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Resumo: Esta pesquisa buscou detectar nos discursos de mulheres que trabalham na 

imprensa esportiva de Ponta Grossa o preconceito, que as pesquisas históricas e os 

números sobre quantidade de profissionais atuando na área indicam. Utilizou-se como 

ferramenta metodológica a Análise de Conteúdo e a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas com jornalistas da cidade que trabalham na editoria esportiva. Dentro 

dessa perspectiva, tratar-se-á das questões de gênero, da luta das mulheres em buscar e 

conseguir seu espaço, investigando de que forma as mulheres jornalistas realizam seu 

trabalho em uma área e com uma temática predominantemente masculina: o esporte.  
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1 Introdução  

Apita o árbitro, começa a partida! - Estudar sobre a atuação da mulher no 

jornalismo esportivo em Ponta Grossa torna-se interessante por se tratar de um estudo 

inédito sobre o assunto. Análise de situações de gênero, mercado de trabalho, preconceito, 

discriminação e o pioneirismo da mulher nessa editoria também estão presentes na 

pesquisa. O artigo é parte de uma pesquisa de conclusão de curso e também, 

possivelmente, de um estudo que irá nortear o desenvolvimento de um projeto de 

mestrado. Amparado em literatura pertinente, lança-se mão de entrevistas 

semiestruturadas realizadas, pessoalmente com seis jornalistas (três mulheres e três 

homens) que atuaram e atuam na editoria esportiva em Ponta Grossa.  

São utilizadas metáforas esportivas de narrações a cada início de título ou subtítulo 

com a intenção de provocar a leitura e instigar a curiosidade. Utiliza-se a perspectiva da 

Análise de Conteúdo para o tratamento dos dados coletados, com o objetivo de identificar 

o espaço destinado às mulheres como profissionais na editoria. 

Para Bardin (1979), em resumo, a Análise de Conteúdo pode ser definida como: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
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conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 1979, p. 42). 

 

De acordo com a autora, trata-se de leque metodológico com constante 

aperfeiçoamento, que pode ser aplicado a uma infinidade de discursos. Os objetivos são 

bem definidos para revelar o código oculto no texto (Bardin, 1977). 

Ao investigar a presença da mulher na editoria de esportes, o trabalho destaca três 

campos distintos, porém inter-relacionados: o do gênero, o do jornalismo e o do esporte. 

Pierre Bourdieu (1983, p. 90), sociólogo francês, diz que a estrutura de um campo 

[...] é um estado da relação de força entre os agentes ou as 

instituições engajadas na luta ou, se preferirmos, da distribuição 

do capital específico que, acumulado no curso das lutas 

anteriores, orienta as estratégias ulteriores (BOURDIEU,1983, p. 

90). 

 

A constituição e a definição dos objetos de disputa e seus interesses específicos 

tornam um campo identificado. Ainda de acordo com Bourdieu (1983), o campo esportivo 

provém de uma ruptura, podendo ser progressiva ou não, em relação às atividades lúdicas 

ancestrais, sofrendo transformações até chegar a uma área de práticas específicas, onde 

se inter-relaciona toda uma cultura ou uma competência, emergindo como dominação o 

gênero masculino. Bourdieu (2007) não trabalha em profundidade com o conceito de 

gênero, mas vê a questão da dominação masculina como um simbolismo particular de 

violência, em que a biologia e os corpos seriam espaços em que a desigualdade dos sexos 

seria naturalizada. Levando em consideração que o esporte é predominantemente 

masculino, torna-se um campo em que o poder de dominação masculina aparece como 

[...] uma violência simbólica, uma violência suave, insensível, 

invisível as suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente 

pelas vias puramente simbólicas da comunicação, do 

conhecimento, ou, mais precisamente, do descobrimento, do 

reconhecimento, ou, em última instância, do sentimento 

(BOURDIEU, 2007, p. 8). 

Essas questões nortearam a pesquisa. As tensões nas disputas desse campo 

chamado Editoria Esportiva com as relações de gênero, preconceito, superação, entre 

outras darão margem às investigações. 

 

2 E o Gênero? 
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Prepara-se para o saque. Foi direto! É ace! - Os gêneros são construídos através 

da dinâmica das relações sociais. A construção do ser humano acontece como tal nas 

relações com os outros. Saffioti (1992, p. 210) pondera que não se trata apenas da 

percepção de corpos, mas do corpo como um todo, pelo intelecto, pela emoção, pelo 

caráter do EU, que entra em relação com o outro. O ser humano é a história de suas 

relações sociais, transpassada pelos antagonismos e contradições de gênero, classe, 

raça/etnia. 

O conceito de gênero é posto como uma construção sociocultural por Alves e 

Pitanguy (1985), que atribuem ao homem e à mulher papéis diferentes na sociedade, 

dependendo dos costumes de cada lugar, da experiência cotidiana das pessoas, bem como 

da organização familiar e política de cada cultura. 

Destarte Suárez (2000) apud Benevento et al (2013), corrobora com o conceito, 

acrescentando que gênero demonstra a ligação entre homens, mulheres e a natureza com 

finalidade simbólica da igualdade entre eles. Para Suárez, o conceito de gênero pode ser 

compreendido como a desnaturalização do sexo, como características biológicas de cada 

indivíduo, delimitando o poder entre os sexos. 

O gênero, como elemento constitutivo das relações sociais entre homens e 

mulheres, é uma construção social e histórica que define a masculinidade e a feminilidade 

e os padrões de comportamento, aceitáveis ou não, tanto para homens, quanto para 

mulheres (SCOTT, 1989). Gênero serve, dessa forma, para determinar tudo que é social, 

cultural e historicamente definido. É mutável, pois está em constante processo de 

ressignificação devido às interações concretas entre indivíduos do sexo feminino e 

masculino. Refere-se ao conjunto de relações, atributos, papéis, crenças e atitudes que 

definem o que significa ser homem ou ser mulher. Na maioria das sociedades, as relações 

de gênero são desiguais. Os desequilíbrios de gênero se refletem nas leis, políticas e 

práticas sociais, assim como nas identidades, atitudes e comportamentos das pessoas. As 

desigualdades de gênero tendem a aprofundar outras desigualdades sociais e a 

discriminação de classe, raça, casta, idade, orientação sexual, etnia, deficiência, língua ou 

religião, dentre outras (SCOTT, 1989). 

Entender gênero enquanto categoria de análise implica compreender melhor as 

relações sociais e culturais entre os sexos, uma vez que as relações entre os sexos são 

construídas socialmente. Desta forma, é preciso explicar como essas relações são 

construídas e o porquê são construídas desigualmente, privilegiando o sujeito de sexo 
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masculino. O núcleo essencial da definição repousa sobre a relação fundamental entre 

duas proposições: “gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos e mais, o gênero é uma forma primeira de dar 

significado às relações de poder” (SCOTT, 1994, p. 13). Scott vai além das propostas que 

pensam o gênero como construção social, bem como os conceitos que o apontam apenas 

como relações de poder assentadas no domínio masculino, argumentando que há 

necessidade de articular a noção de construção social com a noção de poder (SCOTT, 

1994). 

2.1 O Preconceito 

Chegou no carrinho. Falta Feia. Cartão Vermelho. Está expulso do jogo! - A 

humanidade se acostumou, desde os mais remotos tempos, a viver sob leis, códigos e 

legislações para condução e atitudes a serem seguidas. Pode-se destacar como exemplos, 

as tábuas da lei de Moisés, o Código de Hamurabi, as leis da Revolução Francesa, entre 

outros. Para Sennet (2001), esses chamados códigos de conduta, permitem às pessoas 

condições para moldar as suas vidas, com hábitos e comportamentos sociais, mecanismos 

e estratégias de controle e submissão.  Porém, impactam ferozmente nas diferenças entre 

o caráter de indivíduos, propiciando a disseminação do preconceito e da discriminação, 

de acordo com que o autor denominou “mecanismos sutis de violência”. 

Etimologicamente, segundo Alberto Dines, o preconceito: 

[...] pré+conceito, o preaconceptu latino, é um julgamento prévio, 

sem ouvir as partes, posição irrefletida, pré+concebida, irracional. 

Também pode ser entendido como um pré+juízo, tanto que em 

espanhol se diz prejuício, em francês, é prejugé, em 

inglês, prejudice, e, em alemão, vorurteil. Em todos os casos, a 

mecânica etimológica é idêntica: o prefixo indicando antecipação 

e, o resto, significando julgamento.... Em português, o 

preconceito também significa dano, estrago, perda. Em outras 

palavras, a adoção sumária de uma opinião ou critério, antes de 

passar pelo filtro de um julgamento equânime, constitui um mal, 

ofensa moral. (DINES, 1996/1997, p. 46) 

 

Marilena Chauí diz que preconceito é "uma ideia anterior à formação de um 

conceito. O preconceito é a ideia preconcebida, anterior, portanto, ao trabalho de 

concepção ou conceitualização realizado pelo sentimento" (CHAUÍ, 1996/1997, p. 117). 

A autora traz o conceito de ideia, a qual é formada com questionamentos sobre as diversas 

coisas, com critérios para perguntas e respostas e para as formas de conferir as respostas 

que foram oferecidas, ou seja, é um exercício de pensamento. Já o preconceito, ao 
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contrário, é algo que não inclui o trabalho de pensamento, pois este organiza, reúne e 

sintetiza os dados imediatos da experiência. Enquanto o conceito é um trabalho intelectual 

e de pensamento que objetiva chegar a uma verdade, o preconceito parte da ideia de que 

ele é, em si, verdadeiro (CHAUÍ, 1996, p. 116). 

 

3 O Jornalismo e a Editoria Esportiva no Brasil 

Chutou de longe. Na trave! - A Editoria Esportiva está inserida em uma esfera 

maior, portanto, é necessário entender e definir o que é Jornalismo. E isso não se constitui 

em uma tarefa fácil, uma vez que se trata de um fazer que se aprimora e se especializa 

continuamente, sendo muitos os autores que buscam definir ou conceituar o Jornalismo 

de diferentes perspectivas.  

 “O jornalismo é uma atividade humanística” (ABRAMO, 1998, p. 189). Essa 

perspectiva leva ao entendimento de que essa atividade tem como pressuposto a 

sociedade, e por isto, o jornalismo se ocupa de narrar fatos, contar histórias, levar 

informação, prestar serviço, esclarecer. Já Beltrão (1992) afirma que a essência do 

jornalismo é existir a partir do público, para o público e pelo público.  

Marques de Mello aponta o jornalismo como reflexo das exigências da sociedade 

“que se manifestaram na nascente engrenagem burocrática, nas operações mercantis e 

financeiras que movimentavam as cidades, na circulação mais rápida das ideias e dos 

inventos, que tornaram a reprodução do conhecimento um fator político significativo” 

(Mello, 1985, p.12), e também porque o homem tem a informação como requisito para a 

sociabilidade, tendo interesse, vontade e aptidão para saber o que se passa ao seu redor.  

Isso posto, passamos à Editoria Esportiva, onde as coberturas eram raras e 

realizadas por homens e para homens em alguns esportes específicos. E o futebol não era 

a bola da vez. No final do século XIX, o futebol estava longe de ser a “paixão nacional” 

e os outros esportes também não tinham assim tanta popularidade a ponto de ganhar 

espaço de destaque nos jornais. Mas, no início no século XX isso começou a mudar, 

quando surgiram as primeiras publicações especializadas. A de maior destaque que se 

tem notícia é o Fanfulla, de 1910, cujas publicações eram destinadas aos italianos que 

viviam em São Paulo e que até hoje é usada como referência quando se fala em jornalismo 

esportivo. Por meio dessas publicações, foram registradas as primeiras conquistas 

esportivas da história brasileira, como afirma Paulo Coelho: 

não fossem aqueles relatos ninguém jamais saberia, por exemplo, 

quando e qual foi o primeiro jogo do velho Palestra. Nem do 
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velho Corinthians, nem do Santos, nem que o futebol do 

Flamengo só nasceu em 1911, apesar de o clube ter sido fundado 

para a prática do remo 16 anos antes. A primeira cesta no Brasil, 

o primeiro saque (COELHO, 2003, p. 08). 

 

Rapidamente o futebol começou a ocupar lugar de destaque. Ele passou a ser o 

carro chefe nas editorias esportivas e conquistou definitivamente a sociedade brasileira. 

“Nas seções de esportes dos principais jornais, o futebol substituía as notícias do remo e 

do turfe, que dominavam o noticiário desde o início do século” (BEZERRA, 2008, p.35). 

No entanto, a Editoria Esportiva somente tomou corpo de destaque a partir dos 

anos 60 e 70, quando o esporte passou a ter espaço próprio nas redações de impressos, 

rádios e televisões. De acordo com Amaral (1982, p. 91), com a realização da Copa do 

Mundo, a inauguração do Maracanã e a primeira grande conquista mundial em 1958, na 

Suécia, o jornalismo esportivo brasileiro começou a se especializar, visto que precisou 

satisfazer um público cada vez maior e mais exigente.  

“A partir da segunda metade dos anos 60, com cadernos esportivos mais presentes 

e de maior volume, o Brasil entrou na lista dos países com imprensa esportiva de larga 

extensão” (COELHO, 2003, p. 29). Houve uma sensível melhoria na qualidade e na 

elaboração do material produzido pelos jornalistas, especializados em futebol no Brasil a 

partir de 1960. Mas foi no final dos anos 80 e início de 90 que surge efetivamente uma 

cultura que vivencia e explora a prática esportiva.  

Para Mauro Betti (2003), essa predisposição foi entendida como um grande filão 

pelos meios de comunicação. O esporte em geral, como as ginásticas, a dança, as artes 

marciais e as habilidades físicas viraram grandes produtos e marcas de consumo, ainda 

que apenas como imagens. A mídia impressa, jornais, revistas, videogames, filmes, rádio 

e televisão passam a propagar as pautas esportivas, equipes, feitos e recordes que 

envolvem a valorização do corpo, o movimento e a competição. As suas histórias e 

personagens, suas curiosidades, o esporte-espetáculo e o homem show conquistam a 

sociedade. 

 

3.1 Participação Feminina no Jornalismo e nas Editorias Esportivas 

Tem substituição na equipe! - As mulheres, ao participarem das coberturas 

esportivas, também despertaram o interesse feminino pelo esporte, especialmente pelo 

futebol. 
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No Brasil, as mulheres são maioria nas redações de jornais, ocupando cargos de 

chefia nos meios de comunicação. Uma pesquisa divulgada pela Federação Nacional dos 

Jornalistas (BERGAMO et. al., 2013) aponta que elas representam 64% dos profissionais 

nas redações. Nas editorias de esportes, porém, seguem como minoria.  

 Com o aumento na editoria esportiva, houve também um aumento da cobertura 

jornalística e as mulheres acompanharam essa perspectiva. A FENAJ aponta ainda em 

reportagem de 2 de janeiro de 2014, no blog Coisas de Jornalista, que a maioria delas 

(68,8%) atuava nas assessorias de imprensa. Contudo, apesar desse crescimento, ainda é 

muito grande o preconceito de treinadores e o atrito com as assessorias de imprensa. Mas 

não é apenas por parte das fontes, em alguns setores da mídia essa situação também 

acontece.  

Segundo Bravo (2009, p.26), a mulher enfrentou dificuldades para ter destaque e 

respeito dentro do esporte na imprensa porque, até então, o jornalismo esportivo era uma 

área de atuação predominantemente masculina.  

Mota (2013, p. 26) observa que as mulheres eram proibidas de assistir e de 

participar dos Jogos Olímpicos de Atenas (1896), o que explica o predomínio do público 

masculino em detrimento ao feminino durante o século XX.  

A mulher passa então a modificar a ideia de que o mundo do esporte só pertence 

aos homens e que elas não têm competência para discutir o tema. O poder de comunicação 

em massa “[...] contribui para que ela consiga conquistar credibilidade do público que 

assiste a um programa no qual se tem como protagonista [...]", por exemplo (MOTA, 

2013, p.27). 

Baggio (2012, p.29) também faz apontamentos nessa direção, segundo ele nesse 

nicho, com raízes e ainda predominantemente masculino, as 

mulheres jornalistas foram conquistando seu espaço, mesmo que aos poucos, 

apesar do preconceito existente contra elas nas décadas de 1970 e 1980.  As repórteres 

inicialmente eram encaminhadas para os esportes amadores, mas outras desafiaram o 

machismo de outros jornalistas e dirigentes de futebol e passaram a cobrir as partidas 

entrando em vestiários dos atletas para entrevistas. E o número de repórteres, 

apresentadoras de TV, radialistas e comentaristas aumentou consideravelmente a partir 

da década de 1990, embora a porcentagem delas, comparada a dos homens, fique em 

torno de 10% do total de jornalistas na editoria de esportes. 
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4 O Paraná como “Campo” de Trabalho 

O público é pequeno no estádio! - Era quase impossível ver mulheres na editoria 

de esporte até o início dos anos 70. Porém, esse cenário começou a mudar no estado do 

Paraná com a jornalista Sônia Regina Machado Nassar. Durante os anos 70 e 80, ela foi 

o grande destaque na cobertura de jogos de futebol dentro de campo. Sem dúvida, Nasser 

abriu caminho para que outras mulheres pudessem conquistar espaços cada vez mais altos 

no jornalismo esportivo paranaense, tornando-se pioneira na profissão. Considerada a 

maior repórter da crônica esportiva do Paraná, Sônia faleceu em 2001, com 32 anos de 

carreira no jornalismo esportivo.  Ainda assim, na época em que ela começou a atuar, a 

mulher muito pouco comentava e muito menos narrava, fato que ainda hoje persiste.  

Segundo Righi (2006), a primeira mulher a participar de uma cobertura esportiva 

na televisão foi Anna Zimmerman em 1998, na Copa do Mundo realizada na França. A 

participação de Zimmerman como repórter representou uma grande vitória da mulher 

dentro da editoria esportiva, porque: 

 

A presença daquela pequena grande mulher nos gramados, 

representando a maior rede de televisão do país, tem um valor 

incalculável. Afinal, o futebol sempre foi tido como coisa de 

homem. São poucas as que se arriscam no jornalismo esportivo. 

Segundo, porque as poucas que atuavam na área nesta época, 

normalmente, apenas apresentavam os programas esportivos. E 

terceiro, porque a tarefa de ser repórter de campo era tarefa 

exclusiva dos homens. (TAVARES, 2006, p.1). 

 

Com um olhar mais atento, verifica-se a presença feminina na editoria esportiva 

paranaense, onde a RPCTV conta com três repórteres cobrindo futebol: Nadja Mauad, 

Janaina Castilho e Ana Helena Goebel, que também faz parte da equipe do SporTV. Já a 

TV COXA tem em Jaqueline Baumel sua representante feminina, assim como a Banda B 

tem Monique Vilela nas coberturas esportivas na capital.  

No interior do estado, de acordo com dados levantados junto a Associação dos 

Cronistas Esportivos do Paraná (ACEP), existem 74 mulheres cadastradas na entidade, 

sendo que sete são de Ponta Grossa. No entanto, vale lembrar que nem todas são formadas 

em jornalismo ou atuam diretamente na editoria esportiva. Muitas delas são cadastradas, 

mas atuam esporadicamente na editoria, ou seja, fazem algum tipo de cobertura quando 

são escaladas para tal. Para registro na Associação, não há a exigência de graduação, 

mediante pagamento de taxa é realizado o cadastramento. 
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4.1 Cenário em Ponta Grossa: Um Campo Cheio de Buracos 

Segundo Rocha (2004), os cursos de graduação em Jornalismo auxiliaram a 

feminização nas redações especialmente a partir da década de 1980, impulsionando o 

ingresso de pessoas jovens na carreira, portadores de diploma.  

O curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) foi 

criado em 1985 e a média de estudantes era de 40 alunos por turma. Em 1989, o grupo de 

primeiros formandos foi de 18 estudantes, entre eles, 14 eram mulheres. Em 2012, a 

última turma graduada em Jornalismo pela UEPG, contava com 23 alunos. Desses, 16 

eram mulheres. Na Faculdade Secal, o curso iniciou em 2001, sendo a primeira turma 

graduada em 2004, dos 16 alunos, apenas sete eram mulheres. Em 2012, dos 16 jornalistas 

graduados, 11 eram mulheres (ROCHA, 2004).  

A conquista do diploma estimulou o ingresso das mulheres nos jornais de Ponta 

Grossa, a partir da inserção do curso de Jornalismo nas duas instituições mencionadas, de 

maneira mais efetiva. Apesar do curso de Jornalismo ter iniciado em Ponta Grossa na 

década de 1980, a mulher na editoria esportiva começou a despontar na cidade somente 

no ano de 2000. 

É importar constar que, de acordo com pesquisa realizada pelo autor desse artigo, 

atualmente o número de profissionais homens atuando com a editoria esportiva em Ponta 

Grossa é de 13, sendo que apenas 3 são formados em jornalismo, sendo esses que foram 

entrevistados. 

 

5 O Percurso Metodológico e a Análise do Objeto de Estudo 

As equipes estão escaladas! - Para a análise, foram entrevistados seis jornalistas, 

sendo três mulheres e três homens. As três profissionais formam o universo que compõe 

a editoria esportiva feminina atuante em Ponta Grossa. Já a escolha dos profissionais 

aconteceu por se tratar de pessoas formadas em jornalismo e com atuação direta na 

editoria esportiva. Vale ponderar que a editoria esportiva impressa da cidade é composta 

por outros profissionais, porém, sem a formação acadêmica em Jornalismo.  

As entrevistadas foram Mareli Martins, Letícia Cabral e Bianca Machado. 

Enquanto que os entrevistados foram Emanuel Fornazzari, Clarison Kwasniewski e 

Felipe Gustavo Liedman. 

A análise dos dados coletados nas entrevistas se deu a partir da perspectiva da 

Análise de Conteúdo. As entrevistas foram semiestruturadas, permitindo a inserção de 
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outras perguntas ao longo da conversação que não estavam previstas na guia, permitindo 

elucidar algumas respostas dos entrevistados. Por meio da Análise de Conteúdo das 

entrevistas, foram utilizadas as seguintes categorias norteadoras para o tratamento dos 

dados coletados: Representatividade, Representação, Pioneirismo e Preconceito, dentre 

as quais, o artigo destaca a representatividade e o preconceito. 

No artigo “Representações e representatividade da mulher no jornalismo esportivo 

em Ponta Grossa”, Freire (2017) destaca a presença feminina na editoria esportiva em 

Ponta Grossa como um desafio, um pioneirismo.  

Uma das primeiras jornalistas que se destacaram no cenário ponta-grossense foi 

Elaine Felchacka, em 2000. Embora tenha atuado em diversos veículos da cidade, como 

na rádio Difusora, hoje não trabalha mais na área. Em entrevista à Freire (2017), Cândido 

Neto, apresentador esportivo pontagrossense, disse que apesar de não pertencer 

diretamente à editoria esportiva, Felchacka tinha o espírito empreendedor do jornalista 

que gosta de fazer esporte: “ela se entregava de corpo e alma ao jornalismo esportivo, 

correndo atrás de informações, nunca divulgava nada sem antes checar os fatos com 

precisão, além de entender muito de modalidades não convencionais”, finaliza Neto. A 

entrevista com o apresentador Cândido Neto, ocorreu em forma de conversa informal, 

onde o mesmo citou a presença da jornalista nas editorias em Ponta Grossa. 

Freire aponta também que atualmente não existe nenhum órgão de imprensa onde 

a editoria esportiva tenha uma profissional para atuar especificamente no campo. Existe 

apenas a atuação em jornais, sites, rádios e tvs de forma esporádica. Ou seja, existe uma 

cobertura feminina, porém não especializada (FREIRE, 2017). 

De acordo com Freire (2017), três jornalistas que atuaram e ou atuam na cobertura 

esportiva se destacam na atualidade. A jornalista Mareli Martins, que atualmente trabalha 

na “Rádio T FM”. As profissionais que mais se aproximam de uma editoria esportiva 

feminina são as jornalistas Letícia Cabral, da “Rádio Mundi FM” e “Rádio CBN” e 

Bianca Machado, assessora de imprensa do Operário Ferroviário.  

Cabral, de 25 anos, e que atua há cinco no jornalismo esportivo em Ponta Grossa, 

teve oportunidade de conhecer o jornalismo esportivo e percebeu que tinha identificação 

com a editoria. Machado, 22 anos, conta que se formou em Jornalismo já com o 

pensamento em atuar na editoria esportiva, embora assessoria não era seu primeiro 

objetivo. No entanto, encara como um desafio na sua carreira e está contente com seu 

desempenho (FREIRE, 2017). 
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Quem também atuou na cidade foi a jornalista Rafaela Serrato, que de 2013 a 2015 

cobriu a editoria no jornal “Diário dos Campos”, mas não trabalha mais com esporte. 

 

5.1 O Preconceito Estampado 

É falta! - A respeito de situação de preconceito, a jornalista Mareli Martins diz 

não saber “se é preconceito propriamente falando, mas senti algumas barreiras e 

dificuldades por ser mulher em uma área que é formada basicamente por homens”. “Senti 

na pele aquela velha história de que mulher não entende de esporte ou que mulher não 

serve para trabalhar nessa área". “Em Ponta Grossa, isso é um pouco pior devido ao 

conservadorismo.  Em alguns casos ocorreram percalços por ser a única mulher dentro de 

equipes formadas somente por homens”, lembra a jornalista. 

Já Letícia Cabral destaca, no início da carreira, dois pontos importantes. 

Primeiramente o fato de ser mulher e de ter saído há pouco da Academia. Cabral se lembra 

de alguns fatos, como: a desconfiança dos outros com relação a ela estar em uma profissão 

que não é tipicamente feminina, de pessoas não passando as informações, em entrevistas 

coletivas dando prioridade aos homens.  

Cabral lembra com destaque das “cantadas” que recebeu tanto de colegas de 

profissão quanto de jogadores e diretores de equipes. Destaca um fato acontecido em 

2014, quando um diretor do Operário, equipe de futebol profissional de Ponta Grossa, 

disse que ela “dava em cima de jogadores para conseguir informações privilegiadas”. A 

jornalista conta ainda que um antigo chefe de equipe teve dificuldades para trabalhar com 

ela pelo simples fato de ser uma mulher. 

A assessora de imprensa do Operário Ferroviário Esporte Clube, Bianca Machado, 

relata um fato de preconceito explícito. De acordo com a jornalista, em uma determinada 

partida, quando a delegação chegou a um estádio, os dirigentes da equipe adversária 

cumprimentaram todos os presentes e simplesmente passaram por ela. Ela disse que se 

sentiu a “mulher invisível”. 

Machado continua relatando que “o que mais preocupa é o fato das pessoas, 

mesmo com o passar do tempo e com o trabalho sendo realizado de maneira satisfatória, 

estarem questionando a capacidade de uma mulher exercer a profissão”. Ainda conforme 

ela, “em tempos de empoderamento feminino, acredito em uma maior participação das 

mulheres inseridas nesse meio”. Bianca Machado criticou a utilização da mulher em 
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programas esportivos, onde se destaca apenas o corpo e a beleza feminina: “elas estão 

presentes apenas para deixar o programa mais bonito e aumentar a audiência”. 

De acordo com a assessora, parte da sociedade princesina tem uma visão 

preconceituosa da mulher que trabalha com editoria esportiva. Pois segundo Bianca, 

quando ela fala que trabalha com o futebol, as questões mais frequentes são: Mais você 

não namora? Seu namorado deixa? Seu pai deixa? Ela destaca também o “hiper 

conservadorismo de Ponta Grossa com relação ao exercício da profissão sendo mulher”.  

Bianca Machado acredita que o incentivo de quem está no meio jornalístico, mais 

precisamente no esportivo, a outras mulheres que desejem atuar vai fortalecendo e dando 

coragem para que mais jornalistas mulheres ingressem na editoria. A jornalista conclui 

dizendo que gostaria de ter um tratamento profissional igualitário, valorizando a 

competência de uma profissional e não apenas a beleza física. 

Sobre questões de preconceito, os jornalistas entrevistados destacaram que não 

encontraram problema com relação a essa questão. Emanuel Fornazzari ressaltou que 

“preconceito não sofri, apenas algum tipo de crítica, mas não como algumas meninas já 

sofreram, isso não sofri. Apenas críticas por parte de diretores, jogadores por causa do 

que se é falado a respeito deles. Nada mais que isso”, ressalta. 

Já Clarison Kwasniewski pondera “que o preconceito existe por conta do 

machismo. Existe uma forma de extravasamento por parte de torcedores, que muitas 

vezes xingam. Ou colegas de trabalho que tiram sarro porque muitas vezes estão 

começando ou não tem o preparo necessário”. No entanto, o jornalista ressaltou que nunca 

sofreu algo nesse sentido. 

Outro que também disse nunca ter sofrido algo do gênero, foi o jornalista Felipe 

Gustavo Liedman. De acordo com ele, “não diretamente. Mas é 'normal' você demorar 

para se ambientar na imprensa esportiva por ser inexperiente. É comum no início sentir 

que principalmente colegas te olham com certa desconfiança pela juventude”. Liedman 

disse também que “a imprensa esportiva geralmente é bastante 'fechada' e no começo é 

bastante complicado se inserir de maneira confortável neste ambiente”. 

 

6 Conclusão 

Apita o árbitro. Termina o jogo. Vamos à prorrogação! - Fica evidente a 

necessidade de ampliar os estudos com essa temática. A participação feminina no 

jornalismo esportivo ganha um pequeno destaque anos 70, quando as mulheres 
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começaram a ganhar representatividade, e até os dias de hoje, vem conquistando aos 

pouco seu espaço dentro dos veículos de comunicação. A mulher jornalista, embora 

represente a maioria profissional em dados sobre a atuação na profissão em relação ao 

homem, quando se põe sob análise na editoria esportiva se reduz a números ínfimos. 

Em Ponta Grossa, a mulher na editoria despontou somente a partir do ano 2000 e, 

até então, foram detectadas apenas cinco jornalistas que se destacaram, embora apenas 

duas delas atuem efetivamente com esporte nos dias de hoje. Verificou-se também que a 

maioria das jornalistas pesquisadas não tem o esporte como sua única e exclusiva editoria, 

mas sim, participa também de outras, como econômica, política, etc. As funções que 

envolvem comentários, ancoragens, narração e cargos mais elevados, como chefe da 

editoria, ainda são ocupadas por homens. Trazendo luz a essas análises, as situações de 

preconceito e a falta de vislumbre de crescimento profissional dentro do jornalismo 

esportivo mostram um contorno significativo quando se pode ao mesmo tempo 

comemorar a atuação em uma área que escolheram, porém, as profissionais estão 

engendradas em um campo com pouca mutabilidade e em que pouco podem de fato 

interferir. 

Por meio das análises verifica-se a presença ampla do preconceito estampado nas 

ações de colegas de trabalho, de dirigentes, de atletas, entre outros, e acentua-se a 

coragem dessas profissionais que buscam cada vez mais seus espaços em um ambiente 

anteriormente habitado apenas pelos homens. Foi constatado que existe uma lacuna em 

publicações já existentes sobre o tema “mulher no jornalismo esportivo em Ponta 

Grossa”, o que propicia novas pesquisas neste campo que, como se pode perceber, é um 

setor cuja tendência é cada vez mais contar com a presença feminina, proporcionando 

subsídios para aprofundamento científico.   
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