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RESUMO 

 

Este trabalho analisa as notícias veiculadas no site globoesporte.com quanto ao caso da 

atleta Ingrid Oliveira que ocorreu em agosto de 2016 durante os Jogos Olímpicos Rio 

2016, quando, após levar um atleta ao seu quarto na Vila Olímpica e retirar sua colega 

de quarto do local, gerou uma crise na dupla que chegou ao Comitê Olímpico. Na 

representação dos acontecimentos, o artigo propõe uma reflexão sobre como a 

construção da sexualidade feminina é feita e o papel do jornalismo na perpetuação do 

discurso formado sobre a mulher. Para isso, utilizamos como material de análise três 

notícias veiculadas pelo site globoesporte.com entre os dias 10 de agosto e 18 de agosto 

de 2016. 
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Introdução 
 Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e sábios 

empenharam-se em demonstrar que a condição subordinada da mulher 

era desejada no céu e proveitosa à Terra.
5
  

 

 Em 10 de agosto de 2016, o site globoesporte.com
6
 publicou a primeira 

notícia sobre a polêmica envolvendo Ingrid Oliveira, atleta dos saltos ornamentais, que 

participava na época dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ingrid, que até então era tratada 

como musa, levou um atleta para seu quarto na Vila Olímpica e pediu para que sua 

parceira de competição se retirasse. O caso chegou a ser levado ao Comitê Olímpico do  
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Brasil após briga das atletas e resultou em mais 10 notícias até o dia 18 do mesmo mês 

no jornal. 

Com base nestas questões, serão analisados alguns aspectos discursivos em torno 

de notícias sobre o caso da atleta Ingrid Oliveira que teve sua imagem distorcida pela 

imprensa e que desencadeou uma cobertura em torno de seu nome. O que traz para 

reflexão como o jornalismo retrata a mulher que foge ao conceito do eterno feminino. 

Não se sabe como e quando surgiu o conceito de mulher, como aborda Simone de 

Beauvoir em seu livro “O Segundo Sexo” publicado em 1949. A autora evidencia que a 

concepção sobre a mulher é resultado de estruturas que trabalham constantemente na 

manutenção do eterno feminino. A luta da mulher por um lugar próprio na sociedade 

está tão presente na atualidade quanto esteve na pós Revolução Industrial no século 

XVIII. Os processos que ajudam na construção do ideal feminino se mantêm em 

instituições que perpassam as ramificações sociais. Isso se dá em instituições como 

família, Igreja e como será apresentado nesta análise, na mídia.  

Para Ester Marques (2008), a mídia reflete as normas vigentes da prática social e 

reproduz estereótipos e discursos para mediar as relações. Essa manutenção acontece 

“na produção/reprodução de formas simbólicas, na gestão dos conflitos e na elaboração 

dos conteúdos éticos que configuram a prática social.” (MARQUES, 2008, p.2). Ou 

seja, o jornalismo se encontra como um detentor de poder que usa do discurso como 

método que permite o controle das ações sociais. (DANNER, 2009) Assim, exerce uma 

função disciplinar e perpetua moldes como os de gênero. 

A sexualidade da mulher na história brasileira 

A partir da visão de Beauvoir (2016), observa-se que a mulher sempre esteve 

subordinada ao homem, não importa o período que se olhe na história. O homem 

consegue se manter superior inicialmente devido ao privilégio biológico que lhe foi 

concedido. A mulher é considerada o Outro. Ela não é vista como digna de ser pessoa, 

ou seja, “faz-se precisamente impossível encará-la como outro sujeito” (BEAUVOIR, 

2016, p. 106) devido ao local que lhe pertence na sociedade. “[...] o triunfo do 

patriarcado não foi nem um acaso nem o resultado de uma revolução violenta. Desde a 

origem da humanidade, o privilégio biológico permitiu aos homens afirmarem-se 

sozinhos como sujeitos soberanos.” (BEAUVOIR, 2016, p.112) 
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Junto com a dominação masculina, segue-se um conjunto de regras e leis que 

disciplinam as mulheres e fazem com que elas sejam aceitas socialmente. Um dos meios  

que aplicam essas normas é a religião. A mulher é tratada todo o tempo como pecadora 

e como tentação para o homem. Para remover essa sina descrita nos livros sagrados é 

necessário que ela obedeça à autoridade masculina e atinja o ideal de uma mulher digna. 

Eis por que todas as religiões e os códigos tratam a mulher com tanta 

hostilidade. Na época em que o gênero humano se eleva até a redação 

escrita de suas mitologias e de suas leis, o patriarcado se acha 

definitivamente estabelecido: são os homens que compõem os códigos. 

(BEAUVOIR, 2016, 116) 

 

Já para Del Priore (2015), a A Igreja, dentro de seu poder sob a sociedade na 

época da colônia, ajuda a controlar e abafar a sexualidade feminina. A Bíblia retrata a 

mulher perfeita como sinônimo de pureza, virgindade e obediência. Aquelas que fogem 

a isso voltam ao pecado de Eva e cedem a carne. Como esse desejo era diretamente 

ligada ao sexo feminino, as mulheres que fugiam do percurso da virgindade eram 

ligadas à bruxaria. A feitiçaria era diretamente vinculada à sexualidade, visto que a 

maioria dos feitiços usados pelas bruxas eram proveitosos no campo afetivo. 

As mulheres eram vigiadas de perto e tinham seus desejos teoricamente 

controlados. “A mulher podia ser mãe, irmã, filha, religiosa, mas de modo algum 

amante.” (DEL PRIORE, 2015, p. 73) Esse chamado adestramento da sexualidade 

feminina vem também da família, umas das instituições mais importantes para a 

coerção. Visto que, a educação transmitida à mulher era voltada aos afazeres domésticos 

e dentro de casa ela era sujeita primeiramente ao pai e depois ao marido, “[...] a mulher 

não é elevada a dignidade de pessoa; ela própria faz parte do patrimônio do homem, 

primeiramente do pai e em seguida do marido” (BEAUVOIR, 2016, p.118).  E quando a 

maternidade chega, elas alcançam o ápice de suas vidas, se afastam do pecado original e 

se aproximam à Virgem Maria.  

Para DeSouza, Baldwin e Rosa (2000), resquícios desse marianismo ainda estão 

presentes na sociedade atual brasileira. A mulher possui somente dois estágios nessa 

circunstância: o de filha e o de esposa. Em momento nenhum ela se conhece como 

mulher, a todo o tempo ela obedece à um representante masculino. Ao analisar a forma 

que a sexualidade é descrita, a mulher sempre é passiva e o homem viril.  
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Para Beauvoir (2016), esse papel não é contestado por grande parte das 

mulheres, pois é a única forma delas serem aceitas. A consciência de ser mulher é 

adquirida além da sociedade, a fêmea interioriza o que os outros julgam ser mulher para  

ser reconhecida. E estas características que ela assume para se ajustar quem determina é 

o homem. Muita das vezes as próprias mulheres absorvem esse discurso e propagam nos  

meios em que frequentam, “a exemplo da tagarelice de vizinhos, da aceitação em certos 

círculos, da imagem a ser mantida neste ou naquele ambiente etc.” (DEL PRIORE, 

2015, p.53). 

Mas não só desses mecanismos citados, como a família e a religião, se perpetua 

a submissão feminina. A mídia, em especial o jornalismo, também pode ser um 

instrumento para ajudar a manter determinado discurso. Para Traquina (2005), na teoria 

construcionista, o jornalismo não reflete o real e sim ajuda a construí-lo. Porém, ao 

mesmo tempo que forma e estrutura determinado discurso, o jornalismo também é 

submetido ao simbólico adotado pela sociedade vigente como o da dominação 

masculina. Ou seja, ele constrói e mantém o ideal feminino.  

A pirâmide invertida, a ênfase dada à resposta às perguntas 

aparentemente simples: quem? o que? onde? quando?, a necessidade de 

selecionar, excluir, acentuar diferentes aspectos do acontecimento - 

processo orientado pelo enquadramento escolhido - são alguns 

exemplos de como a notícia, dando vida ao acontecimento, constrói o 

acontecimento e constrói a realidade. (TRAQUINA, 2005, p.174) 

A mulher, então, está sujeita a ser disciplinada pelo modo como é retratada nos 

meios de comunicação. Para ser aceita socialmente, ela precisa se encaixar nos padrões 

ditados pelos jornais e revistas. A figura feminina só consegue ser vista pela sociedade 

de maneira desumanizada. Porém, todo esse discurso é construção. O jornalismo tem 

em suas mãos a possibilidade de desconstruir conceitos, mas também de perpetuá-los.  

O poder que disciplina 

Na noite do dia 10 de agosto, foi revelado que a nadadora Ingrid Oliveira teve 

relações íntimas com outro atleta na Vila Olímpica. O fato ocorreu durante os jogos Rio 

2016 na cidade do Rio de Janeiro. A situação foi veiculada por vários jornais, inclusive 

o jornal globoesporte.com que será analisado neste artigo. A imagem da mulher como 

pode ser visto, por meio da história, como um produto de falas, regras, deveres e 

comportamentos. Hoje, ainda pode ser observado diversas instituições sociais que  
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ensinam como a mulher deve agir. A série de reportagens retrata a atitude da atleta 

como algo fora dos padrões em que a mulher está inserida.  

Michel Focault foi um filósofo e historiador francês que baseou sua carreira em 

estudos sobre o poder e o discurso. O teórico diz que os discursos que circulam na 

sociedade são dominadores e que produzem poder. Focault (1970) 

[...] Em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar o seus acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade. (FOCAULT, 1999, p. 9) 

 

Nos estudos de Danner (2009), o texto “Genealogia do Poder” sobre Focault, diz 

que para se pensar poder é preciso abster-se do conceito concreto que ele possui na 

sociedade onde há sempre um patamar elevado que emana imperativos para outro 

submisso. O poder se dá em diversos âmbitos sócio-culturais, ele rompe a esfera do 

monopólio do poder (Estado) para explicar-se e utiliza as relações interpessoais para se 

fazer efetivo. Ele não é algo concreto ou tangível que pode ser tocado. 

 São nas trocas de experiências que o poder se estabelece e cria saberes que irão 

fomentar as atitudes sociais, ou seja, na prática social. São elas que vão ditar 

comportamentos de forma inconsciente, como a construção da mulher. Assim, os 

saberes são utilizados para a manutenção do poder e se dá por construção histórica. O 

papel da mulher, por exemplo, é resultado de um longo processo que percorreu anos até 

ser o que é hoje. E que nenhuma sociedade seria capaz de existir sem as relações de 

poder. Portanto “o indivíduo é o resultado de inúmeros processos de objetivação que 

ocorrem nas redes de poderes, que os capturam, dividem, classificam” (DANNER, 

2009, p. 786) e que ninguém está longe desses processos, pois perpassa por 

todos.(DANNER, 2009) 

Visto que o poder não é algo unilateral, ele é formado por ramificações que se 

articulam para haver uma construção social e que ele se manifesta em como 

“micropoderes”, denominado por Focault (1997). Essas estruturas se dão em forma de 

instituições como a família, escola, igreja e que as mesmas se relacionam com o poder 

maior (Estado). Essas relações se estendem por toda a sociedade e não se resume ao 

Estado. A dialética explicada por Focault pensa o poder de forma mais abrangente, ele 

não se restringe ao Estado e as instituições. O indivíduo é resultado dessas relações de  
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poder e são objetificados ao serem separados por classes, etnias, gêneros nas redes de 

poderes que os dividem e os classificam. Ele não existe como algo pronto, ele é 

construído e como é uma construção há nele a possibilidade de mudança. (DANNER, 

2009) 

Ao relacionar Focault (1997) com a mídia, é possível observar que o jornalismo 

não se encontra longe das relações de poder. Ele por si próprio se faz uma instituição de 

poder, pois assim como o poder, o jornalismo se dá nas relações sociais, no contato com 

o outro, atravessam as estruturas. O caso Ingrid é mais um exemplo de como o 

jornalismo se articula para delegar a sociedade o que é certo ou errado uma mulher fazer 

ao recriminar atitudes que fogem do padrão. Os jornalistas são produtos de tais relações 

e ao utilizar o discurso exercem poder. Embora o jornalismo não assuma seu status 

poder, ele possui e o exerce na produção diária de discursos com intuito de parecer sem 

intenção.  

Ao trazer o tema que envolve relação sexual fora do matrimônio, o jornal trata 

como um fator errado dando nomes como “escapadas”, “escândalos” e como irá ser 

abordado abaixo “escapulida”. Os jornais assumem a função disciplinadora em que 

utilizam o discurso como dispositivos de poder que garantem que serão seguidos, assim 

métodos são usados para haver um controle minucioso. Os discursos jornalísticos, são 

ele próprios, o poder em operação e as relações de força que indicam comportamentos. 

São os saberes produzidos pelas instituições, como o jornalismo, que vão agir na 

manutenção do comportamento social. O jornalismo é o campo que julga, expõe e 

lembra quais atitudes devem ser seguidas pelos indivíduos. Notícias veiculadas sobre 

mulheres, como a da atleta Ingrid, são utilizadas para perpetuar o saber do papel da 

mulher na sociedade. Casos como este são exposto na mídia para lembrar a sociedade 

que não se deve sair do padrão imposto e que se tal feito é realizado, será publicado, 

julgado por meio de falas implícitas transformando atos em anomalias. 

Feitiçaria e sexualidade: a inquisição de Ingrid Oliveira 

Nas matérias noticiadas pelo site globoeporte.com sobre a atleta Ingrid Oliveira 

é possível encontrar como a construção da mulher pelo jornal se concretiza por meio de 

discursos que personificam o ideal de mulher a ser seguido na sociedade. Para Pena 

(2005, p. 95), a imprensa consegue produzir “estereótipos tão estapafúrdios quando  
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consolidados”. O jornalismo traz em si a capacidade de criar falas subentendidas que se 

encontram por trás do texto e que alimentam pré-conceitos que formulam opiniões 

públicas consolidadas, “Somos cruéis em nosso julgamento. Na maioria das vezes, 

esquecemos que eles são mediados. Se não forem pela imprensa, podem ser pelos 

nossos próprios preconceitos, pelo inconsciente ou pela linguagem” (PENA, 2005, 

p.113).  

No dia 10 de agosto de 2016, o site publicou durante a madrugada sua primeira 

matéria com o título: “Noite em casal, briga e saltos calados: escapulida de Ingrid abala 

Time Brasil”. Ao analisar a primeira parte do título percebe-se que o jornal teve a 

pretensão de chamar a atenção do público ao mencionar o ato sexual como “noite em 

casal” sem usar palavras de cunho popular, como sexo.  Há uma ordem cronológica de 

acontecimentos destacados na primeira parte do título. Cria-se uma história onde a 

“noite em casal” é o estopim da “briga” que desencadeou treinamentos com “saltos 

calados”.  

Na segunda parte do título, é utilizado apenas o nome de um dos atletas do casal, 

Ingrid Oliveira, que foi protagonista de toda a polêmica nos jornais. Nota-se que o nome 

atribuído ao caso é o da mulher. Ao atrelar o nome da atleta ao termo escapulida, o 

jornal mantém um discurso de que a sexualidade feminina é ilegítima e deve ser como 

algo fora do normal. Além disso, a edição usa a situação para justificar possível abalo 

da equipe brasileira. Percebe-se que embora no início do título seja apresentado o termo 

“casal”, a culpa cai sobre a nadadora. 
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Para Del Priore (2015), a sexualidade feminina na época da colônia era 

relacionada com feitiçaria. As bruxas eram associadas diretamente com a luxúria, logo 

aquelas mulheres que usufruíam de certa liberdade no campo afetivo eram ditas 

pecadoras, por ceder à carne, e ligadas a feitiços. Nota-se que o jornalismo usa dessa 

parcela do papel da mulher que ainda, mesmo que pouco, está presente no discurso para 

vender. 

O primeiro parágrafo é uma breve explicação do título, que ao usar um sinônimo 

para a palavra “briga” é utilizado “barraco”. Dentre muitas outros nomes que poderiam 

ser usados, como discussão, desentendimento, conflitos, etc., foi empregado algo que 

remete à histeria feminina, que faz parte do estereótipo de ser mulher e vem da questão 

biológica, “ o simbolismo não caiu do céu nem jorrou das profundezas subterrâneas: foi 

elaborado, assim como a linguagem, pela realidade humana” (BEAUVOIR, 2016, p. 

76).  

Os saltos nem tão sincronizados e a briga pública entre as saltadoras 

Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso são apenas uma parte da crise que 

abalou o Time Brasil no último fim de semana. A trama envolve um 

flerte na Vila Olímpica, barraco e a quase expulsão de Ingrid dos Jogos 

Olímpicos do Rio. (globoesporte.com, 2016) 

 

O uso de adjetivos no texto o torna opinativo, visto que o autor os utiliza para 

instigar e aumentar a situação descrita. Foram usados termos como “áspera”, 

“frenéticos” e “genérico”, que criam um discurso depreciativo em torno do caso e levam 

a culpa não só do fato, mas também da relação da atleta com sua dupla, para Ingrid 

Oliveira.  

Os grupos de Whatsapp ficaram frenéticos e o clima azedou para Ingrid. 

[...]Cogitou-se uma medida drástica: o afastamento de Ingrid da 

delegação. Porém, para evitar o escândalo, optou-se por nova chance. 

Em nota oficial, o COB adotou um discurso genérico. 

(globoesporte.com, 2016) 

 

A escolha de palavras feita pelo jornalista tem como objetivo chamar atenção, 

porém acaba fazendo com que o público crie uma imagem negativa da atleta. Para Pena 

(2005), quando o jornalismo sutilmente elege um lado dentro de uma situação de certo 

ou errado, o público acaba recebendo mais prontamente a ideia mostrada. “E a opinião 

pública “compra” essas mensagens até com mais facilidade, pois elas vêm carregadas de 

espetacularização e reforçam os preconceitos humanos. A verdade acaba esquecida,  
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ofuscada pelo panfleto e pelo drama.” (PENA, 2005, p.119) Drama esse representado 

pela escolha dos adjetivos. 

Mais adiante é citado o assunto casal: “Tudo começou quando Ingrid “ficou” 

com outro atleta da delegação brasileira [...]”. Porém, há novamente o nome dela e a 

chance de revelar o outro envolvido da dita “escapulida”. Embora tenha sido um furo do 

jornal, era importante averiguar o nome de todos os envolvidos da história. Ao omitir a 

identidade do outro atleta, o site não partilha a responsabilidade do ocorrido.   

Diferente da primeira, a segunda matéria publicada no mesmo dia na parte da 

tarde traz o outro lado da história ao apresentar aos internautas o atleta envolvido, Pedro 

Henrique Gonçalves. Contudo, um novo discurso surge ao trabalhar a imagem do atleta 

como “galã”. O nome da Ingrid se repete no título de uma matéria que pretende revelar 

o nome de quem ela se envolveu: “Pivô de confusão com Ingrid é atleta da canoagem e 

considerado "galã"”.  

Ao comparar os títulos das duas matérias, o nome da atleta é o único que se 

destaca, enquanto Pedro Henrique permanece anônimo na primeira e mascarado pelo 

termo “galã” na segunda. A estrutura dessa matéria é diferente da anterior. Já que, a 

carreira do atleta da canoagem é exposta e trabalham a imagem dele de maneira 

positiva. 

Em sexto lugar na final da categoria k1 da canoagem slalom, Pedro 

Henrique Gonçalves encerrou seu período de competições, mas ainda é 

nome da Olimpíada. Isso porque foi com ele que a saltadora Ingrid 

Oliveira engatou um romance na Vila dos Atletas, no caso que resultou 

em nova ruptura com sua parceira de plataforma, Giovanna Pedroso. 

[...] Pepe, como é conhecido, é sucesso nas redes sociais, 

principalmente no meio feminino. Numa das fotos recentemente 

postadas em suas contas, tanto Pedro quanto Ingrid aparecem juntos, ao 

lado de outros atletas brasileiros num dia de folga na Vila. 

(globoesporte.com, 2016) 

Os adjetivos, se comparados, possuem intenções e pesos diferentes. Enquanto, 

os da primeira tendem a repercutir de forma negativa a situação ocorrida e não deixa de 

atribuir o nome da atleta ao fato, os da segunda, “sucesso” e “muso”, produzem sentido 

contrário. O foco da matéria sobre “Pepe” foge do assunto que fez o atleta se torna 

pauta do texto, que é o envolvimento na “escapulida”. O atleta é humanizado ao ser 

descrita particularidades de sua vida, como seu apelido, sua idade e sua localidade, 

“Atleta de 23 anos, o paulista de Piraju (SP) é, portanto, um dos protagonistas do caso”.  
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Para DeSouza et al. (2000), os termos utilizados de maneira distinta para cada 

um dos envolvidos é resultado da maneira que o brasileiro encara em sua linguagem a 

sexualidade dos gêneros, “ as mulheres são socializadas para serem passivas, parceiras 

sexuais receptivas, enquanto que os homens são socializados para perseguir, penetrar e 

dominar” (DESOUZA et al. 2000, p.491). Como a atleta fugiu ao o que é denominado 

comum, a mulher ser passiva, foi utilizado palavras de tom negativo. 

No decorrer de nove dias, foram publicadas 10 matérias envolvendo o caso. Em 

uma das últimas, veiculada no dia 17, é notório a diferença na escrita e a abordagem do 

acontecimento como um todo. O texto possui uma maior objetividade e também clareza. 

Com o título, “Saltos depois da crise: Ingrid põe força psicológica à prova na 

plataforma”, a atleta ainda é o centro da notícia, porém é retratada de uma forma mais 

suave sem deixar de registrar que ela foi a causadora da “crise”.  

Ingrid Oliveira subiu as escadas do Maria Lenk com as polêmicas 

ocorridas fora da piscina nas costas. Desta vez, sozinha, para as 

eliminatórias da prova individual de plataforma de 10m. Os torcedores 

nas arquibancadas fizeram profundo silêncio para observar a jovem de 

20 anos em ação como realmente importa, como atleta. A carioca fez 

três bons primeiros saltos, dando indícios que havia deixado os 

"fantasmas" para trás. (globoesporte.com, 2016) 

Após observar as três reportagens, fica claro que o jornal frisa mais o fato da 

atleta estar envolvida em uma relação sexual do que a invasão de espaço de sua 

companheira de quarto, ao expulsá-la para se relacionar com o canoísta. A sociedade 

ainda abafa a sexualidade feminina e quando há uma demonstração pública ela sente a 

necessidade de julgar.  
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Para Marques (2008), alguns fatos se tornam notícias devido a imprevisibilidade 

com o que acontecem. E pode-se ditar três critérios que fazem com que isso ocorra: o 

excesso, a falha e a inversão. O desdobramento de notícias sobre o ocorrido com os 

atletas pode se encaixar em dois dos critérios. Devido à resquícios da colônia cristã e da 

sociedade historicamente patriarcal, a atitude da atleta Ingrid Oliveira é considera uma 

falha, “isto é, da insuficiência de funcionamento anormal das regras” (MARQUES, 

2008, p. 5) e uma inversão, neste caso de papéis de gênero, pois foi Ingrid que levou o 

atleta Pedro Henrique ao quarto dela.  

Considerações finais 

Faz parte da rotina jornalística publicar deslizes de pessoas públicas e trazê-las à 

tona, seja para apenas expor e lucrar com a situação, ou para fazer de exemplo por meio 

de discursos. Discursos estes que estão presentes nas relações pessoais e garantem aos 

meios determinado poder. 

 O jornalismo é um dos responsáveis por disciplinar e manter os indivíduos no 

lugar. Isso ocorre quando a mídia trata os atos que saem do que deve ser seguido com 

teor negativo. Apesar do avanços na questão feminina e o debate aberto sobre o assunto, 

ainda é visível no discurso do jornalismo brasileiro resquícios do machismo formado 

historicamente. Exemplo do que aconteceu na série de matérias sobre a atleta Ingrid 

Oliveira.  

As instituições de poder como igreja, escola e, neste caso, o jornalismo tendem a 

manter suas falas com seus conceitos antiquados sobre a mulher e o papel dela na 

sociedade.  Assunto este que não precisa estar apenas publicadas em jornais, visto que 

as instituições estão interligadas na rede de micro-poderes, e que, se não for o 

jornalismo ao abordar tal situação, outras instituições irão tomar as devidas providências 

de acordo com suas práticas. O conceito de mulher retratado pelo jornalismo, como 

muitos outros, vai estar na mídia e interfere nas práticas sociais ao construir novos 

saberes e reproduzir os já estabelecidos.  
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