
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

Participação Feminina em Jornais Desportivos Portugueses:  

Onde Estão as Mulheres nos Impressos A Bola, Record e O Jogo?1 

 
Noemi Correa BUENO2 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Faculdade de Arquitetura, Artes e 

Comunicação (FAAC) – Campus Bauru / SP 

 

Maria Salomé Fernandes Martins MARIOVET3 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias – Lisboa / Portugal 

 

José Carlos MARQUES4 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Faculdade de Arquitetura, Artes e 

Comunicação (FAAC) – Campus Bauru / SP 

 

 

Resumo 

 

Considerando que o esporte permanece ainda como um campo onde se produz e reproduz 

a desigualdade entre gêneros (como apontam estudos realizados por Birrel & Cole [1990], 

Marivoet [2014] e Migliaccio & Berg [2007]), este artigo avaliou a presença das mulheres 

em três jornais diários esportivos impressos em Portugal em novembro de 2016. 

Construímos um modelo de análise de modo a operacionalizar as nossas hipóteses e 

recorremos à análise de conteúdo para medir as variáveis e indicadores. Tanto quanto nos 

foi dado observar, no período estudado, a presença de notícias sobre as mulheres é 

diminuta face à dos homens, e as imagens veiculadas tendem a reproduzir um olhar 

androcêntrico sobre a mulher, à luz de conceitos estereotipados tradicionais de gênero.  
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Introdução 

A constituição do esporte ocorreu a partir de um determinismo biológico que legitimou 

papeis de gênero diferentes para homens e mulheres, destinando expectativas, funções, 

espaços, atividades, poderes e possibilidades desiguais para cada um dos sexos (DEVIDE, 

2005; GOELLNER, 2004).   

Dessa forma, o esporte tornou-se uma atividade que molda e é moldada por 

relações de gênero (AITCHISON, 2007), pois por expressar corporalidade e por se basear 

em valores patriarcais, pode inscrever naturalmente valores relativos aos gêneros. Ou 

seja, constitui um campo onde os homens podem reafirmar masculinidades, ao mesmo 

tempo em que poucas oportunidades para participação feminina são criadas (APPLEBY, 

FOSTER, 2013). 

Considerando esses aspectos, esta comunicação analisa as representações de 

mulheres presentes em três jornais esportivos impressos portugueses (A Bola, Record e 

O Jogo), em publicações realizadas em novembro de 2016, com objetivo de verificar se 

essas imagens condizem ou não com estereótipos de gênero. 

Para tal, utilizou-se a análise do conteúdo para mensurar o espaço das notícias 

femininas nos respectivos jornais, bem como ao contexto ao qual estão relacionadas 

(desportivo, familiar ou estético). No total foram elencadas 521 notícias onde há a 

presença feminina, sendo que essas representam em média apenas 3,55% do espaço total 

disponível. Percebemos, portanto, que a participação da mulher nesses jornais é ainda 

pequena, sendo possível afirmarmos que ocorre certa invisibilidade feminina nesses 

veículos. 

Outro fator estudado foi em relação ao assunto central da notícia, no caso, 45,11% 

consistiram em notícias relacionadas ao esporte, 34,93% à vida pessoal de celebridades, 

8,25% a eventos, 6,14% à política, e 5,57% a outras temáticas (economia, saúde, televisão 

e cotidiano).  

Assim, observa-se que além de a mulher ter pouca participação na pauta dos 

jornais desportivos impressos analisados (contando em média com apenas 3,55% do 

espaço destinado aos impressos), ainda teve sua representação enquanto atleta preterida, 

pois as notícias com a temática central de esportes nas quais as mulheres estavam 

presentes não representou nem metade dos textos (45,11%), mas dividiu espaço com 

outras temáticas como, principalmente, vida de famosos e eventos. Portanto, pode-se 
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afirmar que essas temáticas foram supervalorizadas nas representações femininas, já que 

os jornais estudados se propõem a debater esporte e não informações a respeito de 

celebridades e eventos.  

Considerando que o esporte influencia as relações e ideologias de gênero ao 

atribuir valores femininos e masculinos a determinados tipos de habilidades, interesses e 

desenvolvimento corporal, esta discussão proposta é importante para a reflexão a respeito 

do reconhecimento da participação e das habilidades femininas para o esporte, de maneira 

a questionarmos a invisibilidade delas nesse espaço e reivindicarmos o posicionamento 

de representações de mulheres como agentes atuantes nas diferentes modalidades, sem 

reduzi-las aos conceitos expostos por valores patriarcais vigentes. 

  

Esporte e gênero: uma construção mútua de identidades 

Durante séculos, o determinismo biológico legitimou papeis de gênero distintos para 

mulheres e homens, apontando desiguais possibilidades de atuações, funções e espaços 

para cada um dos sexos.  No desporto não foi diferente, pois justificado por discursos 

médicos permitia atuações femininas e masculinas de formas diferenciadas (PRIORE, 

2001; DEVIDE, 2005).  

A participação feminina no esporte tornou-se mais aceitável a partir do início do 

século XX, mas apenas em algumas modalidades consideradas mais “leves”, como 

ginástica, dança e natação. No decorrer das últimas décadas, esse cenário foi 

gradualmente sendo modificado e atualmente todas as modalidades permitem a atuação 

feminina, apesar de ainda haver pouca participação desse público nestas modalidades que 

lhes foi preterida durante séculos (GOELLNER, 2004). 

Vale ainda ressaltar a validade dessa discussão, já que o esporte também consiste 

em uma instituição que contribui com a construção, perpetuação e/ou questionamento de 

identidades de gênero. Por isso, a entrada e participação da mulher nessas atividades são 

caracterizadas como um desafio de superação aos estereótipos tradicionais de gênero 

(BIRREL, COLE, 1990). Como aponta Salomé Marivoet (2014, p. 03),  

 

Certamente, que a entrada das mulheres no desporto desafiou o universo 

simbólico da dominação masculina, tanto mais quanto as modalidades 

praticadas implicarem confrontação, como é o caso justamente do 

Futebol. Afinal, como podem os homens afirmarem-se enquanto 'tal' 

(quando para 'tal' se exige a demarcação do feminino), se as mulheres 

acedem justamente às práticas que os investem da sua própria 

identidade masculina. Trata-se, pois, da desnaturalização dos 
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estereótipos tradicionais de género, como as feministas críticas têm 

defendido. 

 

Desta maneira, o esporte é uma atividade que molda e é moldada por relações de 

gênero, ou seja, identidades e esporte são mutuamente alimentados, cujas relações de 

poder, forças culturais e dinâmicas sociais são constantemente divididas, compartilhadas, 

construídas e apresentadas (AICHISON, 2007). Além disso, tem sido utilizado por grupos 

dominantes como ferramenta de manutenção de status, ou seja, para preservação de 

privilégios masculinos, ao atribuir valores femininos e masculinos a determinados 

interesses, habilidades e desenvolvimento corporal, sendo que os masculinos estão 

relacionados com características de força, virilidade, vigor. 

Da mesma maneira, representações mediáticas a respeito de atletas homens e 

mulheres também interferem e influenciam nas relações de gênero, impactando na 

maneira como os sujeitos se auto definem.  

 

Representações mediáticas e construções de valores de gênero 

A construção da identidade e da representação mediática feminina tem se tornado centro 

de discussões de diversos teóricos e feministas, que analisam e questionam como estas se 

tem consolidado, os seus significados e como estes interferem nas construções sociais de 

gênero, pois se acredita que apesar dos avanços nas conquistas, o sexismo ainda é presente 

nas sociedades contemporâneas. Nesse sentido, Mary del Priore (2001, p. 563) aponta 

que 

 

a individualização do trabalho não provocou igualdade nas relações 

entre homens e mulheres, e nem a inversão na estrutura de poder. A 

independência econômica feminina não representou o término das 

desigualdades entre homens e mulheres porque elas não se resumem 

à esfera econômica e material. Estão presentes na cultura, nas ideias, 

nos símbolos, na linguagem, no imaginário, enfim, formam um 

conjunto de representações sociais que impregnam as relações. 

 

As representações sociais criam e refletem comportamentos e valores, assim, não 

consistem exclusivamente em um reflexo do que ocorre em determinado grupo, mas 

também interferem na construção, perpetuação ou questionamento de identidades, 

relações e sentidos socialmente compartilhados (VIZEU, 2006, p. 36). Mais 

especificamente em relação à construção de gênero, Pierre Bourdieu (2003) ressalta que 

é construída e transmitida de forma subjetiva e sutil, de forma a que os valores 
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androcêntricos sejam internalizados e apropriados naturalmente por mulheres e homens. 

Neste caso, 

 

os agentes de algum modo caem na sua própria prática, mais do que 

a escolhem de acordo com um livre projeto, ou do que são 

empurrados para ela por uma coação mecânica (...). Basta que os 

agentes se deixem levar por sua natureza, isto é, pelo que a história 

fez deles, para estarem como que ‘naturalmente’ ajustados ao mundo 

histórico com o qual se defrontam (BOURDIEU, 1990, p. 130). 

 

Desse modo, as relações de gênero são construídas no inconsciente coletivo de 

forma natural, onde homens e mulheres são educados para aceitarem esse formato e não 

reivindicarem mudanças na forma como ele é veiculado e aplicado. Aliás, cabe aqui a 

afirmação de Simone de Beauvoir, quando aponta que “o opressor não seria tão forte se 

não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos”, reforçando justamente que essa 

naturalização das relações androcêntricas necessita do consentimento das mulheres para 

se perpetuarem.  

Por isso, é importante que haja uma mudança na maneira como as mulheres 

compreendem seu potencial, não apenas na esfera privada, mas também em todos os 

segmentos da esfera pública. No entanto, “mudanças sociais exigem um esforço coletivo 

para transformar os regulamentos e, quanto àqueles mais enraizados, requerem ainda mais 

tentativas e persistência” (REIS, 2002, p. 36), sendo necessária disponibilidade dos 

sujeitos de organizarem novos arranjos sociais, e nesse sentido as representações 

mediáticas possuem um papel importante nessa reconstrução de valores e perspectivas de 

gênero. 

 

A representação e o reconhecimento de vozes e perspectivas 

distintas permitem que os membros de grupos oprimidos (e que se 

encontram em desvantagem) possam organizar-se de modo a 

alcançar uma percepção do seu poder como coletividade e um 

entendimento de suas experiências e interesses no contexto mais 

amplo da sociedade em que se inserem; tenham voz e possam 

expressar suas percepções de como as políticas propostas os afetam, 

além de propor políticas em contextos institucionais em que suas 

perspectivas sejam necessariamente levadas em consideração; e, por 

fim, tenham poder de veto em relação a políticas que os afetem 

diretamente (YOUNG apud BIROLI, MIGUEL, 2009, p. 14). 

 

Considerando esses aspectos e a importância das representações sociais para 

discussão de novos papeis de gênero, neste artigo analisaremos a participação de mulheres 
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em três jornais impressos esportivos portugueses (A Bola, Record e O Jogo), com o intuito 

de verificar se esta esfera desportiva considerada durante séculos como um segmento 

masculino é representada por esses jornais de maneira a considerar papeis de gênero que 

se distanciem de modelos sexistas ou se reforçam “antigos lugares” considerados 

femininos e masculinos. 

 

Metodologia 

Considerando conceitos a respeito de comunicação, gênero e esporte, neste artigo 

apontamos que, apesar das evoluções dos direitos conquistadas por mulheres, ainda há 

segmentos que reproduzem a estrutura androcêntrica, como o jornalismo e o esporte 

(BOURDIEU, 2003). As representações mediáticas e o esporte podem atuar de forma a 

manter, construir ou descontruir identidades de gênero ao mesmo tempo em que 

influenciam e são influenciados pelas relações sociais. 

A partir destas considerações, analisamos matérias onde há a presença feminina 

veiculadas nos jornais impressos portugueses A Bola, Record e O Jogo. Atualmente os 

três jornais são diários e se apresentam no formato tabloide com 40 páginas em média. 

Os jornais mais antigos A Bola e o Record, lançados em 1945 e 1950 respectivamente, 

ocupam quase a totalidade do mercado português. Já o jornal diário O Jogo surgiu em 

1985 com o intuito de suprir o mercado do norte de Portugal.  

Foram analisadas as notícias publicadas no período de novembro de 2016, com o 

intuito de avaliar o contexto no qual essas mulheres estão relacionadas (se desportivo, 

estético, social ou familiar) e traçar relações entre o quadro verificado nos media 

analisados sobre a representação das atletas/mulheres com as tendências e estereótipos do 

papel feminino na sociedade. 

Dessa forma, o artigo se propõe a responder às seguintes questões: 

- Qual o número de matérias destinadas ao esporte feminino? 

- Qual o espaço ocupado por matérias com presença feminina? 

- Quais assuntos são predominantes em notícias com presença de mulheres? 

- Qual o protagonismo das mulheres nestas notícias? 

- Em que medida as imagens das mulheres (atletas ou não) produzidas pelos 

jornalistas é semelhante aos estereótipos de gênero dominantes na sociedade? 

Para tal, utilizou-se a análise do conteúdo para mensurar o espaço das notícias 

femininas nos respectivos jornais, bem como ao contexto ao qual estão relacionadas 
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(desportivo, familiar ou estético). Ou seja, utilizou-se a análise do conteúdo de forma a 

obter uma descrição sistemática e quantitativa do material publicado pelos media, levando 

à construção de base de dados, formada por respostas descritivas (recolhimento da 

quantidade ocorrida da mensagem veiculada) e normativas (apontamento dos padrões 

construídos) e análises de indicadores culturais, a partir do levantamento de mapas de 

tendências comportamentais (CUNHA, 2012, p. 82). 

 

Resultados 

No período analisado foram enumeradas 521 notícias onde há a presença feminina 

(independente dessas ocuparem ou não a função de atleta), que representaram em média 

apenas 3,55% do espaço total disponível dos jornais impressos estudados. Destas, 

observou-se que 45,11% consistiram em notícias relacionadas ao esporte, 34,93% à vida 

pessoal de celebridades e suas relações familiares e amorosas, 8,25% abordaram a 

respeito de eventos, 6,14% focaram na temática relacionada à política, e 5,57% 

noticiaram sobre outras temáticas (economia, saúde, televisão e cotidiano), conforme 

pode ser observado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Assunto da notícia 

  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Observamos, portanto, que além da baixa representação feminina nos jornais 

esportivos, as notícias em que aparece esse público não são apenas notícias relacionadas 

ao esporte, ao contrário, estas representam apenas 45,1%, ou seja, apesar de se tratarem 
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de jornais esportivos, mais de metade das mulheres neles representadas não estão 

relacionadas ao contexto esportivo. 

Vale ressaltar que os jornais analisados são jornais esportivos, portanto, a temática 

central é esse segmento. Nesse sentido, é de se esperar que a maioria das notícias 

envolvendo mulheres fosse relativa ao esporte. No entanto, apesar de a maioria ser 

relacionada a esta temática, sua representação ainda é baixa, já que a prioridade do jornal 

é discutir esse assunto. A segunda temática em que as mulheres estão presentes é 

relacionada a assuntos relativos à vida pessoal ou relacionamentos. Observa-se, portanto, 

que mesmo em jornais esportivos, o conceito da mulher interligada ao ambiente privado 

é presente, já que a vida pessoal das mulheres é destacada e recebe pouco menos de 

atenção do que o desempenho e participação desportista. 

Outro fator avaliado foi o espaço que cada uma dessas notícias ocupa nas páginas 

de cada jornal (resultados podem disponíveis na Tabela 1). O objetivo desse recorte da 

pesquisa era observar quais assuntos de notícias (nas quais havia alguma veiculação 

feminina) ocupavam mais espaço nas páginas dos jornais, ou seja, se apesar do baixo 

número de notícias desportivas com presença feminina essas ocupavam um espaço 

significativo nos jornais.  

 

Tabela 1: Espaço das notícias ocupadas na página dos jornais (por assunto) 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A partir desta tabela é possível verificar que as notícias com mulheres cuja 

temática central é o esporte consistem em 45,1% das notícias femininas publicadas no 
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período estudado, e que estas se concentram em notícias pequenas, ou seja, destes 45,1%, 

16,1% ocupam até 5% da página do jornal (o que equivale ao máximo de 5 linhas) e 

14,8% ocupam de 5,1% a 15%. 

Assim, podemos afirmar que além da baixa concentração das mulheres em 

notícias relacionadas ao esporte, essas notícias são em sua maioria praticamente notas a 

respeito das atletas (não ultrapassando cinco linhas). Já notícias a respeito da vida privada 

e relacionamentos tendem a receber mais atenção, ocupando mais linhas que as 

relacionadas ao esporte. Assim, das 34,9% notícias que debatem principalmente 

relacionamentos e vida dos famosos, 13,4% ocupam entre 5,1% a 15% das páginas dos 

jornais analisados. Vale ainda ressaltar que há um destaque na participação das notícias 

relacionadas à vida de famosos que ocupam em torno de 75% a 100% de uma página do 

jornal, estas representam 6,3% das notícias sobre mulheres veiculadas nos medias 

estudados. Apenas 14,6% das notícias sobre mulheres ocupam mais da metade das 

páginas dos jornais, sendo que destas 7,9% possuem a vida privada como tema principal. 

Por fim, foi ainda analisado o protagonismo das mulheres nas notícias estudadas, 

ou seja, se estas são assunto central, se apenas são mencionadas, se há menção apenas da 

modalidade feminina (sem citar uma mulher em específico) ou se divide importância com 

homens, conforme pode ser observado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Protagonismo das mulheres nas matérias (de acordo com assunto 

central) 

 

* Não houve menção a uma mulher, apenas ao universo feminino. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Ao analisar o protagonismo das mulheres nas notícias, observamos que elas 

assumem o papel central em 61,8% dos casos, em 16,6% são apenas mencionadas, em 

15,6% dividem o grau de participação com homens e em 6,0% das notícias aborda-se o 

universo feminino, mas sem a representação ou citação de ao menos uma mulher. 

Além disso, podemos apontar que desses 61,8% dos casos nos quais a mulher é 

assunto principal, 27,1% estão representadas em notícias cuja temática é relacionamentos 

ou vida dos famosos e 24,8% em notícias a respeito do esporte. Dessa forma, pode-se 

afirmar que nos media estudados, a mulher é mais protagonista em notícias a respeito da 

vida privada do que sobre o esporte (segmento específico dos jornais impressos). 

Assim, além da baixa participação de mulheres nos jornais notamos que na 

representação feminina ocorre um desvio do foco do esporte (temática dos media) para 

uma ênfase na discussão da vida privada de famosos e seus familiares, bem como 

relacionamentos amorosos. 

A construção de notícias sobre mulheres, portanto, não segue completamente o 

objetivo do jornal, que é a informação esportiva, mas foca também, informações de outros 

segmentos, principalmente o relacionado às celebridades, suas vidas amorosas, vidas 

familiares e seus cotidianos. Dessa forma, a mulher atleta recebe pouco espaço nesses 

impressos, tornando sua participação desportiva limitada a poucas linhas, o que resulta 

numa representação desportiva majoritariamente masculina, na qual as poucas mulheres 

que ocupam espaço nas notícias mostram-se como exceções.  

O esporte, que durante décadas foi considerado uma atividade exclusivamente 

masculina, continua (pelo menos em seu formato mediático, ou nos media estudados) a 

manter esse cenário, colocando mulheres à parte do processo desportivo e destacando a 

importância dessas no ambiente privado. 

  

Considerações finais 

Durante anos, o determinismo biológico foi utilizado para legitimar papeis de gênero 

diferentes para homens e mulheres, apontando espaços, poderes, possibilidades e funções 

diferenciadas para cada um dos sexos. Partindo dessa divisão, espaço público e privado 

também foram separados conforme conceitos organicista e biológicos (PRIORE, 2001). 

Assim, a relação entre espaço privado e público tem sido alvo de discussões 

feministas por décadas, onde se reivindicam um equilíbrio na participação de mulheres e 
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homens em ambos os espaços. Apesar disso, ainda na contemporaneidade, o espaço 

público ainda não é completamente ocupado por mulheres e essas ainda encontram 

barreiras para adentrar nesse campo. 

No caso estudado neste artigo, constatamos que essa realidade também é presente 

nos veículos em relação aos períodos analisados. Em impressos onde a proposta central é 

a veiculação de notícias a respeito do esporte, mulheres recebem pouca representação 

como tal, seja a partir de uma baixa representação espacial nas notícias (ocupam em média 

apenas 3,55% do espaço total dos jornais) ou ainda na representação em contextos não 

condizentes com a temática principal noticiada (ou seja, o esporte). 

Verificamos a supervalorização do espaço privado nas notícias onde há presença 

feminina, já que o contexto desportivo esteve presente como tema principal apenas em 

45,1% das notícias onde há notícias femininas, e o assunto vinculado à vida pessoal de 

celebridades foi o maior destaque em 34,93% dos casos. Além disso, mulheres são as 

principais protagonistas em 61,8% das notícias, sendo que destas a maior participação é 

em veiculações a respeito do cotidiano privado de famosos (27,1%). 

Nesse sentido, observamos primeiramente a baixa representatividade feminina 

nesse universo. Ou seja, mesmo após conquistas e não mais um veto legal a respeito da 

participação de mulheres em diversas modalidades esportistas, estas ainda se encontram 

alijadas das notícias que representam atuações profissionais desportistas, reforçando 

inconscientemente que esse espaço ainda é masculino. 

Outro fator analisado é que mesmo em impressos onde o objetivo é noticiar a 

respeito da vida pública (principalmente competições e torneios desportivos), as 

representações femininas tendem a valorizar o privado, as relações pessoais e amorosas. 

Assim, a divisão organicista entre público e privado ainda se encontra presente nesses 

impressos, construindo uma imagem de mulher que corrobora com valores androcêntricos 

e pouco colabora com a emancipação feminina e a conquista de novos espaços pelas 

mulheres. 

 A participação da mulher no esporte, bem como suas conquistas e vitórias pouco 

é mencionada por esses media que destacam a participação e resultados masculinos. Da 

mesma maneira, verifica-se que nas poucas notícias em que há presença feminina ocorre 

um redirecionamento do conteúdo para a vida particular, focando aspectos pessoais, em 

detrimento dos profissionais. 
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Dessa forma, corroborando com o apontado por Bourdieu (2003) notamos que 

apesar das inegáveis conquistas feministas, estas ainda não ocorreram de maneira plena, 

pois não houve ainda uma ruptura no campo da representação social, que ainda mantem 

a estrutura das distâncias entre os sexos feminino e masculino. 
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