamente o esporte.
Outros: inclui as notícias que não se encaixam nas outras.

1.1 Tema no material completo
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Quando pensamos na cobertura jornalística de modalidades femininas, a
princípio, o que surge primeiro em nossa mente é a falta de visibilidade que
elas possuem. Nos sites, elas nunca ocupam um lugar de destaque, e são
pouco compartilhadas nas redes sociais - dificultando o acesso e interesse
do público em geral. É preciso que haja um acontecimento de grande
repercussão para que elas ganhem espaço na mídia hegemônica. Diante
desse contexto, é interessante compreendermos como a mídia esportiva
cobre a presença de mulheres no esporte quando essas rompem a barreira
da invisibilidade.

A partir da categorização do assunto principal das 862 notícias analisadas,
cerca de 30,5% delas são sobre a cobertura cotidiana, que aborda as notícias
sobre os jogos, transferências e/ou contratações de atletas, placar das
competições, demissões, dentre outras. Para interpretarmos esse dado, é
interessante mencionarmos que o jornalismo esportivo é muito criticado e
chamado de “departamento de brincadeira” pelo pesquisador britânico
radicado na Austrália David Rowe por focar demasiadamente na parte “soft”
do mundo dos esportes, sem relatar questões “sérias”, como escândalos
políticos e questões econômicas. No caso das modalidades femininas, por
outro lado, pode ser um grande avanço que haja o interesse dos veículos de
mídia em noticiar o dia-a-dia dos times, uma vez que foi somente em 2019
que se tornou obrigatório que todos os times masculinos da Série A do
Brasileirão mantivessem um time de futebol feminino - adulto e de base.
Logo, a presença dessa cobertura cotidiana, no caso do futebol de clubes e
no nível profissional, que é o que em grande medida alimenta o noticiário
esportivo no dia-a-dia, é um fenômeno recente no caso das modalidades
femininas.

Podemos ainda comparar esse número com a pesquisa dos resultados da
International Sports Press Survey 2011. Segundo este estudo, os três
assuntos que dominaram os jornais analisados foram: resultados e/ou
resenhas de jogos; performance esportiva de atletas ou times e prévias de
competições (prognósticos a respeito de resultados de um torneio, quem
tem mais chances, quem tem menos). Juntos, esses temas chegaram a 77,7%
das matérias publicadas.

Logo, podemos constatar que, na pesquisa realizada pelo ODGE, os assuntos
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cotidianos (30,5%) representam a maioria dos temas abordados nas notícias.
Ainda que exista uma distância temporal e também de foco entre a ISPS
2011 (que englobou o noticiário esportivo de modo geral) e o ODGE 2021, o
principal tema da cobertura nas duas pesquisas é o mesmo. A dominância
das notícias sobre o cotidiano do esporte é uma das questões fortemente
criticadas no jornalismo esportivo, contudo, no caso das modalidades
femininas, como apontamos acima, pela invisibilidade histórica e a
inexistência de campeonatos de clubes de futebol feminino em nível
profissional até pouco tempo no Brasil, a presença dessa cobertura cotidiana
pode ser vista como positiva, na medida em que revela um esforço por parte
de alguns veículos de comunicação em acompanhar a modalidade de forma
regular.

Em segundo lugar, com 17,5%, estão as notícias sobre Desigualdade, que
incluem os obstáculos que as mulheres enfrentam no universo esportivo em
comparação aos homens, como a falta de patrocínio, salários diferentes,
investimento desigual, falta de reconhecimento, dentre outras. Esse é um
número muito importante, que mostra que além das modalidades femininas
estarem sendo noticiadas, a disparidade entre os gêneros também está
sendo evidenciada e discutida, gerando um debate que serve para a
transformação social. Isso se dá pelo fato das atletas estarem se
empoderando cada vez mais e denunciando as situações de desigualdade
que enfrentam, mobilizando a sociedade, através de coletivo de torcedoras e
das redes sociais, e fazendo com que os próprios clubes e federações tomem
medidas para mitigar essas injustiças. Como é o caso do anúncio da CBF
igualando o pagamento de diárias entre as seleções femininas e masculinas e
premiação igual nos jogos, mencionado na Introdução.

O tema Pioneiras/História do Esporte foi o terceiro assunto mais
encontrado (10,7%) nas notícias. Nesta categoria, se encaixam as notícias
que falam sobre mulheres que ocupam um espaço no esporte pela primeira
vez, a história da participação feminina nas modalidades, recordes
quebrados por atletas e presença de mulheres em cargos importantes.
Apesar da quantidade ser menor do que de outras temáticas, ela deve ser
celebrada pelo fato de que cada mulher a mais ocupando um espaço é uma
porta aberta para que outras também consigam essa oportunidade, tornando  
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o esporte cada vez mais equânime. Além disso, é muito importante lembrar a
história da participação feminina nas modalidades, recordes quebrados por
atletas e presença de mulheres em cargos importantes. Apesar da
quantidade ser menor do que de outras temáticas, ela deve ser celebrada
pelo fato de que cada mulher a mais ocupando um espaço é uma porta
aberta para que outras também consigam essa oportunidade, tornando o
esporte cada vez mais equânime. Além disso, é muito importante lembrar a
história da participação feminina nos esportes, uma vez que as mulheres
foram proibidas de praticar várias modalidades durante muitos anos no
Brasil, então, é por meio da memória sobre as dificuldades do passado e das
atletas que quebraram barreiras e tabus, que um futuro mais justo pode ser
alcançado.

Com 9% estão as notícias que tratam sobre a Cobertura Midiática Esportiva,
que inclui textos sobre as jornalistas, contratações de mulheres para realizar
a cobertura de jogos e ter espaço fixo nos canais televisivos. Esse é um
número ainda muito pequeno, em comparação com a presença masculina
nesses mesmos locais. Por outro lado, há visivelmente um aumento dessa
presença nos últimos dois anos, sobretudo depois do sucesso da Copa do
Mundo de Futebol Feminino de 2019, fazendo com que o assunto se torne
também pauta nesses mesmos veículos de mídia.

Já com 8,9% estão as notícias classificadas como Outras, que são as
matérias que não se encaixam nas outras categorias. Como notícias de
pesquisas acadêmicas sobre o ambiente esportivo, testemunhos de algum
atleta sobre um assunto que não se relaciona com o esporte, campanhas,
etc. O que chamou a atenção nessa categoria foi a quantidade de
lançamentos de estudos e produtos audiovisuais que abordam a relação
entre a mulher e o esporte.

O tema assédio, que esteve presente em 8,5% das notícias, inclui as
relacionadas a todo tipo de preconceito, desrespeito e violências que
jogadoras e jornalistas sofrem, abusos sofridos por mulheres que se
relacionam com atletas homens e campanhas de conscientização e repúdio.
Apesar de ser um número pequeno, é necessário lembrar que a maioria das
agressões são silenciadas pelo medo e pela intimidação. Poucos episódios se 
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transformam em denúncias e ainda menos notícias ganham um grande
destaque na mídia. A maioria das agressões são disfarçadas como
brincadeiras e/ou mal entendidos, contudo, elas perpetuam o machismo e o
patriarcalismo no ambiente esportivo.

A Pandemia de Covid-19 foi assunto de 7,8% das notícias. Foram vários os
casos de atletas contaminadas e as consequências financeiras que os times
enfrentaram em função da paralisação dos campeonatos. Comparando com
o desempenho dos times masculinos de elite durante a pandemia, podemos
analisar também a desigualdade que ainda há no âmbito esportivo, uma vez
que os times masculinos não tiveram graves problemas financeiros, porém
os times femininos enfrentaram inúmeros cortes de orçamento, o que
demonstra a disparidade de gênero enraizada na estrutura social do esporte
e a maior fragilidade da modalidade em situações de crise.

As Olimpíadas foram tema central em 4,1% das notícias. Muitas matérias
abordaram as mulheres que iriam competir em Tóquio 2020, bem como as
jornalistas designadas para fazerem a cobertura. Essas poucas ocorrências
podem ser justificadas pelo adiamento da Olimpíada, a falta de controle da
pandemia e atraso na vacinação, e a incerteza da data de realização do
evento em 2021.

As notícias envolvendo temáticas que exploram para além das habilidades
esportivas das jogadoras, como a sua vida pessoal e familiar, foram 3%. Essa
é uma quantidade que surpreendeu durante a análise, uma vez que
esperávamos que a vida dessas mulheres fosse mais retratada nas notícias.
Isso demonstra que as atletas estão sendo mais reconhecidas e valorizadas
pelo seu desempenho no esporte em que praticam do que pelos
acontecimentos privados de suas vidas.

Essa mudança é importante se comparamos com a abordagem jornalística de
anos atrás, que costumava retratar as mulheres atletas principalmente por
sua beleza, e não pelas habilidades esportivas que possuíam. Nesse sentido,
é interessante perceber que agora a mídia prefere destacar as horas
incessantes de treinos, resultados obtidos e superação no esporte, o que é
um grande avanço se tratando da legitimidade da mulher como esportista e
o reconhecimento do seu esforço em ser uma boa profissional.
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1.2 Tema por veículo

O jornal O Globo, durante o período de Junho/2020 à Maio 2021, publicou
24 notícias esportivas em seu site. Dentre elas, a maioria, cerca de 25%,
abordaram os assuntos cotidianos do mundo esportivo feminino, 20,8%
tratou sobre desigualdade e as matérias a respeito das Olimpíadas foram
16,6%. Logo atrás vem a cobertura sobre assédio, com 12,5%. Temas como
Cobertura Midiática e Pioneiras foram abordados em 8,3% das matérias, já
as notícias sobre a pandemia e a exploração da mulher para além de suas
habilidades esportivas foram 4,1%.

Pelo O Globo se tratar de um jornal tradicional e conservador, podemos
imaginar que ele ainda enfrenta o desafio de equiparar a sua cobertura
jornalística dos esportes masculinos e a dos femininos, por isso tão poucas
notícias divulgadas em um ano. As notícias sobre o cotidiano não abordam
escalações ou resultados de jogos, mas sim campanhas e/ou algumas ações
dos clubes.

Percebemos também que o veículo não minimiza ou invisibiliza as denúncias
de assédio e casos de desigualdade, pelo contrário, tem uma cobertura bem
presente. Esse é um marco muito importante pois, como já citado, por se
tratar de um jornal prestigiado e com grande influência, as matérias
veiculadas nele são muito repercutidas. Os outros assuntos apresentaram
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ocorrências bem pequenas.
 
Já o jornal Folha de São Paulo apresenta uma grande diferença comparado
com o O Globo. Apesar de, durante o período analisado, o veículo ter
publicado 26 notícias sobre esportes femininos - duas a mais que o O Globo
-, os assuntos principais abordados foram muito divergentes. A maioria das
matérias produzidas pela Folha de São Paulo foram sobre as desigualdades,
com 23% de todas as ocorrências. Esse número corrobora com o interesse
da Folha de São Paulo em dar espaço e visibilizar a presença das mulheres
nos esportes, denunciando as desigualdades que elas ainda enfrentam. Em
seguida, estão as notícias sobre as mulheres pioneiras e/ou a história dos
esportes femininos, com 19,2%. Percebemos, a partir disso, o interesse do
jornal em dar destaque para a trajetória feminina nas modalidades e
valorização do seu desempenho.

Com 15,3% estão as notícias sobre a cobertura midiática, o que demonstra a
valorização que o jornal dá para as mulheres que conseguem ingressar no
espaço jornalístico, seja para ser comentarista, narradora ou apresentadora
de programas esportivos. Também com 15,3% estão as matérias sobre
assuntos variados - que se encaixam na categoria “Outras” -, o que nos leva
a crer que, para o veículo, não é muito atrativo realizar uma cobertura diária
dos esportes, e sim produzir matérias mais variadas.

Os assuntos “Cotidiano” e “Olimpíadas” foram noticiados em 7,6% das
notícias. Diante disso, podemos pensar que o jornal não se dedica em
acompanhar o dia a dia das modalidades, já que as notícias sobre
competições nacionais e internacionais são muito poucas. Pela Folha de São
Paulo ter uma tradição muito grande no jornalismo político, podemos
imaginar que ele não dá tanta atenção para a editoria esportiva. Contudo, se
compararmos com as notícias masculinas, vemos que na realidade o esporte
feminino é que sofre com essa falta de cobertura.

Por fim, os temas “Assédio”, “Pandemia” e “Atleta Mulher/Mãe” tiveram
3,8% das notícias, demonstrando que, apesar do jornal denunciar as
desigualdades, ele não dá um grande espaço para que os casos de assédio
sejam denunciados. Além disso, ele também não dá muito destaque para as
consequências da pandemia no mundo esportivo e não explora a atleta para
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além de suas habilidades.

O portal Dibradoras, entre Junho de 2020 e Maio do 2021, publicou cerca
de 71 noticias em seu site. 25,3% delas são sobre o cotidiano das
modalidades femininas, 23,9% abordaram a desigualdade de gênero e 16,9%
trataram sobre as mulheres pioneiras. 11,2% foram sobre a cobertura
midiática e a mesma quantidade sobre outros assuntos que não se
encaixaram nos demais temas. Logo atrás vêm as matérias sobre pandemia
(5,3%), assédio (4,2%) e olimpíadas (1,4%). Não houve nenhuma notícia
sobre atleta mulher/mãe. 

Pelo Dibradoras ser um portal criado por mulheres para mulheres podemos
perceber o cuidado que ele tem em acompanhar o dia a dia das modalidades
e promover a visibilidade dos esportes femininos. Além disso, também é de
interesse do veículo denunciar os episódios de desigualdade, para incentivar
a maior inclusão das mulheres e a luta pela igualdade de gênero.

Os outros assuntos, por terem uma porcentagem menor de ocorrências, se
trataram de notícias bem pontuais. Pelas Olimpíadas ainda não terem uma
data confirmada - até o final do clipping do relatório -, elas não tiveram
grande evidência dentre as matérias publicadas, bem como as notícias
relacionadas à pandemia, uma vez que o mundo ficou parado e as
competições ficaram suspensas.

Já o Google News participou de nosso corpus com 165 notícias, que eram
originárias de diversos portais. Comparativamente com os jornais
tradicionais, a quantidade foi bem maior, porém devemos levar em
consideração que não é o Google que produz as matérias, mas as agrega em
seu banco de dados e aponta para o usuário a partir de seu mecanismo de
busca.

Dito isso, as notícias de desigualdade corresponderam a 33,3%, a de
pioneiras 18,1%, outros assuntos foram 13,3% e a cobertura midiática
11,5%. Em seguida, com 7,8%, estão as notícias sobre o cotidiano das
modalidades femininas. Já as notícias sobre as atletas para além de suas
habilidades esportivas foram 5,4% dos casos. As notícias de assédio
somaram 4,2%. Por último, estão as notícias sobre a pandemia (3,6%) e
olimpíadas (2,4%). 
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O portal UOL Esportes, no período analisado pelo estudo, publicou 180
notícias em seu site. Dentre elas, 27%, são notícias sobre o cotidiano, o que
demonstra também a preocupação do portal em seguir os acontecimentos
diários do mundo esportivo feminino. Como já dito anteriormente, esse tipo
de cobertura, apesar de ser criticada, é muito importante para as
modalidades femininas, uma vez que elas ainda lutam pela inclusão na mídia.
Dessa forma, o veículo contribui para esse avanço.

Surpreendentemente, 23,5% das matérias são sobre a cobertura midiática
feminina. Esse número, diferente dos demais portais que tinham outros
assuntos de destaque em sua cobertura, nos mostra que o UOL tem grande
interesse em acompanhar e comentar sobre as jornalistas contratadas para
atuar nas editorias dos esportes, quem são as apresentadoras, dentre outras
pautas. Esse tipo de notícia é muito importante para dar visibilidade e
mostrar que a mulher jornalista também está ganhando espaço no meio
midiático e que, além da luta pela equidade de gênero no esporte, também
há luta por equidade de gênero dentro das redações.

Atrás, vem as notícias sobre as ocorrências de assédio (16,4%). Podemos
analisar a partir desse número, que o UOL se atenta em denunciar as
ocorrências de assédio e, além de noticiar os acontecimentos, o portal
também faz o acompanhamento - trazendo desde as notícias do fato em si,
até as repercussões. Esse percentual é muito importante para percebermos
a preocupação do veículo em dar visibilidade para esse tipo de causa,
mostrando o quanto as mulheres ainda sofrem no meio esportivo e o quanto
precisamos avançar.

Com 7,6% estão as notícias sobre as mulheres pioneiras e outras notícias
que não se enquadraram nas categorias determinadas. As notícias sobre
desigualdade são 7%, enquanto as que abordam outros temas são 6,4%. Já
as matérias sobre a pandemia somam 4,7%, sobre atletas para além de suas
carreiras são 4,1% e, por fim, sobre as olimpíadas são 2,9%.

O Globo Esporte (ou GE) publicou, no período de análise, 404 notícias.
Comparando com todos os outros veículos analisados, o GE foi o que mais
divulgou matérias sobre os esportes femininos, sendo o principal canal e
referência de conteúdo na área. Dessas notícias, 43,8% são sobre o cotidia-
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no dos clubes e times, o que reforça a tradição do veículo em acompanhar as
competições e desempenho das jogadoras - mesma cobertura que ele faz
com os esportes masculinos.

Em segundo lugar, em número de ocorrências, estão as notícias sobre
desigualdade (13,7%). Muitas dessas notícias foram produzidas a partir de
reportagens para a TV, então, elas seguem um padrão textual diferente das
demais. No terceiro lugar, estão as matérias que abordam a pandemia
(11,5%). Essas notícias, em sua maioria, trataram sobre as atletas que
testaram positivo para a Covid-19, times que tiveram que adiar as partidas e
as consequência da suspensão dos jogos para o financeiro dos clubes. 

Em seguida estão as notícias diversas (7,8%), sobre assédio (7,6%), mulheres
pioneiras e história do esporte (7,3%), as Olimpíadas (4,6%), o lado feminino
e maternal das atletas (1,9%), e por último, as jornalistas mulheres nas
redações esportivas (1,2%). Podemos ver, a partir desses dados, que o GE
realmente cumpre sua proposição de fazer a cobertura das competições e
das atletas, acompanhando os casos também de assédio e contando a
história das mulheres de destaque nas modalidades. Também vemos que
essa cobertura é realizada na preparação para os jogos Olímpicos, noticiando
os treinos, as viagens e as expectativas das jogadoras. Contudo, devemos
chamar atenção para o fato de que o GE não noticia muito as mulheres nas
redações esportivas, e as poucas que saem em matérias, são mulheres da
própria redação, ou seja, o portal não noticia as contratações de outros
veículos.

2) Enquadramento
Enquadramentos são guias de referência, construídos

socialmente, que são ativados pelas pessoas para atribuir sentido
a eventos e situações sociais. Para a compreensão dos

enquadramentos noticiosos, é importante pensar nas causas e
soluções que as narrativas jornalísticas atribuem aos problemas.

O jornalismo tem enquadramentos tradicionais, como o episódico
e temático, usados em nossa análise.

Enquadramento episódico: assume a forma de um estudo de caso ou relato
orientado por eventos e é usado para descrever questões públicas em termos
de casos concretos. 
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É uma forma de relatar tradicional do jornalismo em que o principal é a
factualidade do evento (o que é chamado de hard news). Em geral, as
questões não são tomadas como problemas com causas e soluções
complexas. Elas são tratadas de forma episódica, como algo que acabou de
acontecer e está sendo relatado.

Enquadramento temático: coloca as questões em um contexto mais geral,
trazendo evidências coletivas ou gerais. É uma forma de relatar do
jornalismo, geralmente presente em grandes reportagens. Neste caso, as
questões discutidas são tomadas como problemas de natureza mais
complexa, com causas e soluções menos imediatas sendo discutidas. 

*Essas noções de enquadramento noticioso são propostas pelo pesquisador
estadunidense Shanto Iyengar, professor da universidade de Stanford, no livro Is
anyone responsible? How television frames political issues (Alguém é responsável?
Como a televisão enquadra as questões políticas), de 1994.

2.1 Enquadramento no material completo

De acordo com a análise realizada, cerca de 72,3% das notícias esportivas
analisadas se configuram dentro do enquadramento episódico, ou seja,
focam no factual, nas pautas do dia. Essa quantidade pode ser justificada
pela relação com o número de notícias que abordam o cotidiano das
modalidades. Essas duas categorias costumam andar juntas: pautas do
cotidiano e enquadramento episódico. Podemos observar, durante a
pesquisa, que no enquadramento episódico há duas características forte-
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fmente presentes nas matérias: a extrema relação com a factualidade e a
relevância dada às entrevistas de jogadoras, técnicos, dirigentes, dentre
outras. 

Apesar da factualidade ser uma das características das notícias em geral,
quando se trata do perfil das notícias esportivas, a impressão é que a maior
parte das abordagens se restringe ao dia-a-dia dos clubes: contratações,
dispensas, desfalques, treinamentos etc. ou às declarações das jogadoras.
Estas quase sempre têm repercussão imediata e se tornam pauta para
comentários e polêmicas. 

Já as notícias do enquadramento temático correspondem a 27,7%. As
ocorrências de reportagens especiais e/ou análise mais profunda
aconteceram em datas e/ou acontecimentos relevantes, como o Outubro
Rosa, onde foram feitas reportagens sobre a importância da conscientização
para o câncer de mama, e alguns casos de assédio que ganharam
repercussão mais aprofundada na retrospecto de denúncias. 

No enquadramento temático, um dos assuntos mais frequentes das notícias
são as Mulheres Pioneiras/História do Esporte, onde é abordada a história
da participação feminina em algum esporte a partir de um acontecimento, ou
a trajetória de uma atleta em especial e seus feitos para a modalidade. 

Desse modo, em relação aos “aspectos jornalísticos”, as notícias e
reportagens são reduzidas em sua grande maioria à factualidade dos
esportes. O factual tem seu valor, uma vez que o interesse do público é
saber como está seu time, como ele jogou, quem jogou, qual o resultado do
jogo. No caso das modalidades femininas, como observamos acima, nos
parece inclusive um avanço termos a presença dessa cobertura factual
focada no cotidiano. Porém, também é necessário destacar que seria
importante termos mais ocorrências do enquadramento temático, uma vez
que é através dele que questões mais estruturais são debatidas. Além disso,
o jornalismo esportivo ajudaria a fomentar a equidade de gênero se
desenvolvesse notícias temáticas mais frequentes, e não apenas em datas
comemorativas.
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Dentre as notícias analisadas no O Globo, 79,1% foram categorizadas no
enquadramento episódico e 20,8% no temático. Esse dado acompanha a
porcentagem de notícias cotidianas, uma vez que, como já citado
anteriormente, notícias cotidianas são factuais - característica principal do
enquadramento episódico. É interessante notarmos que na Folha de São
Paulo, 61,5% das notícias são episódicas e 38,5% são temáticas, o que
chama muito a atenção, uma vez que, comparando com o Globo - que está
no mesmo eixo mercadológico - a porcentagem em relação ao número
temático é bem maior. Esses números podem ser justificados pelas poucas
notícias cotidianas e factuais e muitas matérias especiais sobre o pioneirismo
feminino e a história do esporte, que geralmente são notícias volumosas e
calculadas. 

Como já dito anteriormente, foi observado que a Folha de São Paulo ao
invés de se preocupar em noticiar o dia a dia dos times e as competições,
possui um interesse maior em produzir reportagens com temas mais
específicos e comentários mais elaborados. Essa característica faz parte do
perfil do jornal, uma vez que ele possui esse viés mais analítico e
investigativo, onde procura fazer notícias pluralistas, capazes de oferecer o
mais amplo leque de visões sobre os fatos.

 

2.2 Enquadramento por veículo
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As notícias analisadas pelo Dibradoras, 74,6% foram categorizadas no
enquadramento temático e 25,4% no episódico. Esse é um dado bem
interessante para analisarmos já que, diferente dos outros portais e da
análise geral, dessa vez a porcentagem das notícias temáticas foi muito
superior à episódica. Isso mostra todo o empenho do Dibradoras em
realmente produzir matérias mais especiais, que dão destaque para as
mulheres e trazem muitas informações e contextualizações, além de
abordarem assuntos que são de interesse e de incentivo ao público
feminino.

Analisamos também que mesmo as notícias do Cotidiano, no caso do
Dibradoras, também trazem informações adicionais. Comparando com
outros veículos, as notícias do dia a dia, como o desempenho em um jogo,
ou escalações, são muitas das vezes bem curtas, com poucas frases.
Entretanto, no Dibradoras, mesmo as notícias cotidianas vem com mais
informações, sendo mais completas, o que valoriza todo o trabalho que as
mulheres jornalistas têm em manter o portal, e também dá a visibilidade para
as modalidades femininas, fazendo com que, mesmo que uma cobertura do
dia a dia seja de mais de qualidade.

Podemos notar que 66% das notícias analisadas pelo Google News foram
temáticas e 33,9% se encaixaram no enquadramento episódico. Esses
números refletem o que já abordamos anteriormente; as matérias temáticas
são maioria porque são sobre assuntos mais específicos e densos, como os
casos de desigualdade e história da participação feminina nos esportes, da
mesma forma que as notícias episódicas são minoria pois a coberturas
cotidiana das modalidades femininas não é foco de vários veículos. 

Dentre as notícias do UOL, 92,4% foram categorizadas no enquadramento
episódico e 7,6% no temático. Esse número reflete a quantidade de notícias
factuais que o portal produz, como a cobertura cotidiana dos clubes e as
contratações das jornalistas. Podemos perceber também que as notícias
temáticas foram, muitas das vezes, produzidas de forma diferente, com um
layout semelhante ao dos Stories do Instagram, de modo a ser mais imersivo
para o público. Essas notícias, que geralmente abordaram as mulheres de
destaques nos esportes, possuem muitos depoimentos e informações
aprofundadas sobre as trajetórias dessas personalidades.
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Já do Globo Esporte, 89,4% das notícias analisadas foram episódicas,
enquanto 10,6% foram temáticas. Esses números refletem o empenho do
GE em realizar a cobertura cotidiana dos esportes. Pelo portal ser referência
neste tipo de acompanhamento e ter grande credibilidade entre os clubes e
jogadoras, essa porcentagem se justifica, já que notícias como escalações,
trocas de jogadoras, desempenho na partida, especulações sobre o vencedor
do campeonato, dentre outras, são muito publicadas, e seguem o interesse
do público que consome esse tipo de informação. 

As notícias temáticas são a minoria porque, pelo o que podemos inferir, o GE
não tem muito interesse e nem é sua prioridade produzi-las. A maioria das
notícias temáticas que analisamos, na verdade, foram reportagens para TV
que o veículo reaproveitou, as colocando de forma textual. Isso nos mostra
que o GE não dispõe de muito trabalho em produzir notícias mais
aprofundadas e com temas mais críticos. Dessa forma, só podemos esperar
que o veículo avance mais e passe a produzir matérias não só sobre o
cotidiano, mas que leve seu público a pensar e refletir sobre as questões
sociais que o permeiam. 

3) Modalidades
Codificamos todas as modalidades presentes nas
notícias, mas, para a apresentação dos dados em

forma de gráfico, reunimos modalidades que
poderiam ficar juntas numa única rubrica, como os

diversos tipos de luta. 

3.1 Modalidades no material completo

30Análise



De todas as modalidades esportivas abordadas na notícias analisadas, o
futebol foi de longe a mais recorrente, com 57,8% de todas as ocorrências.
Esse número não surpreende, já que o futebol foi a modalidade mais
noticiada pelos jornais ao redor do globo, com 40,5% das publicações, de
acordo com o estudo ISPS. Isso mostra que as mídias fazem uma cobertura
episódica intensa do futebol, com os temas girando sempre em torno das
performances e resultados de partidas. 

A pesquisadora Tatiane Hilgemberg, professora e pesquisadora da
Universidade Federal de Roraima (UFRR), reuniu alguns dados a respeito da
mídia brasileira para a ISPS e os analisou separadamente. Por aqui, o futebol
foi tema de 74,6% das matérias observadas para o estudo. Já o ODGE
alcançou (57,8%) e podemos levar alguns fatores em consideração: a
pesquisa do Observatório englobou apenas modalidades femininas, então
podemos pensar que a cobertura cotidiana do futebol feminino e do
masculino não estão tão discrepantes, além disso, por atravessarmos uma
pandemia e as atividades esportivas ficarem suspensas, o número de
ocorrências e a distribuição dessas pode ter sido diretamente afetado. Além
disso, podemos pensar que a cobertura das modalidades femininas são mais
diversas, uma vez que outros esportes possuem porcentagens significativas
de matérias publicadas, como os vários tipos de lutas e vôlei, e não uma he- 
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gemonia absoluta do futebol.

É importante notarmos que com intervalo de 10 anos entre as duas
pesquisas, a quantidade de matérias sobre o futebol continua sendo maioria
absoluta, mostrando que mesmo com a passagem do tempo, o tema ainda é
extremamente relevante e presente no cotidiano dos brasileiros. A
predominância do futebol nas publicações gera um questionamento: o
público realmente quer ler sobre o futebol por vontade própria ou acaba
procurando sobre esse assunto por influência da ênfase dada ao esporte
pela mídia? Se os jornais não dão maior espaço para esportes diferentes,
nunca saberemos se o leitor realmente tem interesse quase que exclusivo
pelo futebol, ou se ele apenas procura o futebol por um comando da mídia.

Em segundo lugar, a modalidade mais abordada foi “Esportes”, com 12,3%,
que corresponde às notícias que falam dos esportes em geral e citam vários,
não tratando de nenhum especificamente. Nessa categoria, as matérias, em
sua maioria, abordam alguma mudança na legislação que impacta esses
esportes, ou algum fator como a pandemia e suas consequências para as
modalidades. Nota-se que o futebol também tem um pequeno percentual
dentro deste número, já que ele sempre é lembrado. 

As lutas (6,1%), o vôlei (5,2%) e outros (4,6%), vieram atrás em porcentagem.
Essas modalidades, apesar de terem tradição e importantes títulos mundiais,
não possuem uma cobertura cotidiana de suas competições nacionais,
apenas registros de vencedores ou algum acontecimento extraordinário. Já
esportes como atletismo, automobilismo, basquete, futsal, ginástica,
handebol, surfe e tênis tiveram porcentagem ainda menores, com menos de
4% cada. 

Os jogos eletrônicos, ou eSports, correspondem a 2,7% das notícias, o que é
bem impressionante considerando que é uma modalidade relativamente
nova e que possui mais espaço do que outras modalidades mais tradicionais,
como a natação (2,1%). Graças ao avanço da tecnologia e o acesso à internet
de forma facilitada, as novas gerações estão optando por esse tipo de
esporte, o das telas. Se antes os jogos eletrônicos não eram levados a sério
como um esporte, hoje em dia há várias competições nacionais e
internacionais com premiações altíssimas. 
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As mulheres são a maioria do público gamer no Brasil - cerca de 53% do
total dos jogadores de esportes eletrônicos. Os números são da Pesquisa
Game Brasil (PGB), divulgada em junho de 2020, e extremamente
relevantes, já que apesar de maioria, as mulheres ainda enfrentam muito
machismo e misoginia nesse contexto. A falta de oportunidades e
investimento faz com que o setor de profissionais seja formado
majoritariamente pelo público masculino, o que reflete diretamente nos
obstáculos muitas vezes colocados no caminho de cada uma das players que
entram na carreira.

3.2 Modalidades por veículo

Metade das notícias analisadas pelo O Globo trataram sobre o futebol
feminino (50%). Em segundo lugar no número de ocorrências, com 20,8%,
ficaram os esportes em geral. Já na Folha de São Paulo, as notícias que
trataram sobre o futebol feminino foram 46,1%, o que confirma a
hegemonia desse esporte nos veículos de comunicação tradicionais. Por
outro lado, a soma dos esportes variados foram 23% das notícias, o que é
surpreendente porque, tirando as modalidades de luta e o automobilismo, os
outros são pouco conhecidos pelo público brasileiro. A abordagem a esses
esportes inusuais pode ser por causa de um público-alvo que não
conseguimos identificar em outros portais, pelo desempenho de mulheres 
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nesses esportes que não são noticiados pelas outras mídias, ou pode ser
pelo simples interesse dos jornalistas nessas modalidades. 

Das notícias publicadas pelo Dibradoras, 85,9% são sobre futebol. O número
corresponde a história do próprio portal, que foi criado por um grupo de
mulheres para acompanhar o futebol feminino. Dessa forma, o futebol
sempre foi o esporte de maior destaque do Dibradoras e o qual elas
investem mais espaço. Já o Google News foi o portal que mais apresentou
notícias de esportes em geral, com 31,5%. 

Das notícias do UOL analisadas, 55,3% são sobre futebol. O número reforça
a prática do portal, que faz a cobertura diária da modalidade. Além disso, o
UOL investe muito nessa cobertura, produzindo diversas reportagens
especiais e fazendo muito conteúdo, seja em vídeos - que não estamos
analisando - ou em colunas opinativas. Em seguida vêm as matérias sobre
lutas, com 11,1%, vôlei, com 9,4%. Esses dados nos mostram que o portal
valoriza os esportes mais tradicionais brasileiros, como é o caso do futebol e
vôlei, e os que têm mais atletas reconhecidos mundialmente, que é o
exemplo das lutas, em que várias mulheres do Brasil são campeãs e
detentoras de cinturões. 

A modalidade mais abordada pelas notícias do Globo Esporte foi o futebol,
com 63,9%, em seguida foram os esportes em geral (7,3%). Esse dado
evidencia o destaque que o jornal dá para a modalidade, seu principal
esporte noticiado. O GE é a fonte dominante brasileira sobre futebol,
masculino ou feminino, dessa forma, ele se empenha muito em fazer jus a
essa tradição, realizando o acompanhamento minucioso de cada
acontecimento relacionado ao esporte. 

Os jogos eletrônicos possuem 5,1% das ocorrências, maior quantidade
comparada com os outros veículos. Isso nos mostra o crescimento da
modalidade e o reconhecimento que ela está conquistando. Além disso,
podemos pensar que as mulheres gamers também estão recebendo mais
visibilidade e espaço para poderem atuar, sem terem que se esconder atrás
de nomes masculinos para obterem respeito. Essas notícias são muito
importantes para incentivar as outras mulheres a participar dos esportes, e
denunciar as ocorrências de machismo que ainda acontecem. 
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4) Fontes
A maioria das informações jornalísticas é plural,
emana de vários tipos de fontes, que o jornalista

utiliza com o propósito de reforçar ou confirmar a
verdade no relato dos fatos. 

4.1 Fontes no material completo

0: quando a notícia não tinha nenhuma fonte citada, independente do
gênero. 
1: quando a notícia tinha apenas uma fonte, independente do gênero. 
2-4: quando a notícia tinha entre duas a quatros fontes citadas,
independente do gênero. 
5 ou mais: quando a notícia tinha a partir de cinco fontes citadas,
independente do gênero.

Cerca de 40,1% das notícias analisadas ouviram uma fonte. Esse dado
coincide com a pesquisa ISPS, que também concluiu que os jornalistas
esportivos não costumam escutar muitas fontes. Também, cerca de 41% dos
artigos analisados pelo estudo tinham ouvido apenas uma fonte e uma em
cada quatro matérias (25%) não havia utilizado fonte alguma. Técnicos e
atletas representam mais da metade das fontes ouvidas. Sendo que pessoas 

35Análise



ligadas ao governo e pesquisadores acadêmicos tiveram índices quase
inexpressivos.

No caso do ODGE 2021, foi possível observar que, nesses casos onde
somente uma fonte foi ouvida, na maioria das vezes, elas tiveram apenas
uma fala/aspas em todo o texto, sendo notícias curtas, na forma de nota.
Geralmente de assuntos cotidianos, como, por exemplo, alguma atleta dando
uma breve declaração sobre as expectativas para o jogo ou o técnico
apresentando uma opinião. 

Menos de 200 notícias ouviram de duas a quatro pessoas, o que representa
cerca de 23,1% dos textos. Esse dado nos mostra que os veículos não se
empenham muito em entrevistar a maior quantidade de pessoas possível
para a notícia, fazendo apenas a cobertura mais simples e mínima. Além
disso, menos de 30 notícias (cerca de 3,1%) tem mais de cinco fontes,
reforçando que a prioridade dos veículos é produzir notícias mais rápidas e
curtas. 

Percebemos que são nas notícias de enquadramento temático que temos
uma quantidade de fontes mais significativa. Por se tratarem de matérias
mais contextuais e extensas, essas reportagens apresentam uma diversidade
de falas, bem como uma variedade de tipos de fontes. Dessa forma,
podemos concluir que, apesar das notícias temáticas serem minoria, elas são
importantes para a discussão de questões estruturais e mais “sérias” do
esporte, como mencionado acima, e também para a diversificação de fontes,
o que traz perspectivas plurais para essas reportagens. Ancoradas numa
apuração mais detalhada, essas reportagens extrapolam a cobertura
episódica cotidiana e tendem a trazer para as narrativas esportivas atores
sociais pouco ouvidos nesta editoria. 

Por último, podemos ver que quase 300 notícias (cerca de 33,6%) não
ouviram fonte alguma. Esse dado é bastante alarmante e ligeiramente pior
que o identificado pela ISPS. Nesse caso, a diferença também pode ser de
critério: no caso do ODGE 2021, só consideramos fontes sujeitos
explicitamente citados de forma direta ou indireta. Fontes documentais e/ou
falas de instituições, sem um representante nomeado explicitamente, não
foram contabilizados. 
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4.2 Fontes por veículo

Em todos os veículos analisados, O Globo foi o único que apresentou, de
forma equivalente, a mesma porcentagem de notícias com apenas uma
fonte, como de duas a quatro fontes, com 33,3% cada. Isso nos mostra o
empenho do jornal em incorporar depoimentos em suas matérias e sempre
disponibilizar um espaço para os personagens se manifestarem. Além disso,
ele é o que possui a maior porcentagem de notícias com mais de 5 fontes,
com 8,3%. Já nas notícias da Folha de São Paulo, 34,6% citaram só uma
fonte e 30,7% ouviram de duas a quatro. Esses dados nos mostram que a
comparação entre os dois - únicos - jornais impressos é muito semelhante,
expondo que a maneira jornalística em que eles operam é praticamente a
mesma. 

No Dibradoras, 46,4% das notícias ouviram pelo menos uma fonte, 24,8%
ouviram de duas a quatro e 2,8% citou mais de cinco pessoas. Cerca de
21,1% não ouviram ninguém. É interessante observarmos que o Dibradoras
é o que menos produz notícias sem fonte alguma entre os veículos
analisados.

O Google News é o segundo portal que teve a maior porcentagem de mais
de cinco pessoas sendo entrevistadas (4,2%), o que pode ser justificado pela
grande maioria das matérias serem temáticas e abordarem os assuntos de 
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forma mais complexa, a presença de fontes atestando as informações
divulgadas é muito importante para dar qualidade ao texto. Isso demonstra
que os veículos indicados pelo algoritmo têm a preocupação de dar espaço e
o desejo de produzirem notícias com mais referência.

Nas 180 notícias do UOL, 37,6% não ouviram ninguém. Essa informação nos
mostra que o portal não se empenha muito em entrevistar as pessoas
envolvidas nas matérias, uma vez que, a maioria das notícias não ouviu
ninguém - sendo o portal com a maior porcentagem nesse quesito - e as
notícias que tinham alguma entrevista, possuíam apenas uma fonte (37%), o
que demonstra que não há um trabalho acurado em se conseguir
informações adicionais e depoimentos.

Já no Globo Esporte, 41,1% citaram uma fonte no texto, 20,6% escutaram
de duas a quatro pessoas e cerca de 2,2% tem mais de cinco fontes.
Contudo, aproximadamente 35,9% das notícias não ouviram ninguém. Esses
números demonstram que, assim como o UOL, o Globo Esporte não se
esforça muito para obter falas para as notícias, já que grande quantidade
delas não tem nenhuma. Porém, devemos levar em consideração que, pelo
foco do portal ser as notícias cotidianas, às vezes não cabe colocar aspas,
por se tratar de assuntos muito simples e tratados em formato de nota. 

5) Gênero das fontes
Essa pluralidade e diversidade de fontes, que

agem de formas diferentes e detêm qualidades
diversas, exige uma classificação para que se

entenda a sua força. 

Sim: quando há presença de fontes femininas/masculinas, independente da
quantidade. 
Não: quando não há presença de fontes femininas/masculinas. 
NA (Não se Aplica): quando não há presença de fontes primárias. 

5.1 Gênero das fontes no material completo
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Cerca de 55,2% das notícias analisadas contaram com pelo menos uma fonte
feminina. Outras 11,5% ouviram fontes mas nenhuma mulher. 33,3% é a
quantidade de notícias sem nenhuma fonte. Por se tratarem de modalidades
femininas, é muito importante constatar que as jogadoras ou profissionais
ligadas ao mundo esportivo estão sendo ouvidas e tendo o seu lugar de falar
respeitado. Não são homens dando sua opinião sobre as modalidades
femininas, mas sim as próprias mulheres, mostrando que elas possuem en-
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tendimento sobre o esporte que praticam. 

Essa forte presença das mulheres nas fontes ouvidas é um grande avanço
social para a equidade de gênero no esporte. Sabemos que ao longo de toda
a história do movimento feminista e da luta pelos direitos das mulheres em
participar das modalidades esportivas, o espaço discursivo sempre teve
papel central. Uma vez que as relações de gênero não são naturais e sim
construídas socialmente, podemos dizer que o discurso atua decisivamente
na construção de nossas representações quanto ao mundo e quanto às
atribuições dos papéis de homens e mulheres no contexto social. Dar
visibilidade para a mulher nesse tipo de cobertura contribui para a
desmistificação de tabus, mitos e estereótipos que prejudicam o
empoderamento feminino. 

Além da quantidade de fontes mulheres presentes nas notícias, outra forma
de avaliar seu status é a partir da qualificação das fontes, ou seja, identificar
quem foi ouvida. Em grande parte das matérias, predominaram as fontes
primárias, que são aquelas que desencadeiam o fato/acontecimento e
norteiam a cobertura. Pela grande quantidade de notícias cotidianas, era
esperado que as fontes primárias fossem mais frequentes, uma vez que
sempre antes ou após os jogos as jogadoras passam por uma coletiva de
imprensa.

Tivemos a presença de fontes masculinas em 21% das notícias. Em outras
45,7% eles não aparecem como fonte, ainda que existam fontes femininas.
Percebemos que quando os homens estão presentes nas notícias enquanto
fontes se tratam de técnicos, dirigentes de clubes ou algum profissional
ligado à área esportiva, como fisioterapeutas. De acordo com a pesquisa
“Jornalismo esportivo e equidade de gênero: a ausência das mulheres como
fonte de notícias na cobertura dos jogos olímpicos de Londres 2012”,
realizada por Valquiria Michela John e publicada na revista acadêmica
Estudos em Jornalismo e Mídia em 2014, a distribuição de fontes masculinas
e femininas na cobertura do megaevento de Londres foi de 74% (homens)
para 26% (mulheres). Essa diferença encontrada nas duas pesquisas se deve
a algumas razões. 

Em primeiro lugar, na pesquisa de Valquiria Michela John, foram categoriza-
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das notícias sem distinção de gênero, enquanto o ODGE apenas analisou as
de modalidades femininas, portanto, as matérias de esportes masculinos - e
consequentemente as fontes masculinas que vem com elas - foram
excluídas. Outro fator é que a pesquisa foi realizada em 2014 e, apesar de
não se passar muito tempo entre uma e outra, o espaço feminino no esporte
cresceu exponencialmente, com a obrigatoriedade de times femininos no
Brasileirão A e uma maior pressão dos movimentos sociais feministas para a
igualdade de gênero nos esportes. A Copa do Mundo de Futebol Feminino
em 2019 também parece ter sido um marco nessa virada ascendente de
visibilidade às modalidades femininas. 

Esses dados nos indicam que pelo menos no que tange à cobertura das
modalidades femininas a presença de mulheres como fontes é
significativamente maior do que na cobertura geral esportiva (26% do total
de fontes no caso da pesquisa de Valquiria Michela John; 55,2% das notícias,
no nosso caso). Além disso, observando a quantidade de fontes masculinas,
percebemos que, apesar da presença num conjunto menor de notícias, eles
são fontes em alguma posição de poder, como técnico dos times ou
dirigentes do clube. Logo, as desigualdades encontradas nos cargos de
comando acabam refletindo no tipo de fonte feminina e masculina ouvida
nas notícias (as mulheres, sobretudo como atletas; os homens em posições
hierarquicamente superiores). 

5.2 Gênero das fontes por veículo
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Ao todo, nas 24 notícias publicadas pelo O Globo, 70,8% tiveram falas
femininas, sendo a maior porcentagem entre os veículos analisados.
Podemos relacionar esse número com a quantidade de notícias temáticas, já
que elas exigem uma maior apuração e percepções. Cerca de 25% das
notícias tiveram fontes masculinas, quantidade maior do que a alcançada
pelo estudo geral. Assim, bem como concluído pela análise geral, nesse caso
também os homens escutados ou eram técnicos ou dirigentes, e estavam
diretamente ligados com o acontecimento norteador.

Já nas 26 notícias da Folha de São Paulo, 65,3% delas tinham fontes
femininas. Contudo, a Folha de São Paulo escutou mais fontes homens
(46,1%) do que a porcentagem da análise geral alcançada pelo estudo, o que
significa que, apesar de dar voz às mulheres, o jornal, comparativamente
com outros veículos, entrevistou mais homens do que a média. 

Nas notícias publicadas pelo Dibradoras, eis o cenário: 67,6% tiveram a
presença de fontes femininas e 29,5% masculinas. Comparada com os
outros veículos, foi o que teve a maior porcentagem de fontes masculinas, o
que, nos parece, tem a ver com a fato do Dibradoras ser um veículo que
ouviu muitas fontes no geral. Além disso, podemos ver que em suas notícias
o Dibradoras dá espaço para que os homens falem, mas de forma diferente.
Nas matérias publicadas, ao invés de serem homens falando sobre mulheres, 
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o Dibradoras chama os homens para falar sobre os próprios homens em
alguma situação envolvendo as mulheres, de modo a incentivar o debate e
conscientizar sobre os papéis de gênero. 

Ao todo, nas notícias divulgadas pelo Google News com aspas de alguma
pessoa, cerca de 63% das fontes eram mulheres, enquanto que apenas
15,1% eram homens - a menor quantidade comparando com os outros
veículos. Diante disso, podemos concluir que os veículos tiveram o cuidado
de ouvir as mulheres e de reconhecerem a sua credibilidade como fontes
para as matérias em que elas mesmas são as protagonistas. É um grande
avanço e muito positivo inferir que os jornais que são agregados no Google
Notícias respeitam o espaço feminino e estão incluídos na luta pela
igualdade na mídia.

Já dentre as notícias produzidas pelo UOL Esportes, 49,4% contaram com
fontes mulheres e 20,5% foram homens. Comparando com os outros
veículos, o UOL foi o que apresentou a mais baixa porcentagem de mulheres
citadas como fontes, o que pode nos indicar que o portal ainda não dá muito
espaço e visibilidade para a mulher se manifestar, como os outros dão. Por
outro lado, a porcentagem de homens ouvidos também é menor do que
comparado a outros jornais, como o Dibradoras e o Folha de São Paulo.
Então, podemos pensar que, mesmo não referenciando tantas mulheres, o
portal não ouve mais homens por isso, uma vez que a porcentagem de
notícias que não ouviu nenhuma fonte foi de 37,6% - a maior entre todos os
portais.

Por último, dentre as fontes ouvidas pelo Globo Esporte, 50,7% eram
mulheres e 21,6% homens. Esse número nos mostra que, embora a
quantidade de mulheres ouvidas seja grande, a porcentagem de homens é
maior do que comparadas com portais como o UOL e o O Globo. Isso pode
nos indicar que, no GE, a presença de falas masculinas nas notícias ainda é
muito importante. Podemos especular que isso é consequência do contexto
do veículo, que por ser tradicional e ter muitos homens consumindo o
conteúdo publicado, acaba não abrindo mão de entrevistar homens. Além
disso, o percentual de notícias sem nenhuma fonte também é bastante alto,
com 35,2%. Esse dado pode ser justificado pela grande quantidade de notí-
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cias cotidianas, que são curtas e muitas das vezes não incluem entrevista.

6) Gênero de quem assina
A categoria “Quem assina” diz respeito aos jornalistas que

escrevem as notícias dos portais analisados. Buscamos
comparar se existe uma presença significativa de mulheres

escrevendo sobre as modalidades femininas. Além disso,
podemos fazer inferências sobre a forma como a categoria se

comporta, como, por exemplo, se há muitas matérias sem
assinatura, se existem muitas matérias de redação e se existem

padrões sobre quem cobre o que no jornalismo esportivo que
diz respeito às modalidades femininas. 

A análise foi dividida em 4 possíveis assinantes: mulher; homem; homem e
mulher e redação.

6.1 Gênero de quem assina no material completo

Quase metade das matérias de editoria esportiva são assinadas pela
redação: 44,3%. Esse número contempla também os estagiários, pois o
material produzido por eles dificilmente conta com assinatura.  Na divisão
por gênero, homens ainda são a maioria: eles escrevem 27,3% das matérias,
enquanto as mulheres 26,3%. As matérias que são escritas por mais de uma
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pessoa, com homens e mulheres, possuem um número pouco expressivo:
2,1%. A partir disso, podemos inferir que, na editoria, não é comum que os
repórteres trabalhem de forma colaborativa.

Esses resultados diferem drasticamente dos encontrados por outras
pesquisas. Na ISPS 2011, por exemplo, as matérias da editoria esportiva
(sem diferenciar o gênero da modalidade coberta) eram escritas, naquela
época, majoritariamente por homens. O percentual era assustador: 92% das
matérias eram escritas por homens, enquanto apenas 8% eram assinadas por
mulheres. A pesquisa “Jornalismo esportivo e equidade de gênero: a
ausência das mulheres como fonte de notícias na cobertura dos jogos
olímpicos de Londres 2012”, realizada por Valquiria Michela John, apontou
que apenas 11% dos textos analisados foram escritos por mulheres. 

A diferença de 1% no percentual entre homens e mulheres encontrada no
ODGE 2021 é pequena, haja visto a presença maior de homens no
jornalismo esportivo em geral e os dados das pesquisas mencionadas acima.
Como a análise é baseada na cobertura de atletas mulheres e esportes
femininos, subentende-se que, nesse caso, podem existir,
proporcionalmente, mais mulheres jornalistas cobrindo essas modalidades
do que esportes em geral. Entretanto, ainda não existem pesquisas que
comparam a presença de jornalistas mulheres em modalidades femininas e
masculinas. Assim, não é possível cravar que elas são mais numerosas, em
termos proporcionais, na cobertura do feminino. Apenas que uma maior
proporção de notícias de modalidades femininas é assinada por jornalistas
mulheres.

6.2 Gênero de quem assina por veículo
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Nesse sentido, o veículo Dibradoras se destaca: todas as matérias são
produzidas e assinadas por mulheres. Ou seja, até mesmo as que são
assinadas pela redação, são feitas por mulheres. Outro ponto de destaque
do portal é que o percentual de matérias feitas pela redação é baixo: 14,1%.
Isso denota a importância que os editores do veículo dão às assinaturas das
“dibradoras”, principalmente nos conteúdos temáticos. 

O GE acompanha as métricas do gráfico geral, ao passo que, as matérias
clipadas pelos mecanismo de busca do Google News diminuem as matérias
assinadas pela Redação, mas as assinadas por homens têm seu percentual
parecido, chegando aos 25%. As mulheres, nesse caso, representam cerca de
20% das produtoras. 

No jornal O Globo, a percentagem mais expressiva é a de mulheres: 45,8%
dos textos são escritos por elas. Em segundo lugar estão as notícias de
redação, que representam 29,2%. Os homens, aqui, são minoria se
comparado ao número de mulheres: cerca de 20,8% do material é assinado
por eles. O percentual de matérias escritas por homens e mulheres segue o
padrão do gráfico geral: apenas 4,2%. 

Já no outro jornal analisado, a Folha, mais de 50% das matérias são
assinadas por mulheres. Depois, vêm os homens, com 38,4%. As matérias 
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assinadas pela redação e as feitas por homens com mulheres empatam com
3,8%. A partir desse dado, percebe-se que o somatório de autores
nomeados ultrapassa a faixa dos 90%. Ou seja, a existência da assinatura dos
repórteres é uma característica que demarca a publicação. 

O UOL destaca-se por ser o veículo com o maior percentual de homens
dentre os 6 veículos analisados pelo relatório: 41,8% das notícias foram
assinadas por eles. As mulheres escrevem menos de 10% das notícias.
Juntos, eles somam metade das publicações. Porém, analisando os dados
gerais, a redação assina matérias de maneira significativa: 47,6%. Além disso,
matérias colaborativas entre homens e mulheres representam apenas 0,6%.
Nesse caso, essa é a menor média da categoria dentre todos os veículos,
com menos de 1%.

Ainda sobre o UOL, a plataforma tem destaque por seus conteúdos
especiais que são contemplados pelos blogs e colunas. Segundo
levantamento feito em julho de 2021, a lista de colunistas e blogueiros
contava com 31 perfis. Um deles, o “Vinte e dois”, não possui identificação
de gênero. Os outros 30 apresentam a seguinte divisão: 25 profissionais
homens e 5 mulheres. Ao comparar o gráfico geral sobre quem assina as
notícias esportivas clipadas no UOL com o percentual de blogueiros e
colunistas, nota-se uma paridade: os 10% de mulheres no geral, se
assemelham aos 16,6% de mulheres das colunas esportivas. 

Por último, as métricas do levantamento do Google News (que contempla o
conteúdo de vários portais de menor escala ou de outras especialidades)
apresentam os seguintes dados: a redação assina 42,5%, o que representa a
maior fatia do gráfico. Em seguida, aparecem os homens com 30,3%. Depois,
as mulheres representam 24,2%. E os 3% remanescentes são de homens e
mulheres na mesma publicação. 
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7) Presença de fotografias estáticas/em movimento
A categoria “Fotografia em movimento” busca analisar a

existência de fotos que mostram mulheres atletas no exercício
das suas atividades. Neste mapeamento buscamos entender se
as fotos que mostram as jogadoras dizem respeito às práticas
esportivas em si ou se privilegiam outros aspectos na imagem,
como a pose e outras "representações" que não as atletas em

movimento durante os jogos. 

Sim: quando há imagens de atletas mulheres em movimento, durante as
partidas. 
Não: quando as fotos das notícias não são de atletas mulheres em
movimento. 
NA (não se aplica): quando as fotos presentes nas notícias não dizem
respeito às atletas em si, ou seja, a análise não se aplica, já que não é
possível caracterizá-las. Neste tópico são inseridas também as matérias que
não possuem fotos, impossibilitando a análise. 

7.1 Presença de fotografias em movimento no material completo
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Ao fazer um levantamento sobre como essas mulheres são fotografadas,
podemos fazer inferências sobre como é vista a mulher esportista na mídia,
pois, há algumas décadas, o que se via na cobertura era o foco nas imagens
posadas, buscando mostrar as atletas como modelos. É o que mostra, por
exemplo, “Jogos de gênero em Pequim 2008: representações de
feminilidades e masculinidades (re)produzidas pelo site Terra” de Johanna
Von Muhlen e Silvana Goellner, publicada na Revista Brasileira de Ciências
do Esporte em 2012. Com isso, surge a possibilidade de fazermos uma
comparação dessa cobertura com a cobertura contemporânea. 

Olhando para as fotografias em movimento, as métricas não são tão
expressivas. Existe um percentual considerável de imagens de atletas em
movimento (35,6%). Mas, a maioria das reportagens ainda privilegia as fotos
posadas, sejam elas de atletas, ou as em grupo. Nas fotos de grupo, dois
momentos são frequentemente retratados: fotos levantando a taça, em
frente à placa de campeão e do círculo de jogadoras em campo - imagem
que geralmente representa uma “reunião” antes de uma decisão por pênaltis
e afins. 

Os dados gerais ainda contam com 21,7% que se referem às postagens que:
1. não tinham fotos. 2. Tinham fotos, mas não se aplicavam ao contexto de
atletas, ou seja, entraram na categoria não se aplica. 

7.2 Presença de fotografias em movimento por veículo
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Fazendo uma análise micro, por veículo, o UOL apresenta um dado
interessante: a quantidade de matérias onde a categoria não se aplicava tem
a maior fatia da análise. Essa informação leva a possíveis inferências: (a) as
matérias do UOL não utilizam tanto o recurso de imagem. Por isso, elas não
se enquadram no Sim/Não, pois não há objeto para a análise; (b) as matérias
não dizem tanto sobre assuntos onde caiba inserir fotos de atletas (seja em
forma de pose e/ou movimento). Com isso, o material acaba ficando de fora
dessa categoria de análise; (c) as matérias possuem conteúdo especializado,
específico, ou seja, não contemplam o factual do esporte como competições
e resultados de jogos, que são as notícias que mais utilizam esse tipo de
imagem. Com isso, as imagens feitas nesse tipo de cobertura não possuem
relação com a categoria de análise, as fotos em movimento. E, além disso, a
estrutura do UOL tem como foco os textos e não tanto o uso de várias
imagens numa mesma matéria, como é o caso do veículo Dibradoras. 

O Dibradoras, que se destaca pelo uso do recurso de imagens para ilustrar
suas matérias de maneira corriqueira e numerosa, possui os seguintes dados:
a maioria das imagens que são reproduzidas no veículo possuem atletas em
movimento. Além disso, como citado, ao compararmos o uso de imagens nas
matérias clipadas em cada veículo, o Dibradoras é o que mais utiliza
fotografias. Nas 71 matérias que foram levantadas no período de clipping,
em todas existem imagens. De diferentes formas, contemplando ou não
atletas, mas sempre algum registro foi publicado.

A divisão entre fotos em movimento, estáticas e a categoria do “não se
aplica” estão mais parelhas entre si no levantamento das notícias do Google
News. Aqui, a divisão segue a ordem: 35,8% das imagens estão em
movimento; 35,2% são estáticas; 29% do conteúdo não se aplica às análises
dessa categoria. Como a cobertura desses sites é mais focada em outros
desdobramentos do esporte, e não o cotidiano das modalidades, é esperado
que o número de matérias com imagens de atletas passíveis de serem
analisadas diminua. Essas notícias, então, ficam de fora da comparação. 

Já no GE, a situação muda um pouco: o maior percentual de notícias com
fotos de atletas não utiliza o recurso de movimento. Com 53,4% de imagens
estáticas, sobram 9,9% de reportagens onde não se aplica e 36,7% com ima-
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gens que mostram a atleta durante a execução da modalidade que pratica.
Nesse caso, perceba como o número de notícias sem fotos e/ou sobre outro
tema é pequeno.

A maioria de imagens paradas, posadas, sem a naturalidade do movimento
esportivo, no Globo Esporte, pode indicar uma predileção por esse tipo de
fotografia. Já que a estrutura do portal de fato cobre as modalidades de
maneira episódica e temática, ou seja, não existe uma falta de matérias,
nesse sentido. Além disso, devido ao grande número de conteúdo produzido
por eles, uma maior democratização dessas imagens era “esperada”. Com o
dado surpreendente, há uma quebra de expectativa sobre o formato de
representação nas matérias do portal que mais cobre as modalidades
femininas e suas adjacências no Brasil. 

Os dados presentes no gráfico do Globo Esporte são os mais próximos dos
levantados na análise geral, que soma as ocorrências de todos os veículos.
No jornal O Globo, as métricas também são semelhantes. Mais da metade
das matérias não representam movimentos (54,2%). Em segundo lugar estão
as fotos de atletas em movimento, com 37,5%. Por último, estão as matérias
que não se enquadram neste contexto, com 8,3%. 

É interessante pensar nesse caso sobre em que medida o jornal O Globo
possui métricas parecidas com o Globo Esporte, já que eles são antagônicos
no número de ocorrências a serem analisadas. O portal GE, com mais de 400
notícias, atinge percentuais próximos do tradicional veículo de mídia
impressa (que também existe online), que conta com menos de 30
ocorrências analisadas nesta pesquisa. 

No jornal Folha de São Paulo, existe um quase empate entre as fotografias
estáticas e as tiradas durante o desempenho nas modalidades: cerca de 46%
em movimento, contra cerca de 42% das estáticas. Os 12% remanescentes,
aproximadamente, entram na categoria “não se aplica”. 

8) Presença de fotografias com foco no corpo 
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A categoria “Foto com foco no corpo” diz sobre a maneira
como as atletas são representadas na imagem, ou seja, se

existe um foco em alguma parte do corpo ou se as imagens
objetificam as atletas em alguma medida. Nessa análise,
buscamos entender o perfil de imagem que é produzida e

reproduzida pelos portais e se existe um privilégio por esse tipo
de imagem.

Sim: para fotos que tinham o foco no corpo das atletas ao retratá-la;
Não: para as imagens que não retratavam as atletas por esse ângulo; 
Não se aplica: que diz respeito às fotos que não possuem atletas, ou seja,
não é possível haver uma comparação, e às notícias que não possuem
registros fotográficos. 

8.1 Presença de fotografias com foco no corpo no material
completo 

Com relação à divulgação de fotografias com foco no corpo feminino,
apenas 2,1% das imagens se enquadram na categoria. A estatística atingida
em 2021 contrasta com a cobertura jornalística dos portais que cobriam
esportes nos anos 1980, por exemplo. 
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A revista Placar, de acordo com a pesquisa “Uma história do futebol
feminino nas páginas da Revista Placar entre os anos 1980-1990”, de Leila
Salvini e Wanderley Marchi Júnior (2013), apesar de realizar a cobertura dos
esportes na modalidade feminina, utilizava dos recursos imagéticos com
foco no corpo, com ângulos objetificantes e erotizados. 

A mudança na representação das modalidades femininas acompanha as
transformações dos focos das matérias. É natural que, com menos matérias
que dizem sobre as questões “extra-campo”, menos imagens que explorem
esse universo sejam veiculadas. Com a diminuição de pautas sobre a atleta
mãe, a atleta esposa, vaidosa, musa, feminina e mais assuntos do “esporte”, a
cobertura com imagens que poderiam privilegiar a “boa forma” e o “corpo
esbelto” fica de lado, tendo como consequência um baixo uso de imagens
com foco no corpo e/ou objetificando a atleta mulher. 

8.2 Presença de fotografias com foco no corpo por veículo

Foto: PLACAR/Reprodução
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Nos gráficos individuais dos jornais Folha de São Paulo e O Globo, um dado
chama a atenção: em nenhum deles há imagens com foco no corpo. Com
isso a divisão segue um padrão: no O Globo, o maior percentual é negativo,
com 91,7%, seguido da categoria não se aplica, que fica com 8,3%. Já na
Folha, a porcentagem que representa a negativa é de 92,3% e a de situações
que não se aplicam é de 7,7%. 

Já no Globo Esporte, quase 90% das imagens não possuem foco no corpo. O
dado é significativo ao pensar nos números atingidos pelo portal com a
cobertura esportiva. Num veículo que cobre do factual ao material exclusivo,
a falta desse tipo de foto é um ponto a se “comemorar”. Não há mais espaço
para esse tipo de perspectiva no jornalismo nos últimos anos. À título de
exemplificação, os casos que não se aplicam à discussão representam 9,1% e
as matérias com algum tipo de material nesse estilo é de apenas 2,5%. 

No UOL, 52,4% das imagens não possuem foco no corpo, ou seja, a maioria
delas. O segundo indicador é o de matérias que não se aplicam à situação,
com 45,9%. Paralelo à discussão anterior sobre o tipo de cobertura esportiva
do UOL, percebe-se que nesse caso o número de notícias que não possuem
qualquer relação com esse tipo de abordagem é grande. 

O veículo Dibradoras (composto por mulheres), por exemplo, apresenta uma
porcentagem de fotos com foco no corpo ainda menor do que o gráfico ge-
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ral: 1,4%.

Vale destacar que a única vez em que a estatística é afirmativa, se trata de
uma matéria sobre o desempenho do Santos numa partida de futebol contra
o Corinthians. O peixe quebrou a invencibilidade do timão, e, devido a
ocasião, as imagens focam no feito. Assim, muitas fotos de atletas
comemorando são utilizadas. O fotógrafo da partida, sutilmente, acaba
focando nos corpos comemorando. Em algumas imagens, sem mostrar a
cabeça das atletas, o corpo (pernas e nádegas) é evidenciado. 

Nesse caso, o estilo da cobertura das dibradoras quebra com os padrões
antigos de representação, pois não compactua com a objetificação dos
corpos femininos nas reportagens, nem privilegia falar sobre a vida pessoal
dessas mulheres.  

Essa possível “ambiguidade” durante o processo de identificação das
imagens nos portais e a sutileza com a qual esse “foco” aparece nas fotos
aponta para novos caminhos:

●  O trabalho é conjunto: os fotógrafos e os editores são peças
fundamentais na erradicação desse tipo de abordagem. Quando o
profissional da fotografia não produz conteúdo nessa vertente, o
editor fica sem material para explorar esse tipo de perspectiva,
mesmo que queira. Ao passo que, mesmo quando o fotógrafo
produz esse tipo de fotografia, o editor pode quebrar com a
perpetuação de reportagens dessa natureza ao excluir essas
imagens da galeria de reprodução.

No levantamento feito pelas pesquisadoras Johanna Von Muhlen e Silvana
Goellner, em 2012, sobre a cobertura das Olimpíadas de 2008 feita pelo site
Terra, a identificação das imagens com foco no corpo era descomplicada. Em
certa ocasião, a fotografia da modalidade feminina e masculina do mesmo
esporte (vôlei de praia), feita no mesmo ângulo, tem um “foco” - literalmente
- diferente:

1. Primeiro, um atleta homem em movimento durante a partida é
fotografado. O foco da imagem é justamente na ação e nas
expressões faciais e movimentos do tronco do atleta durante a
partida. O fundo da imagem é o foco - posição em que o atleta a-
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parece enquadrado. 

2. Na fotografia da mesma modalidade, mas no feminino, a situação
é invertida: o “fundo” da imagem é desfocado, e o destaque da lente
vai justamente para o bumbum da atleta. Nesse caso, o
enquadramento é nítido, ao contrário da “sutileza” desse tipo de
abordagem encontrada nas fotos de hoje. Vale ressaltar ainda que a
imagem da dupla feminina pode ser considerada, em alguma medida,
estática. Isso acontece pois a atleta está parada, fazendo um sinal
para sua colega, porém, o jogo ainda não está rolando.

3. Nesse caso, os movimentos de saque, recepção e afins que são
característicos da partida são deixados de lado. Interessa lembrar
que, no caso da modalidade no masculino, o foco está justamente no
homem enquadrado como atleta em ação. Na foto da mulher, a
cabeça e o tronco que identificam a atleta não aparecem, o que não
costuma acontecer com homens. 
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9) Imagens de atletas com filhos
A categoria “Imagens com filhos” diz sobre a existência de

fotos de atletas com seus filhos nas notícias. Aqui, buscamos
entender se a cobertura dos portais contempla esse tipo de
imagem e se existe um privilégio por esse tipo de fotografia
quando o assunto é uma mulher atleta. Buscamos entender

quais aspectos da vida da atleta são privilegiados na cobertura
através dessas imagens. 

Sim: quando as imagens são de atletas com seus filhos; 
Não: quando as imagens não possuem filhos junto às atletas; 
NA (Não se aplica): quando a notícia não possui imagens ou quando as fotos
não dizem respeito a atletas e assim não é possível caracterizar. 

9.1 Imagens de atletas com filhos no material completo

Em 76,1% das notícias analisadas pela clipagem não há imagens de atletas
com filhos. Isso se dá, principalmente, pela mudança de abordagem das
matérias que se referem às mulheres atletas que são mães e/ou gestantes.
Outros 20,6% da estatística se refere às matérias que não possuem nenhum
tipo de imagem ou fotos de atletas, na categoria não se aplica. E o número
menos expressivo, que de fato representa a quantidade de notícias que
dizem sobre a vida da atleta que é mãe, exemplificada por imagens com 
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filhos, fica na casa dos 3,2%. 

Esse pequeno número fala muito sobre uma mudança nos assuntos tratados
pela cobertura jornalística brasileira ao longo dos anos. Se antes, a pauta
principal se ancorava na vida dessas atletas num contexto para além de sua
vida profissional, hoje, o agendamento dos assuntos tem tido um foco
diferente. Os feitos profissionais das mulheres, suas conquistas e
movimentações dentro do esporte têm sido mais destacadas pela imprensa.

Mas, ao mesmo tempo, surge uma reflexão: será que o contexto pandêmico
inserido nas reportagens feitas no período de tempo analisado nesta
pesquisa pode ter influenciado na falta de matérias e representações da
atleta mãe? O direcionamento das matérias às questões da pandemia do
coronavírus podem ter influenciado para essa mudança na cobertura, ao
passo que, por se tratar de um período atípico que fez com que os
esportistas paralisassem suas atividades, as pautas que dizem respeito à vida
pessoal dessas atletas poderiam se sobressair. 

Sem uma definição concreta sobre os motivos pelos quais a não cobertura
desse assunto acontece de maneira tão impactante, devemos aguardar as
próximas pesquisas realizadas em períodos de tempo diferentes que possam
ratificar essa mudança no estilo de cobertura dos esportes femininos e suas
atletas. 

9.2 Imagens de atletas com filhos por veículo
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No jornal O Globo a métrica é surpreendente: não há fotos de mulheres com
seus filhos nas notícias analisadas. A editoria esportiva do veículo é focada
100% do tempo em outros assuntos. E, se porventura, existe alguma nota
sobre o assunto, ela não é retratada por imagens. A porcentagem, neste
caso, fica assim: 95,8% do material não possui imagens de profissionais com
seus filhos (valor recorde entre as análises) e os 4,2% das publicações
restantes não possuem correlação com essa parte da pesquisa. 

A Folha de São Paulo, por sua vez, se aproxima da proposta apresentada
pelo O Globo: 88,5% das reportagens não contam com as imagens
maternais, apenas 3,8% possuem fotos de mães com seus filhos e 7,7% do
material não diz respeito a esse tipo de análise. 

Já no Globo Esporte, chama a atenção os 87,7% de matérias sem imagens
com os filhos. Em seguida, o percentual de reportagens que não podem ser
analisadas por esse viés, com 8,9%. 

No UOL, o número de matérias onde a análise não se aplica é ainda mais
expressivo, com 45,3%. A porcentagem de matérias sem imagens com filhos
é de 52,9%. Ao encontro dos dados gerais, está o pequeno número de
matérias com fotos de mãe e filho: apenas 1,8%. 
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O material do Google News é o que mais possui esse tipo de conteúdo: com
5,5%. Mesmo assim, o valor é tímido, já que a porção que não possui essas
fotos chega a 66,5%. O percentual de matérias sem relação com a temática
é de 28%, ou seja, um valor intermediário entre o gráfico geral e outros
veículos como o UOL. 

O Dibradoras possui 1,4% de matérias com imagens de profissionais com
seus filhos. O pequeno número corresponde a uma matéria, de um total de
71. A reportagem solitária que utiliza esse tipo de recurso fala sobre a
conquista da técnica Emma Hayes: a primeira técnica mulher finalista da
Champions League na modalidade feminina desde 2009. Nesse caso, vale
destacar que a imagem com uma criança é a última da reportagem, depois
de outras seis fotos do time, torcida e da comissão técnica aparecer.
Interessa perceber também que a imagem aparece quando as aspas da
treinadora sobre a questão de gênero vem à tona. As matérias que não
possuem imagens com foco na maternidade somam 76,1%. Em seguida, vem
as que não possuem qualquer relação com o assunto: 22,5%. 
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MONITORAMENTO DOS CASOS
DE ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO



DADOS GERAIS

22 
CASOS 

ocorreram
na Internet

6
cometidos por

atletas 
ou ex-atletas

cometidos
por

jornalistas

3
cometidos

por
dirigentes

3

6



Ginastas brasileiras de 9 a 15 anos são alvo de assédio pela internet durante a
pandemia 
Data: 16/06/2020 
Onde: Internet 
Fato: Sete meninas com idade entre nove e 15 anos receberam mensagens
de perfis fakes no Instagram que se passavam por treinadores de ginástica,
clubes e até de algumas ginastas, que usavam como pretexto o
agendamento de testes, para pedir fotos para essas crianças e adolescentes.
Desdobramentos: A Confederação Brasileira de Ginástica acionou o Comitê
de Ética da entidade e comunicou o caso ao Comitê Olímpico do Brasil, ao
Ministério Público do Trabalho e criou uma campanha nas redes sociais
alertando sobre a possibilidade de aliciadores tentarem cooptar as ginastas.
O MPT-RJ encaminhou o material para a Polícia Civil. 
Como terminou: Caso não teve maior repercussão. Ninguém foi indiciado. 

MONITORAMENTO DOS
CASOS DE ASSÉDIO E

DISCRIMINAÇÃO
CASO 1

CASO 2
Lutadora Amanda Ribas sofre comentários machistas ao postar foto com Dana
White
Data: 31/07/2020 
Onde: Internet 
Fato: Ao postar uma foto no Instagram ao lado da presidente do UFC, Dana
White, Amanda Ribas passou a receber muitos comentários machistas ali e
também em outras páginas que repostaram a imagem, como a do UFC e
portal de notícias Combate. “Tem cara de romance no ar”. “Tá pegando...”. 
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“Se sentar no colo rola cinturão hein Amandinha!”. “Percebi que rolou algo
aí”.
Desdobramentos: A Confederação Brasileira de Ginástica acionou o Comitê
de Ética da entidade e comunicou o caso ao Comitê Olímpico do Brasil, ao
Ministério Público do Trabalho e criou uma campanha nas redes sociais
alertando sobre a possibilidade de aliciadores tentarem cooptar as ginastas.
O MPT-RJ encaminhou o material para a Polícia Civil. 
Como terminou: Caso não teve maior repercussão. Ninguém foi indiciado.

CASO 3
Menina Lari Gol sobre bullying por escolher jogar futebol 
Data: 27/07/2020
Onde: Recife
Fato: Larissa Silva, mais conhecida como Lari gol, de apenas dez anos de
idade, viralizou nas redes sociais com um vídeo em que exige respeito e
denuncia o preconceito sofrido por conta de sua habilidade com o futebol.
Ela era constantemente constrangida pela sua aparência, pelas roupas que
vestia e pela vontade de jogar futebol com as outras crianças.
Desdobramentos: Lari Gol comoveu várias atletas da Seleção Feminina
Brasileira de Futebol. A menina ganhou muitos presentes e uma
videoconferência junto às jogadoras Cristiane e Andressa Alves. Com
chuteiras novas e camisas autografadas pelas atletas, Lari Gol foi incentivada
a continuar praticando o esporte.
Como terminou: Após a mobilização, a menina será patrocinada pela
construtora MRV. Atualmente, a jogadora mirim treina no Centro de
Treinamento Agrestina, sob o comando da técnica Fabya Santos.
Contemplada dentro do programa #ElasTransformam, Larissa terá contrato
de dois anos com a empresa, e, além disso, nesses 24 meses de patrocínio,
terá seus passos acompanhados pela medalhista de ouro no salto em
distância nos Jogos de Pequim, em 2008, Maurren Maggi, embaixadora da
campanha. 

CASO 4

Atacante Matheus Monteiro e volante Luiz Vinícius do Inter drogaram mulher
Data: 01/12/2020 
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Onde: Porto Alegre
Fato: Os jogadores Matheus Monteiro e Luiz Vinícius publicaram um vídeo
nas redes sociais, no qual Matheus diz que teria alterado a bebida de uma
mulher e a levado para o quarto. No vídeo, Matheus é filmado e conta que
colocou uma "bala" (gíria utilizada para drogas sintéticas) no copo de uma
mulher e a levou para um quarto. O registro foi publicado nos stories do
Instagram de Luiz Vinicius e apagado posteriormente. 
Desdobramentos: O Inter tomou conhecimento do vídeo após o registro
ganhar repercussão nas redes sociais. A diretoria colorada se reuniu para
apurar o caso antes de tomar a decisão, respaldada pelo departamento
jurídico.
Como terminou: Os jogadores da base prestaram depoimento à Polícia Civil,
em Porto Alegre. Eles foram chamados para esclarecer o vídeo publicado. O
Inter anunciou a rescisão de contrato dos dois jogadores, sem informar o
motivo da decisão. A delegada Jeiselaure de Souza, da Delegacia
Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), abriu inquérito para apurar
os fatos. 

CASO 5
Atletas do Inter feminino são alvo de comentários de cunho sexual e time
feminino sub-16 recebe comentários alusivos à pedofilia
Data: 22/12/2020
Onde: Porto Alegre
Fato: As jogadoras da equipe foram alvo de mensagens machistas em uma
rádio gaúcha, além de comentários de cunho sexual nas redes sociais
direcionados a uma das atletas. Os radialistas Ben-Hur Marchiori e Roberto
"Pato" Moure da Rádio Grenal pediram para as jogadoras solicitarem a
confecção de calções mais curtos, pois o uso do item do uniforme dobrado
pelas atletas "fica horrível, as pernas são mais bonitas que os [as dos]
homens, não tenho dúvida", e que elas deveriam “jogar de fio dental!". Já o
time de futebol feminino sub-16 foi alvo de comentários alusivos à pedofilia
nas redes sociais. O canal oficial do clube gaúcho, que comemorava a
conquista das Gurias Coloradas na internet por meio de uma foto do elenco
campeão, recebia a interação de seguidores que publicavam frases de cunho
sexual. Um dos fãs da página chegou a citar "Robinho, vem ver isso", 
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referindo-se ao ex-jogador do Santos, que foi condenado por estupro na
Itália. 
Desdobramentos: Os comentaristas usaram o espaço na Rádio Grenal para
se desculpar do ato, citando que são defensores do futebol feminino e das
mulheres. Em nota, a Rádio Grenal reiterou que a emissora é dirigida pela
jornalista Marjana Vargas desde a fundação, em 2012, e que a empresa é
"apaixonada pelo futebol, apaixonada pelo respeito e pela igualdade de
direitos e oportunidades que devem unir a humanidade". Já com relação ao
time sub-16, o Internacional, por meio de comunicado, condenou a série de
comentários. A Coordenadora de competições da CBF, Aline Pellegrino,
esteve na bolha do Brasileiro sub-16 e viu de perto as meninas campeãs do
Inter.
Como terminou: Uma ouvinte da Rádio Grenal registrou um Boletim de
Ocorrência (B.O.) pelo crime de assédio sexual, mas até então ninguém foi
indiciado. O Internacional apagou a publicação com a foto das campeãs sub-
16, mas manteve o compromisso de repassar os registros salvos para
investigação criminal. Os casos não tiveram maior repercussão.

CASO 6
Torcedoras lançam nota de repúdio a Saulo Klein, acusado de aliciar e estuprar
14 mulheres
Data: 24/12/2020
Onde: São Paulo
Fato: O empresário Saul Klein, sócio majoritário da Ferroviária S/A, foi
acusado de aliciar e estuprar 14 mulheres em festas realizadas em sua casa
em um condomínio em São Paulo desde 2008. 
Desdobramentos: Uma das torcidas organizadas da Locomotiva, a Ultras
Grená, soltou uma nota de repúdio pelas redes sociais. Na publicação, a
torcida expressou sua indignação com o desempenho da AFE nas
competições em 2020, pediu explicações sobre os resultados negativos e
solicitou também o afastamento imediato de Klein das funções
administrativas do clube. Na primeira oportunidade, o clube afirmou que
apenas se pronunciaria quando houvesse a manifestação oficial da Justiça
acerca das investigações sobre as acusações contra o empresário. 
Como terminou: Um inquérito policial foi aberto na Delegacia da Mulher de
Barueri, na Grande São Paulo. As investigações das denúncias estão manti-
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das em segredo de Justiça. Mais mulheres estudam se juntar à ação. O
próprio Saul Klein informou seu afastamento como membro gestor do
clube-empresa. O comunicado foi feito através de nota oficial pelas redes da
Locomotiva. 

Atacante Dudu, do Palmeiras, é acusado de ter agredido sua ex-esposa, Mallu
Ohana
Data: 22/06/2020 
Onde: São Paulo
Fato: Mallu, que foi casada com o atleta por mais de dez anos e tem dois
filhos com ele, relatou ter sido agredida pelo jogador (com socos na cabeça,
na região do peito e puxões de cabelo) ao encontrá-lo na garagem do imóvel
em que ela mora
Desdobramentos:  O Palmeiras se manifestou a respeito da acusação da ex-
mulher de Dudu, Mallu Ohana, de que o jogador a agrediu. O clube afirmou
que acompanhará o assunto e as conclusões das investigações pelas
autoridades competentes
Como terminou: A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
(SSP) concluiu o inquérito que inocenta o ex-jogador do Palmeiras Dudu. O
caso segue agora para averiguação do Ministério Público. Dudu acabou
saindo do Palmeiras para jogar na Itália. 

CASO 7

CASO 8
Treinador de natação é investigado por abuso sexual
Data: Dezembro/2019
Onde: São Paulo
Fato: O técnico de natação Sales José Alves de Carvalho é investigado por
abuso sexual de uma nadadora menor de idade. A mãe da menina, que pediu
para ter a imagem preservada, conta que durante uma competição de
natação, que ela não pode acompanhar, Sales teria obrigado a criança a ficar
no mesmo quarto de hotel que ele, onde teriam ocorrido os abusos. 
Desdobramentos: A mãe conta que a filha tinha índices de nado que a
deixavam com expectativa grande para ser convocada para a seleção
brasileira juvenil nos anos seguintes, mas que a agressão sexual que ela teria 
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dsofrido a fez abandonar as piscinas. 
Como terminou: O Comitê de Ética e Integridade da CBDA (Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos) decidiu por unanimidade proibir o
técnico de natação Sales José Alves de Carvalho de ter acesso a locais de
competições de natação e tomar parte de qualquer evento relacionado aos
desportos aquáticos de forma vitalícia. É o primeiro caso de técnico banido
do esporte no Brasil. 

CASO 9
Presidente do Comitê Tóquio 2020 faz declarações machistas sobre presença
feminina em reuniões 
Data: 03/02/2021 
Onde: Japão
Fato: O presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, Yoshiro
Mori, fez comentários machistas durante uma reunião com outros
funcionários da entidade. Segundo relatos, o dirigente teria dito: “Os
conselhos de administração com muitas mulheres levam muito tempo. Se
você aumenta o número de membros executivos femininos, e se seu tempo
de palavra não estiver limitado em certa medida, terão dificuldade para
terminar, o que é irritante. As mulheres têm o espírito de competição. Se
uma levanta a mão (para falar), as outras acham que também devem se
expressar. É por isso que todas acabam falando. Temos oito mulheres no
comitê de organização, mas elas sabem ficar em seu lugar.”
Desdobramentos: A indignação dos japoneses fez com que uma hashtag
com a mensagem “Mori por favor renuncie” entrasse nos trending topics do
Twitter. Os usuários da rede social tentaram pressionar patrocinadores para
que Mori fosse destituído do posto. 
Como terminou: Após a repercussão negativa das declarações, Yoshiro Mori
pediu desculpas protocolares e renunciou ao cargo. Em nota oficial, Thomas
Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, agradeceu o período de
Mori à frente de Tóquio 2020, mas disse entender os motivos para a
renúncia. Ao mesmo tempo, afirmou que vai trabalhar ao lado do sucessor.
Presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o brasileiro Andrew
Parsons, disse esperar que a reação às falas de Mori possa ser um marco de
diversidade e inclusão no esporte. 
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Comentarista tem fala racista em jogo feminino 
Data: 25/04/2021
Onde: Bahia 
Fato: O narrador Paulo Cesar Ferrarin e o comentarista Edson Florão,
responsáveis pela transmissão do jogo entre Napoli (SC) e Bahia, pela Série
A1 do Brasileirão Feminino, direcionaram comentários preconceituosos a
jogadoras do clube baiano. Ambos estavam contratados pela MyCujoo.
Desdobramentos: Diante de um dos comentários de usuários que assistiam
à partida na plataforma da MyCujoo, o narrador rebateu, chegou a falar em
"mimimi". 
Como terminou: A CBF se pronunciou contra as falas racistas que foram
ditas. Foi informado em nota que os profissionais envolvidos foram
afastados. Também nas redes sociais, o MyCujoo afirmou que "quaisquer
comentários sobre características físicas das jogadoras são, de fato,
inaceitáveis" e confirmou o afastamento dos profissionais. 

CASO 10

CASO 11

Mulher enxadrista denuncia assédio que sofreu em torneios
Data: 19/10/2020
Onde: Internet  
Fato: Em um relato com quase 400 curtidas, a enxadrista Ellen Bail
denunciou o assédio que sofreu desde muito nova nos torneios, com 11, 13
e 15 anos, por homens de 20 a 40 - o que também caracteriza a cultura da
pedofilia. Ela conta como deixou de vestir certos tipos de roupa para não
sofrer piadinhas, olhares e afins. Só que, independentemente da vestimenta,
seja leggings ou calça jeans, ela não conseguiu evitar certos tipos de
comentários. 
Desdobramentos: Assim como o post gerou diversas mensagens de apoio,
também fez com que homens fizessem comentários de ódio direcionados à
Ellen. 
Como terminou: Caso não teve maior repercussão. Ninguém foi indiciado. 
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Ex-atletas denunciam abuso moral na seleção brasileira de ginástica rítmica
Data: 20/12/2020 
Onde: --
Fato: Ex-atletas da seleção brasileira de ginástica rítmica denunciaram uma
rotina de abuso moral, xingamentos e um controle radical do peso delas em
matéria que foi ao ar na TV Globo. Ao todo, a reportagem ouviu 27 ginastas,
e todas confirmaram incidentes do tipo. De acordo com o material, as
mulheres que sofreram abuso estavam sob a responsabilidade da comissão
técnica da seleção brasileira da modalidade de 2000 até a última Olimpíada,
disputada em 2016 no Rio de Janeiro.
Desdobramentos: Em nota enviada à TV Globo, assinada pela presidente da
CBG, Luciene Resende, a entidade afirma que "tem total interesse em apurar
quaisquer fatos ou circunstâncias que possam caracterizar violação de
conduta ética, crime ou infração. E mantemos um rigoroso e permanente
Programa de Integridade justamente para combater assédios, abusos,
dopagem, manipulações, preconceito, fraudes ou qualquer forma de
violência."
Como terminou: Caso não teve maior repercussão. Ninguém foi indiciado. 

CASO 12

CASO 13
Apresentador Neto, da Band, é acusado de ofender e fazer piadas de cunho
sexual contra comerciante em vídeo publicado nas redes sociais.
Data: 2016 
Onde: Mundo Novo, Mato Grosso do Sul
Fato: O apresentador Neto foi até a cidade de Mundo Novo para participar
de partida beneficente. Chegando lá, ele passou em um bar, chamado
Pimenta Doce. No local, ele gravou um vídeo e tirou fotos com Odete, a
dona do estabelecimento. No vídeo, que foi divulgado nas redes sociais, ele
trata o lugar como prostíbulo e chama Odete de nomes como biscate e
gostosa e “dona da zona da cidade”. O apresentador, ainda, fez comentários
que depreciam a aparência de Odete. 
Desdobramentos: Neto foi processado por Odete, que fechou seu bar após
a repercussão do vídeo. A mulher também contou que ficou depressiva,
doente. Ela pediu R$340 mil de indenização por danos morais e materiais. . 
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Neto e a Band não comentaram o caso. 
Como terminou: Por decisão judicial, Neto leu um pedido de desculpas/nota
ao vivo durante o programa “Os Donos da Bola”. O pedido formal de
desculpas foi feito após Odete conseguir o direito de resposta sobre o caso
em uma ação judicial. Em caso de descumprimento, a multa a ser paga seria
de mil reais por dia de atraso do pedido de desculpas público. Além do
processo contra a emissora Bandeirantes, o advogado de Odete disse que
vai mover outra ação de indenização por danos morais e materiais, mas
dessa vez, contra o apresentador Neto. . 

“Amigo” gamer de jogadora de e-sports Ingrid Bueno é acusado de matá-la a
facadas. 
Data: 22/02/2021 
Onde: São Paulo
Fato:  A gamer Ingrid Bueno, conhecida como “Sol” no meio do e-sports, foi
morta por Guilherme Alves Costa, o “Flashlight”. O estudante também era
gamer e matou a jovem na própria casa. Os dois se conheceram pela
internet um mês antes de a tragédia acontecer. No último encontro que
tiveram, Gabriel a matou com várias facadas (por todo o corpo). Gabriel
publicou fotos da jovem morta nas redes sociais e assumiu a autoria do
crime. 
Desdobramentos: Após o crime, o assassino fugiu e disse que ia tirar a
própria vida, mas foi convencido a voltar para a casa pela família. Quando
chegou, foi preso em flagrante e assumiu a autoria do crime perante a
polícia. Ele foi levado e ouvido: deu detalhes sobre a ação, que foi
premeditada. Já nas redes sociais, gamers e ligas se pronunciaram
lamentando o caso de feminicídio no meio. 
Como terminou: O caso foi registrado como homicídio qualificado e exames
de perícia, inclusive na vítima, foram solicitados. A equipe de e-sports da
qual “Flashlight” era integrante se pronunciou dizendo que não compactua
com a atitude do criminoso e que a interação entre eles dentro da equipe
era virtual. Em março, o Ministério Público denunciou Gabriel. Ele está preso
de maneira preventiva e ficará detido até o julgamento.  

CASO 14

71Monitoramento de casos



Cuca e mais 3 jogadores foram acusados de violentar sexualmente adolescente
Data: Julho de 1987 
Onde: Berna, Suíça.
Fato:  Em 1987, os então jogadores Cuca, Eduardo, Henrique e Fernando
foram detidos em um hotel na Suíça após serem acusados de cometerem
crime de violência sexual contra uma adolescente de 13 anos, ou seja,
estupro de menor. A menina, que é considerada pessoa vulnerável, não
acusou Cuca diretamente nos registros policiais. O caso ficou conhecido na
época como “o escândalo de Berna”. 
Desdobramentos: A imprensa brasileira minimizou o caso e chegou a tratá-
lo como um episódio de “festinha” pós-jogo. O estupro cometido pelo
jogadores foi normalizado pelos veículos. A imprensa gaúcha, por sua vez,
defendeu os jogadores e caracterizou a situação como “um deslize”.
Recentemente, o caso veio à tona na imprensa com cobertura diferente. Em
2021, alguns torcedores do Galo se mostraram contrários à contratação do
técnico devido ao fato. Cuca, em entrevista concedida neste ano, disse que
não foi julgado e culpado. O treinador disse também que foi julgado à revelia
e que não estava mais no Grêmio quando os outros jogadores foram
julgados. Completou dizendo que não houve abuso sexual, nem tentativa. 
Como terminou: Em 1989, os jogadores foram condenados por atentado
violento ao pudor contra vulnerável (menor de idade). A condenação foi de
15 meses de prisão, que nunca foi cumprida, pois o Brasil não extraditou os
atletas à Suíça para cumprimento de pena (o Brasil não extradita seus
cidadãos para cumprimento de pena em outros territórios). Assim, o
processo caducou: em 2004, o crime prescreveu e os jogadores seguiram
suas vidas.

CASO 15

CASO 16

Ex-atleta Giba deu declaração transfóbica sobre Tiffany Abreu, atleta transexual
que atua no vôlei brasileiro 
Data: 08/05/2021 
Onde: Youtube do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro 
Fato: Em uma entrevista concedida à Eduardo Bolsonaro, no canal do
Youtube do parlamentar, o ex-jogador disse que o fato de a atleta Tiffany 
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Abreu atuar em times de vôlei na modalidade feminina é “completamente
fora do normal”. Além disso, Giba sugeriu que os atletas transexuais
deveriam ter seu campeonato próprio, à parte das modalidades femininas e
masculinas. Ao rejeitar a presença de Tiffany no time feminino do Sesi, ele
ainda usou uma fake news sobre um possível caso de morte na Bélgica -
quando uma mulher trans teria batido na cabeça de outra mulher durante
luta e depois da agressão a atleta teria morrido por traumatismo craniano -
para tentar justificar sua opinião.  
Desdobramentos: Após a declaração de Giba, o site Boatos.org desmentiu a
história utilizada por ele para justificar o posicionamento contrário aos
transexuais jogarem nas modalidades feminina e masculina. A secretaria de
justiça denunciou o ex-atleta por transfobia. Após a denúncia, um processo
administrativo pode ser instaurado. Giba pode sofrer advertência e multa de
R$87 mil.
Como terminou: O vídeo ainda continua disponível no canal de Eduardo
Bolsonaro. Após a repercussão, Giba disse que entraria em contato
diretamente com Tiffany para “uma conversa”. Até o momento, a jogadora
não comentou o caso e não há mais informações sobre o processo que
envolve o ex-atleta. 

CASO 17
Jornalista Mariana Becker tem perguntas ironizadas por pilotos de F1 
Data: 17/04/2021 e 01/08/2021 
Onde: Grande Prêmio de Emília-Romanha e Grande Prêmio de Portugal 
Fato 1: Mariana Becker, ao entrevistar o piloto Nikita Mazepin, após o fim
do treino classificatório para o GP de Emília-Romanha, recebeu uma
resposta ríspida sobre o desempenho do piloto.
Desdobramentos 1: Assim que o fato aconteceu, Mariana encerrou a
entrevista, e ao fazer contato com o estúdio disse: “curto e grosso”, sobre a
atitude de Nikita. A equipe de transmissão comentou a grosseria e não
poupou críticas ao piloto, que é famoso por sempre se envolver em
polêmicas. Além da equipe de transmissão, internautas que acompanhavam
o treino também criticaram o piloto. 
Como terminou 1: Nikita não se desculpou e não houve mais nenhum tipo
de punição ao atleta. 
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Fato 2: Após treino classificatório para o GP de Portugal, a repórter Mariana
Becker fez uma pergunta a Fernando Alonso, repercutindo a má colocação
do espanhol no grid, que ficou no 13º lugar. Em sua pergunta, Mariana
abordou a dificuldade do espanhol durante o circuito. De forma seca, ele
respondeu somente “Sim.” Ela insistiu, mas o piloto continuou sem querer
falar sobre. Com isso, ela respondeu: “Ok, se não quer falar, tudo bem”
Desdobramentos 2: Após o acontecido, internautas saíram em defesa da
repórter. Os telespectadores chamaram Alonso de medíocre, idiota, sem
educação e outros adjetivos. Por fim, usuários pediram respeito com
Mariana Becker. No dia seguinte, o espanhol pediu desculpas pelo ocorrido.
Três semanas depois, a postura de Alonso com Mariana foi diferente. O
piloto foi solícito, respondeu o que foi perguntado de maneira educada.
Como terminou 2: Nenhuma medida legal foi tomada. 

CASO 18
Neymar Jr. foi acusado de assédio sexual contra Najila Trindade 
Data: 15/05/19  
Onde: Paris, França 
Fato: Em 2019, uma acusação de assédio veio à tona contra o jogador de
futebol Neymar Jr. Na ocasião, Najila Trindade acusou o atleta de estupro
durante encontro dos dois em um hotel em Paris. 
Desdobramentos: Najila disse que Neymar estava “agressivo” na ocasião.
Depois disso, um vídeo que mostrava uma suposta agressão entre Neymar
Jr. e Najila Trindade viralizou no dia 5 de junho de 2019 nas redes sociais.
Nas imagens, Najila e o jogador estão em uma cama e após um pequeno
diálogo ela diz “"Não? Você vai me bater, né? Vai me bater?". Depois, o
Ministério Público de São Paulo denunciou a mulher, acusando-a de
atrapalhar a investigação. O ex-marido da mulher também foi denunciado.
Eles foram acusados de agressão e arrombamento, além de dificultar a
apuração de estupro.
Como terminou: O primeiro inquérito foi concluído em julho. O processo foi
arquivado por ausência de provas em agosto. No entanto, Neymar não foi
considerado absolvido. O inquérito ainda pode ser reaberto.

CASO 19
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Gamer conhecida como “Cherna” denuncia treinador por assédio sexual
Data: 06/01/2021  
Onde: Twitter  
Fato: A jogadora de e-sports Cherna publicou em sua conta oficial no
Twitter um comunicado onde denunciava o técnico Marcos Vinicios “Dryx”
por assédio sexual e moral sofrido no WhatsApp.  
Desdobramentos: Cherna acionou um advogado e disse que moveria uma
ação judicial contra o treinador. Após a repercussão, novos casos de assédio
foram denunciados e a jogadora decidiu criar a AFGB, uma associação para
proteger mulheres gamers no Brasil desse tipo de crime. A atleta que joga
Rainbow Six Siege criou a associação com intuito de fazer com que as
mulheres não tenham medo e não se sintam sozinhas ao sofrer esse tipo de
situação.
Como terminou: Ainda não se sabe se a atleta de fato moveu a ação e não
há mais informações sobre como anda o caso. 

CASO 20
Ex-jogador Jairzinho disse para árbitra ir “lavar roupa” após marcação da
profissional 
Data: 23/09/2020 
Onde: Transmissão feita pela Botafogo TV, no Youtube. 
Fato: Durante transmissão da partida de futebol “Vasco x Botafogo” válida
pela Copa do Brasil, o ex-jogador do Botafogo Jairzinho se irritou com a
marcação de impedimento feita por Neuza Inês Back e soltou um “Vai lavar
roupa, pô”, reforçando o discurso retrógrado sobre a capacidade de
mulheres em entender e apitar futebol. 
Desdobramentos: A Federação Paulista de Futebol (FPF) repudiou o
acontecido. Em nota, a Federação classificou o comentário como “machista
e misógino”. Nas redes sociais, internautas repercutiram. O caso logo virou
notícia nos portais especializados. A equipe de transmissão que estava com
Jairzinho durante a partida, por sua vez, ficou calada durante a cobertura. 
Como terminou: Nas redes sociais, Jairzinho pediu desculpas à árbitra e
disse estar arrependido. O caso não teve reverberação legal.  

CASO 21
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Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) acusado de
assédio sexual contra funcionária da Federação
Data: Setembro de 2019   
Onde: Lima, Peru 
Fato: Em setembro de 2019, uma denúncia anônima foi feita pela vítima de
assédio sexual e moral cometido por Ricardo Souza ao COB. A mulher conta
que descobriu que seria “acompanhante” do então vice-presidente no Peru.
Por lá, ela ficaria no mesmo quarto que o dirigente. Durante a competição
do Pan-Americano no Peru, a funcionária sofreu assédio sexual e moral. Em
um áudio gravado por Ricardo, o cartola assume para a funcionária quais
eram suas intenções ao credenciá-la para a competição em Lima. 
Desdobramentos: Ricardo foi punido pelo Comitê de Ética do Comitê
Olímpico do Brasil. Ele foi suspenso por 2 anos. Além disso, não poderia
mais reaassumir o cargo na entidade. Menos de um mês depois, com o
respaldo de uma liminar, o dirigente voltou à Presidência da CBHb. Contra a
volta do dirigente, 22 pessoas renunciaram seus cargos, inclusive o técnico.
O “Movimento Atletas pelo Handebol” apoiou uma carta aberta que pedia a
renúncia de Ricardo. O movimento alega que neste caso o atleta é o mais
prejudicado com a situação. 
Como terminou: O COB, por sua vez, cortou verbas do CBHb e disse não
reconhecer Ricardo como presidente da Federação. O presidente não sofreu
punições judiciais. 

CASO 22
Jogadora de futebol feminino Paula Dapena protesta contra 1 minuto de silêncio
pela morte de Diego Maradona
Data: 30/11/2021    
Onde: Abegondo, Espanha 
Fato: Durante partida amistosa de times femininos, a jogadora Paula
Dapena, do clube Viajes Interrías, se recusou a prestar homenagem de 1
minuto de silêncio a Diego Maradona, que havia falecido. Durante a
paralisação, a jogadora sentou no gramado e ficou de costas. Após o gesto,
em entrevista, Paula justifica sua atitude: “Não se pode perdoá-lo por todas
as atrocidades que cometeu fora de campo. Para ser jogadora, tenho que ser
a primeira pessoa com valores além das habilidades que ele tinha, que sabe-
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mos serem qualidades e dons espetaculares no futebol”. Diego Maradona já
foi acusado de agressão contra a ex-namorada Rócio Oliva. Além disso, foi
acusado de assediar sexualmente uma repórter. A ex-mulher de Diogo, por
sua vez, denunciou o ex-atleta por violência doméstica. 
Desdobramentos: Paula sofreu ameaças de mortes na internet. O clube
ficou do lado de Paula e parte dos internautas também. Além de Paula,
outras atletas do clube também sofreram ameaças nas redes sociais. 
Como terminou: O caso não teve mais nenhum desdobramento.
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CONCLUSÕES
Após todas as análises feitas, chegamos a algumas conclusões:

Nossos resultados comprovam que há um avanço, em comparação
com outros estudos realizados em anos anteriores, na cobertura
rotineira das modalidades femininas, com o acompanhamento de
campeonatos importantes, sobretudo os de futebol.

O Globo Esporte e o UOL Esportes se reafirmaram como os
principais portais esportivos femininos do país, tanto pela
quantidade de notícias publicadas, quanto pelo acompanhamento
diário das modalidades. 

Também pudemos constatar que essa porcentagem de matérias
narrando a cobertura rotineira se relaciona diretamente com a
grande quantidade de notícias que encaixam no enquadramento
episódico.

Já portais como Folha de São Paulo, Dibradoras e Google News
são os que mais se empenham em produzir notícias temáticas. É
necessário destacar que seria importante termos mais ocorrências
do enquadramento temático, uma vez que é através dele que
questões mais estruturais são debatidas. 

Que o futebol é o esporte mais consumido do Brasil já sabemos.
Porém, a predominância do futebol nas publicações gera um
questionamento: o público realmente quer ler sobre o futebol por
vontade própria ou acaba procurando sobre esse assunto por
influência da ênfase dada ao esporte pela mídia?

Percebemos que são nas notícias do enquadramento temático que
temos uma quantidade de fontes mais significativa. Por se tratarem
de matérias mais contextuais e extensas, essas reportagens
apresentam uma diversidade de falas, bem como uma variedade de
tipos de fontes. Elas são importantes para a discussão de questões 
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mais “sérias” do esporte, como mencionado na análise, e também
para a diversificação de fontes, o que traz perspectivas plurais para
essas reportagens. 

Em todos os veículos analisados, o O Globo foi o único que
apresentou, de forma equivalente, a mesma porcentagem de
notícias com apenas uma fonte e de duas a quatro fontes. Além
disso, ele é o que possui a maior porcentagem de notícias com mais
de 5 fontes, o que mostra o empenho do jornal em produzir
notícias com um trabalho de apuração mais bem feito.

Por outro lado, a maioria das notícias do UOL não ouviu ninguém.
Essa informação nos mostra que o portal não se empenha muito
em entrevistar as pessoas envolvidas nas matérias e que não há um
trabalho acurado em se conseguir informações adicionais e
depoimentos.

Pudemos constatar também que a maioria das notícias analisadas
contaram com pelo menos uma fonte feminina. Por se tratarem de
modalidades femininas, é muito importante que as jogadoras ou
profissionais ligadas ao mundo esportivo sejam ouvidas e tenham o
seu lugar de fala respeitado. Essa forte presença das mulheres nas
fontes ouvidas é um grande avanço social para a equidade de
gênero no esporte. 

Comparando com os outros veículos, o UOL foi o que apresentou a
mais baixa porcentagem de mulheres citadas como fontes, o que
pode nos indicar que o portal ainda não dá muito espaço e
visibilidade para a mulher se manifestar, como os outros dão. Por
outro lado, a porcentagem de homens ouvidos também é menor do
que comparado a outros jornais, como o Dibradoras e a Folha de
São Paulo.

Além disso, quase metade das matérias de editoria esportiva são
assinadas pela redação. Na divisão por gênero, homens ainda são a
maioria. Já as matérias escritas por mais de uma pessoa, com
homens e mulheres, possuem um número pouco expressivo. A par-
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tir disso, podemos inferir que, na editoria, não é comum que os
repórteres trabalhem de forma colaborativa.

Nesse sentido, o veículo Dibradoras se destaca: todas as matérias
são produzidas e assinadas por mulheres. Outro ponto de destaque
é o portal UOL, por ser o veículo com o maior percentual de
homens autores dentre os 6 veículos analisados pelo Relatório. Ele
se sobressai por seus conteúdos especiais que são contemplados
pelos blogs e colunas. Segundo levantamento feito em julho de
2021, a lista de colunistas e blogueiros contava com 31 perfis,
apenas 5 deles mulheres. 

Sobre as fotografias analisadas, existe um percentual considerável
de imagens de atletas em movimento, contudo, a maioria das
reportagens ainda privilegia as fotos posadas, sejam elas de atletas,
ou as em grupo. Nas fotos de grupo, dois momentos são
frequentemente retratados: fotos levantando a taça, em frente à
placa de campeão e do círculo de jogadoras em campo - imagem
que geralmente representa uma “reunião” antes de uma decisão
por pênaltis e afins. 

O UOL apresentou um dado interessante: a quantidade de
matérias onde a categoria de fotografias em movimento não se
aplicava tem a maior fatia da análise. A estrutura do UOL tem
como foco os textos e não tanto o uso de várias imagens numa
mesma matéria, como é o caso do veículo Dibradoras, que se
destaca pelo uso do recurso de imagens para ilustrar suas matérias
de maneira corriqueira e numerosa. 

A mudança na representação das modalidades femininas
acompanha as transformações dos focos das matérias. É natural
que, com menos matérias que dizem sobre as questões “extra-
campo”, menos imagens que explorem esse universo sejam
veiculadas. Com a diminuição de pautas sobre a atleta mãe, a atleta
esposa, vaidosa, musa, feminina e mais assuntos do “esporte”, a
cobertura com imagens que poderiam privilegiar a “boa forma” e o
“corpo esbelto” fica de lado, tendo como consequência um baixo 
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uso de imagens com foco no corpo e/ou objetificando/erotizando
a atleta mulher. 

Já no Globo Esporte, quase 90% das imagens não possuem foco no
corpo. O dado é significativo ao pensar nos números atingidos pelo
portal com a cobertura esportiva. Num veículo que cobre do
factual ao material exclusivo, a falta desse tipo de foto é um ponto
a se “comemorar”. Não há mais espaço para esse tipo de
perspectiva no jornalismo nos últimos anos. 

Concluímos também que na grande maioria das notícias analisadas
pela clipagem não há imagens de atletas com filhos. Isso se dá,
principalmente, pela mudança de abordagem das matérias que se
referem às mulheres atletas que são mães e/ou gestantes. 

Por último, no jornal O Globo, a métrica é surpreendente: não há
fotos de mulheres com seus filhos nas notícias analisadas. Diante
disso, podemos concluir que o jornal não as colocou na posição de
mães, como outras pesquisas apontaram no passado.

Esse Relatório corrobora que os casos de assédio e misoginia não
são fatos isolados no mundo do esporte profissional. Além de
todas as ocorrências identificadas, também acreditamos que a
maioria dos casos não são denunciados pelas vítimas e/ou
noticiados na imprensa, já que em muitos casos a pessoa envolvida,
por medo, prefere não se manifestar.

Conseguimos analisar, a partir do casos, que crianças e
adolescentes mulheres enfrentam, desde cedo em suas carreiras
esportivas, constrangimentos e assédios, que vão de bullying a
casos de abuso sexual. 

Também constatamos que muitas das ocorrências são reflexos de
uma sociedade que ainda se encontra estruturada nos modelos
patriarcais e machistas, onde homens fizeram declarações,
comentários e/ou “brincadeiras” que não tinham a “intenção” de
ferir, mas que são falas misóginas e que perpetuam os estereótipos
negativos relacionados às mulheres. 
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Por último, se tratando das análises, entendemos que a grande
maioria dos casos não ganha nenhuma repercussão após serem
noticiados e que, muitas das vezes, os agressores não são punidos,
ou se não, a pena é branda, uma vez que a mulher em situação de
violência é (quase) sempre culpada pela agressão da qual foi ou é
vítima. 

No entanto, percorremos um longo caminho até chegar nos
resultados apresentados. Em princípio, tivemos uma grande
dificuldade de traçar parâmetros que diferenciam as coberturas
feitas no passado das que vigoram atualmente. Isso aconteceu pela
falta de estudos que pudessem ser usados como embasamento
para comparação. Sem a existência de estudos que retratem a
cobertura noticiosa do Brasil voltada para o esporte não há como
estabelecer aproximações e diferenças. 

Diante das dificuldades encontradas para compararmos nosso
estudo com outros, percebemos que: não só o observatório se
torna pioneiro, mas o modelo de análise e os dados que
produzimos. 

É interessante que as pesquisas a serem feitas sobre o assunto a
partir daqui pudessem contemplar as modalidades masculinas. Ou
seja, tendo os dois estudos em mãos (sobre a cobertura das
modalidades femininas e afins - como fizemos - e das modalidades
masculinas) existe um parâmetro possível para realizar, de fato,
uma comparação assertiva. 

É interessante também que nas próximas pesquisas a serem
realizadas sobre o assunto a pesquisa ISPS possa servir de
inspiração. Já que, com ela, podemos levantar dados que podem
ser comparados entre o Brasil e a comunidade internacional, mas
também numa linha do tempo, já que o estudo foi feito em 2011.
Passados 10 anos, fazer um levantamento de dados nos moldes do
realizado fora do Brasil pode ser também um caminho para o
desenvolvimento desse tipo de pesquisa no Brasil.
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Para além das dificuldades e êxitos retratados aqui, este trabalho
deixa uma base para os futuros pesquisadores da área. O ODGE
deixa como legado um modelo de análise - criado do zero por nós -
que pode ser usado de inspiração em novas pesquisas ou utilizado
de forma replicada, na íntegra, pelo próprio Observatório das
Desigualdades de Gênero no Esporte nas próximas edições do
projeto. 

Assim como nos inspiramos no modelo do ODRF, que diz respeito
aos casos de racismo no futebol (e o adaptamos para nosso objeto,
as violências de gênero), queremos fomentar novas pesquisas,
possibilitando que outros projetos possam nos usar como
referência. Ao longo dos anos, esse projeto pode servir de
referência para comparar a mídia esportiva brasileira.

Produzimos este relatório com a esperança de que estejamos contribuindo
para o estabelecimento de uma sociedade mais justa e em que profissionais
mulheres que atuam no esporte sejam efetivamente respeitadas.
Acreditamos que esta é uma das várias ações que estão surgindo com o
intuito de mitigar as disparidades de gênero no Brasil. 
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