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RESUMO 

 

Esta peça é um videodocumentário que trata da problemática de “como o machismo 

pode afetar o trabalho e o dia a dia da mulher na cobertura do futebol e como a 

discussão saudável sobre esse assunto pode auxiliar no combate ao preconceito de 

gênero”. Para a produção do documentário foram registrados dias de trabalho 

dessas mulheres, bem como realizadas entrevistas na intenção de entender, dentre 

outros assuntos, como elas enxergam a discriminação no ambiente esportivo. O 

documentário dá espaço as jornalistas esportivas para que elas detalhem sobre 

como enfrentam o machismo, como colocam o assunto em discussão e o porquê 

continuam lutando por igualdade mesmo sofrendo assédios e discriminação. Além 

disso, o documentário mostra o lado da paixão pela profissão, que incentiva a 

continuidade da luta a favor de mais mulheres no ambiente do futebol. Para isso, a 

produção se baseou na história do jornalismo e do jornalismo esportivo, para 

entender como o contexto histórico influenciou na trajetória de luta da mulher nessa 

profissão. Foram retratados casos reais de assédios morais, físicos e psicológicos 

para comprovar a existência do machismo no ambiente esportivo e, na voz dessas 

mulheres, o documentário traz exemplos de ações que buscam combater esses 

comportamentos. Para tornar possível a produção dessa peça e dar coerência a 

narrativa do vídeo, o memorial se baseou nas definições dadas a produção 

documental. Por fim, o trabalho conclui que atuar em oposição ao preconceito é um 

dever de todos e colocar o machismo em discussão é uma atitude determinante para 

o fim de episódios de assédio. É preciso dar visibilidade as mulheres, que já tem 

voz, mas que precisam de mais espaço para se opor ao machismo e, assim, 

alcançar mais pessoas. 

 

Palavras-chave: comunicação, videodocumentário, futebol, preconceito, mulher, 

machismo, jornalismo esportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work is a videocumentary that deals with the problematic of “how machism can 

affect women's day-to-day work on football‟s coverage and and how a healthy 

discussion on this subject can assist in combating gender bias”. For the production of 

the documentary were recorded days of work of these women, in addition to 

interviews conducted in an attempt to understand, among other issues, how they see 

discrimination in the sports environment. The documentary gives space to sports 

journalists to detail how they face male chauvinism, how they put the issue under 

discussion, and why they continue to fight for equality even through harassment and 

discrimination. In addition, the documentary shows the side of the passion for the 

profession, which encourages the continuity of the fight for more women in the 

football environment. For this, the production was based on the history of journalism 

and sports journalism, to understand how the historical context influenced the 

trajectory of women's struggle in this profession. Real cases of moral, physical and 

psychological harassment have been approached to prove the machism‟s existence 

in the sports environment and, in the voice of these women, the documentary brings 

examples of actions that seek to combat these behaviors. In order to make possible 

the production of this work and to give coherence to the video's narrative, memorial 

was based on the definitions of documentary production. Finally, the paper concludes 

that acting in opposition to prejudice is a duty of all and putting machism into 

discussion is a determining attitude towards the end of harassment episodes. It‟s 

necessary to give visibility to women, who already have a voice, but who need more 

space to oppose machism and reach more people. 

 

Key words: communication, video-documentary, football, prejudice, woman, 

machism, sports journalism 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A informação e a paixão se encontram no futebol de maneira perfeita e com 

um encaixe, especialmente, diferente das outras editorias jornalísticas. Para nutrir a 

paixão dos torcedores e dos próprios jornalistas, pelo esporte, a busca e a apuração 

da informação dão o tom profissional pra uma festa tão tradicional. A festa do 

futebol. 

E para que a informação, antes privilegiada, alcance os ouvidos daqueles que 

se interessam pelo assunto, o jornalista trabalha, apura e transcreve, para a 

linguagem do torcedor, o que acontece nos bastidores e no palco do esporte. Esse 

trabalho, agora executado por homens e mulheres, começou a ser realizado por 

mãos exclusivamente masculinas.  

O cenário mudou, mas a paixão e a informação continuam caminhando 

juntas. E para que o jornalismo esportivo continue vivo - de forma igualitária, justa e 

sem preconceitos - e siga sendo feito por mãos masculinas e femininas, é 

necessário colocar o preconceito e o machismo em discussão.  

Para Olga Bagatini (2018) a falta de estudos e dados, sobre as jornalistas 

esportivas, dificulta o entendimento de quem são essas mulheres e onde elas estão. 

E esse é o objetivo dessa produção, dar espaço às mulheres que já têm voz, mas 

que precisam ser ouvidas.  

A exposição de opiniões, os debates sobre preconceito e a exemplificação de 

casos de assédios, expostos nesse documentário, comprovam e fomentam uma 

discussão necessária, que já existe, mas que precisa tomar rumos cada vez maiores 

e mais abrangentes. 

Ao longo deste trabalho, a discussão histórica está presente na intenção de 

entender de que maneira a trajetória do jornalismo contribuiu para a existência da 

minoria feminina no jornalismo esportivo. Como os primeiros passos do jornalismo 

esportivo caminharam para que a entrada dessas mulheres fosse dificultada. 

No primeiro capítulo, a narrativa começa fugindo da cronologia para 

comprovar a importância do jornalismo esportivo e do próprio futebol, no cenário 

econômico e no cotidiano atual. Com números e dados, o trabalho contempla a 

movimentação que esporte causa na vida dos apaixonados pelo esporte e, também, 

daqueles que decidiram investir nessa modalidade.  
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Mesmo assim, o contexto histórico demonstra que o esporte nem sempre foi 

uma certeza de sucesso. Ainda que questionada por algum tempo, alguns jornalistas 

começaram a investir na cobertura dessa modalidade esportiva. Aos poucos, o 

futebol começou a trazer retorno - de audiência e de economia - e se tornar o que 

uma paixão nacional. 

No segundo capítulo, a história da mulher no jornalismo começa a ser 

apresentada. De início, como nas outras profissões, a figura feminina não era bem 

aceita em ambientes coorporativos. A história se repetiu nas redações dos jornais. A 

luta começava ali. 

Nesse capítulo, a história da mulher cobrindo o jornalismo esportivo começa a 

ser contada. A narrativa traz os primeiros percalços enfrentados pelas mulheres, 

bem como as estatísticas de diferenciação de gênero na editoria esportiva. Expondo 

assim, a diferença de oportunidade e a desconfiança sofrida pelas jornalistas 

mulheres. 

O subcapítulo Pioneirismo conta a história da primeira mulher que foi a 

campo, e campo de futebol, para cobrir a modalidade esportiva. As histórias que ela 

viveu, durante essa quebra de barreiras, dão introdução para que a história das 

jornalistas, que deram voz ao documentário “Por Elas e Por Todas”, comecem a ser 

contadas. 

No quarto capítulo, as mulheres participantes do documentário são 

apresentadas. Com a narração da trajetória profissional dessas jornalistas, o 

trabalho traz a justificativa do porquê essas profissionais, e não outras, foram 

escolhidas para fazerem parte da narrativa do projeto. 

A partir daí o capítulo conta, por meio da voz dessas mulheres, como o 

preconceito está infiltrado de maneira implícita, segundo elas, no ambiente do 

jornalismo esportivo. Com exemplos de situações de assédio, vivenciadas pelas 

jornalistas, elas detalham a influência do preconceito na rotina da cobertura 

jornalística. 

Esse capítulo se dedica a exemplificar os casos de assédios vividos por essas 

mulheres, mas não na intenção de que sejam tratadas como vítimas, e sim para que 

os casos sejam colocados em discussão de maneira questionadora. E é exatamente 

esse o papel do Movimento Deixa Trabalhar, que é discutido nesse trabalho, que diz 

respeito à união dessas mulheres e o início de uma transformação social. 
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Se espera que esse documentário seja a faísca para o início de uma 

discussão ainda mais abrangente sobre o machismo no futebol. A exposição dos 

casos de assédio e das situações vividas por essas jornalistas não busca vitimizar 

as mulheres, mas ser o estopim para que o preconceito comece a ser visto com 

outros olhos. 

A normatização da diferenciação de gêneros é um fato cultural em nossa 

sociedade, e apenas a exposição e discussão desse assunto podem contribuir para 

que, cada vez mais, as pessoas comecem a se incomodar e questionar situações 

vexatórias vividas por mulheres. 

O objetivo desse documentário é despertar a atenção para situações que 

antes pareciam normais, mas que agora começam a ser questionados pela 

sociedade. E, além disso, mostrar que o papel de lutar contra o preconceito de 

gênero não é só da mulher, e sim de toda a sociedade. Seja ela apaixonada por 

futebol, ou não. 
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2 JORNALISMO ESPORTIVO – O FUTEBOL E A IMPRENSA 

 

Em 2016, enquanto o Brasil vivia a maior recessão da história do país – 

queda de 3,6% (três vírgula seis porcento) do Produto Interno Bruto, além de outros 

problemas ligados ao desemprego e à inflação – o futebol brasileiro nadava contra a 

maré. Segundo matéria publicada em maio de 2015, no site da Revista Época, os 24 

(vinte e quatro) maiores clubes do país conseguiram aumentar em 41% (quarenta e 

um porcento) a renda obtida, em relação ao ano anterior. 

Ainda segundo a publicação, o recorde de R$ 5 (cinco) bilhões em 

arrecadação na temporada se deu por um único motivo: a televisão. Na matéria, o 

jornalista Rodrigo Capelo explica que todo esse valor é dividido entre várias fontes 

de renda e detalha que a venda de concessões para transmissão às televisões fez a 

diferença na soma total dessa arrecadação. 

Três anos depois, em junho de 2018, uma matéria publicada no site do Valor 

Econômico reafirmava o potencial econômico do futebol. O título da matéria diz que 

o “Futebol enfrenta bem tempo de crise na economia” e com dados comparativos 

embasa o crescimento da arrecadação no esporte. 

Segundo a matéria: 

 

„Futebol é business‟. A frase dita por um então recém-eleito presidente de 

um clube paulista, em 2012, sempre foi uma realidade distante dos clubes 

brasileiros. Mas aos poucos vai se tornando mais palpável: a receita dos 22 

principais clubes de futebol do país cresceu 2,7% em 2017, depois do 

aumento extraordinário de 30% no ano anterior, e chegou a R$ 5,11 bilhões. 

O índice é inferir ao da inflação do ano, de 2.95%, mas ainda assim é um 

feito em plena crise econômica. Junto com a redução de ritmo no 

crescimento das dívidas, o aumento da arrecadação é um indício de que a 

profissionalização do futebol brasileiro está se tornando realidade, segundo 

a consultoria BDO. (BETO, Eduardo, 2018). 

 

Segundo Paulo Vinicius Coelho (2011, p.7), nem mesmo o autor do livro 

Vidas Secas, Graciliano Ramos - no início do século XX - imaginava o quanto o 

Brasil abraçaria o futebol e o quanto o esporte influenciaria na vida do brasileiro, até 

quando diz respeito à economia do país. 

Segundo COELHO (2011), Graciliano afirmou, na época: “futebol não pega, 

tenho certeza; estrangeirices não entram facilmente na terra do espinho”.  “Talvez o 

maior engano da história do esporte brasileiro”, afirma Paulo Vinicius Coelho.  
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Mas Coelho complementa, Graciliano não foi o único a duvidar da possível 

popularidade do esporte. Segundo ele, nos primeiros anos de cobertura esportiva, 

poucos acreditavam que o assunto poderia ser digno de estampar manchetes. Nem 

mesmo o remo, esporte mais tradicional do país, na época, era colocado em pauta 

para um possível destaque nos jornais. 

Segundo Ribeiro (2007) apud Marcus Von Groll (2013) os primeiros jornais 

dedicados a discutir esporte, no Brasil, priorizavam o remo, turfe e ciclismo, 

deixando o futebol em segundo plano. O autor conta que, no Rio de Janeiro, os 

jornais O Sport e Sportsman, de 1885 e 1891, respectivamente, foram dois dos 

primeiros periódicos a se dedicarem ao esporte. 

Conforme afirma Ribeiro (2007) apud Marcus Von Groll (2013) só em 

setembro de 1901, foi publicada a primeira nota sobre futebol em um jornal 

brasileiro. O periódico, segundo ele, era o Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, e a 

nota trazia informações sobre a partida entre Paysandu Cricket Club e Rio Cricket 

and Atlhetic Association. 

Paulo Vinicius Coelho (2011, p.8) destaca a importância do jornal Fanfulla 

que, por volta de 1910, dedicava páginas das edições a divulgação esportiva. 

Segundo ele, o periódico não era dedicado às elites e, por isso, não se tratava de 

um formador de opiniões. Mesmo assim, atingia cada vez mais um grupo de leitores 

numerosos em São Paulo: os imigrantes italianos. 

Já segundo Amaral (1978) apud Barbara Bernardes Ribeiro, 2017, p.10, 

inicialmente, as notícias esportivas tinham pouco valor e ocupavam pequenos 

espaços nas páginas de jornais. Segundo ele, foi só em 1922 que as fotos de lances 

de futebol começaram a estampar as capas de jornais impressos.  

Para justificar esse destaque tão tardio nos jornais impressos, o autor dá 

ênfase ao pequeno desenvolvimento tecnológico, no que diz respeito aos 

equipamentos fotográficos. Além disso, Amaral cita, também, a falta de prestígio dos 

primeiros jornalistas esportivos. 

Foi só em 1960 que, segundo Coelho (2011), uma revista, dedicada de 

maneira integral ao esporte, foi lançada no país. O aventureiro e dono do 

empreendimento se chamava João Saldanha e, segundo o autor, nem mesmo 

Saldanha acreditava que o Placar, nome dado à revista, passaria de suas primeiras 

edições. 
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Depois disso, revistas e jornais foram surgindo e desaparecendo em meio a 

uma constante popularização do futebol e luta contra o preconceito. Segundo 

Coelho (2011, p.9), dirigir redações esportivas era uma constante luta contra o 

preconceito de que “só os de menor poder aquisitivo poderiam tornar-se leitores 

desse tipo de diário”. 

Conforme afirma Coelho (2011) o esporte começou a se popularizar entre 

questionamentos e títulos. A contestação sobre a possibilidade de pagar para que 

atletas “apenas” jogassem futebol, a conquista de títulos e o nascimento de clubes 

como: Clube de Regatas do Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama e 

Botafogo, eram parte da popularização do futebol. 

Segundo o autor, na época, os jornais ainda dedicavam pequenos espaços 

para aquilo que já se parecia com a “paixão popular”. Conforme afirma Coelho 

(2011), foi só em 1940 que o esporte começou a ter relatos apaixonados em 

espaços cada vez maiores. Em especial, nos diários cariocas e nas colunas 

assinadas por Mário Filho e Nelson Rodrigues. 

Entre jogos e campeonatos arrebatadores, criação e desaparecimento de 

jornais e periódicos, que se dedicavam a noticiar o esporte, Coelho só destaca o 

aparecimento da mulher no jornalismo esportivo por volta dos anos 70.  

Coelho (2011, p.34) afirma que, antes, era quase impossível ver mulheres na 

redação. Hoje, segundo ele, mesmo que o cenário tenha se modificado, as mulheres 

ainda continuam sendo minorias, no jornalismo esportivo. Para ele, a igualdade de 

oportunidades ainda não é praticada em boa parte das editorias: “Menos ainda nas 

de esporte”. 

 

Nos velhos tempos, o veterano Oldemário Touguinhó, repórter do Jornal 

Brasil que faleceu em 2003, telefonava para a redação durante as grandes 

coberturas e procurava o editor. Quando este indicava uma mulher para 

recolher o material, que vez ou outra tinha de ser passado por telefone, 

Oldemário simplesmente se recusava a entregar seus relatos. (COELHO, 

2011, p. 34). 

 

Era o início de um embate contra o machismo no futebol. Coelho (2011, p.36) 

ainda destaca que foi a partir dos anos 80 que as restrições para mulheres 

repórteres começaram a desaparecer no futebol, ainda que o preconceito contra a 

opinião feminina ainda estivesse, aparentemente, sem restrição alguma. 
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3 A MULHER E O JORNALISMO 
 

Muito antes dos desafios que a mulher enfrentou e enfrenta como jornalista, a 

luta por direitos básicos de cidadania já era uma realidade. A diferenciação entre os 

gêneros tem início na antiguidade, quando as mulheres sofriam opressão masculina 

desde a linguagem até em aspectos culturais. 

Conforme Eliene do Carmo Santos:  

 

A dominação masculina pode ser constatada em todos os momentos da 

vida. A nossa língua está tão marcada que encontramos dificuldade 

linguística para falar sobre esse assunto. O termo “homem” é utilizado até 

hoje para referir-se ao ser humano. Desde cedo, aprendemos que para nos 

referirmos a um grupo composto de um homem e de muitas mulheres, o 

plural deve ser masculino. (SANTOS, Eliene do Carmo, 2007, p.9 apud 

RODRIGUES, Karina e SARDINHA, Antonio Carlos, p.2).  
 

Segundo Laura Becker Luz (2015), durante o século passado, a figura 

feminina era escolhida para desempenhar uma função por sua graciosidade, 

sensibilidade, espirito maternal e desenvoltura. Mas, nunca, para cargos que a 

fizessem competir com a figura masculina e, menos ainda, se a ocupação tivesse a 

necessidade de uma postura masculinizada. (apud RIBEIRO, Barbara Bernardes, 

2017, p.6). 

De acordo com LUZ (2015), a mulher tinha muita dificuldade de conseguir sua 

independência financeira, dependendo da figura masculina para ser o suporte da 

família. Além disso, a mulher tinha como dever se preocupar com os afazeres 

domésticos, com os filhos e maridos. Ainda segundo a autora, existia também um 

receio de que perdessem sua feminilidade. Tudo isso criava maiores dificuldades 

para que elas organizassem o tempo entre a vida pessoal e o trabalho.  

No mercado jornalístico a história não foi diferente. Por muito tempo, as 

redações e colunas dos grandes jornais eram ocupados apenas pela figura 

masculina. Segundo relato de José Hamilton Ribeiro, na década de 1930, as 

redações nem se quer possuíam banheiros femininos e eram pensados e 

construídos apenas para os homens. 

 
No estadão, à noite, quando fervia o trabalho jornalístico, as mulheres não 

eram aceitas nem na mesa telefônica. Havia mulheres como telefonistas, 

mas só durante o dia. À noite, um homem é que operava. Mulher podia ser 

telefonista, faxineira ou servia pra fazer o café: circulava nas áreas de 

serviço. (RIBEIRO 1998, 31 apud CASADER, Eliza Bachega, 2011, p.2). 
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Quando a história da mulher no jornalismo começa a ser contada, as mesmas 

lutas se repetem. No livro “Imprensa Feminina”, a escritora Dulcília Schroeder 

Buitoni, (1990, p.6) se refere, de forma enfática, à falta de estudos e publicações 

sobre a imprensa feminina. Segundo ela, “estudos sobre a mulher, existem 

inúmeros, com as mais diferentes abordagens. No entanto, trabalhos específicos 

sobre periódicos para mulheres são poucos, o que mostra a necessidade de analisar 

o tema.”. 

A segunda edição do livro “Imprensa Feminina” foi publicada no ano de 1990, 

vinte e oito anos atrás. Ainda assim, essa afirmação é válida para os dias atuais. Por 

exemplo, certas publicações discutem a ascensão da mulher na profissão de 

jornalista, mas quase nenhuma dessas obras se dedicam a contar como elas 

chegaram ao jornalismo esportivo. 

Para Alice Mitika Koshiyama, “os estudos históricos não privilegiam o olhar 

sobre as mulheres”. Essa maneira de ignorar a presença e importância da mulher na 

história, é um ato que reforça a figura feminina como um ser que não tem identidade 

própria. Essas atitudes, segundo a autora, reforçam a visão da mulher como um 

complemento da figura masculina.  

Mais preocupante que a falta de materiais sobre o assunto é perceber que, ao 

longo do livro “Imprensa Feminina”, a autora define a expressão “imprensa feminina” 

como o jornalismo feito para mulheres, que discute conteúdos referentes à moda ou 

assuntos domésticos. Ela afirma que essa imprensa é um conceito sexuado, onde o 

sexo do público faz parte de sua natureza. 

 

Poesias, receitas de bolo, reportagens, figurinos, consultório sentimental, 

artigos de psicologia, entrevistas, testes, horóscopos, contos, fofocas, 

maquilagem, plantas de arquitetura, moldes, saúde, educação infantil, tudo 

parece caber dentro da imprensa feminina. Sua área de abrangência parece 

infinita: embora frequentemente ligados ao âmbito doméstico, seus 

assuntos podem ir da dor de dente do filho de sete anos à discussão da 

política do controle de natalidade, passando pelos quase inevitáveis 

modelos de roupa e pelas receitas que prometem delícias. (BUITONI, 

Dulcília Schroeder, 1990, p.8). 

 

Notamos que, em nenhuma circunstância, naquele momento da publicação, a 

autora considerava a possibilidade de que a mulher pudesse escrever, ou se 

interessar pelo jornalismo esportivo.  
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De toda forma, ainda que a chamada “imprensa feminina” não seja uma 

denominação de representatividade para as jornalistas esportivas, ela é considerada 

um primeiro passo. Dulcília (1990) explica que, aos poucos, a mulher começou a 

veicular, em revistas e jornais, publicações próprias, reclamar seus direitos e 

contribuir para que nossos jornais e revistas se tornassem o que são hoje. 

 

A imprensa feminina mais do que a imprensa em geral, está estritamente 

ligada ao contexto histórico que cria razões para seu surgimento, e que 

interfere em cada passo de sua evolução. Jornais e revistas femininos 

funcionam como o termômetro dos costumes da época. Cada novidade é 

imediatamente incorporada, desenvolvida e disseminada. A movimentação 

social mais significativa também vai sendo registrada. (BUITONI, Dulcília 

Schroeder, 1990, p.24). 

 

Os textos publicados por mulheres, nos primeiros periódicos brasileiros que 

eram dirigidos por elas, não recebiam o nome das autoras. Isso permitia a elas um 

anonimato conveniente, ou seja, as próprias colaboradoras dos periódicos preferiam 

que os nomes delas fossem preservados. 

Muzart (2003) destaca que o motivo para que surgissem os periódicos de 

mulheres, naquela época, era para que elas pudessem reclamar seus direitos. 

Começando com o direito à educação, depois à profissão e, bem mais tarde, direito 

de votar. (Muzart, 2003, apud CASADER, Eliza Bachega, 2002, p.2 e 3). 

Mesmo assim, segundo Ethel de Souza, essas publicações em revistas 

femininas, não atendiam a necessidade que a mulher tinha de falar sobre outros 

assuntos. A autora afirma que essa falta de representatividade levou a mulher mais 

moderna a criar um jornalismo diferente que mostrasse as vontades femininas, a 

realidade, a vida das mulheres e, de certa forma, auxiliasse na emancipação. 

(MELO, José Marques de, 2006, p.149). 

Segundo José Marques (2006, p. 157 e 158), nas turmas de jornalismo da 

faculdade paulistana Cásper Líbero as mulheres foram conquistando espaço aos 

poucos. Em 1949, elas eram duas mulheres numa turma de dezessete estudantes, 

em 1952, a quarta turma do curso, somavam nove mulheres num grupo de 26 (vinte 

e seis) alunos. 

Ainda assim, a profissionalização da mulher era alvo de críticas e existiam 

tentativas de boicote no avanço feminino, mundo a fora. Conforme artigo intitulado 

“O Eterno Feminino”, publicado na Revista Ilustrada, em 1886, a mulher não deveria 
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influenciar em lutas políticas e a ação profissional deveria crescer, mas não muito. 

(BUITONI, 1981, p. 18, apud CASADER, Eliza Bachega, 2002, p.3). 

Conforme afirma SUBTIL, (2000 apud Barbara BERNARDES RIBEIRO, 2017, 

p.10) no Brasil, a mulher alcançou espaço, de forma simultânea, em várias 

profissões liberais. São elas: advocacia, medicina, magistratura, engenharia e, junto 

dessas, o jornalismo. De acordo com o autor, isso aconteceu apenas no fim dos 

anos 70, já que antes disso o espaço profissional era dominado por homens. 

 

 

3.1 A MULHER E O JORNALISMO ESPORTIVO 

 

Durante a apuração de dados e referências, sobre a relação entre a mulher e 

o jornalismo esportivo – de maneira mais específica quando se trata de futebol – 

poucas publicações são encontradas.  

De fato, artigos e trabalhos de conclusão curso abordam esse tema, mas, em 

sua maioria, tratando de histórias específicas de jornalistas mulheres e fazendo 

análises comportamentais. Dificilmente, esses materiais contam a história 

cronológica, ou seja, de como a mulher migrou de outras áreas do jornalismo para o 

jornalismo esportivo. 

No Brasil, o papel da mulher no jornalismo esportivo teve início, relativamente, 

recente. Foi só na década de 70 que a mulher quebrou paradigmas e começou a 

trabalhar em coberturas esportivas. Até então, apenas homens assumiam esse 

papel. Esse fato fez do jornalismo esportivo, por muito tempo, um espaço 

exclusivamente masculino. (RODRIGUES, Karina e SARDINHA, Antonio Carlos, p. 

5).  

A história das mulheres do universo esportivo brasileiro é marcada por 

rupturas, persistência, transgressões, avanços e recuos. Desde meados do 

século XIX, elas se fizeram presentes nas arenas esportivas como 

expectadoras e praticante. No entanto, é a partir do século XX que essa 

participação se ampliou e consolidou. (GOELNNER, 2012, S.P, apud 

RODRIGUES, Karina e SARDINHA, Antonio Carlos, p. 5). 

 

Ainda que as mudanças tenham acontecido e que certo progresso tenha 

diminuído o preconceito, as mulheres ainda precisam provar a capacidade nas 

coberturas esportivas. A dúvida constante sobre a competência da mulher em cobrir 

os principais esportes fez com que as jornalistas, por algum tempo, fossem 
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escaladas para coberturas de esportes menos populares. (RODRIGUES, Karina e 

SARDINHA, Antonio Carlos, p. 6). 

 

É de alguma forma compreensível para um país que possui o futebol como 

esporte preferido das massas, que os homens tenham uma 

representatividade mais ampla que as mulheres. Porém, em esportes como 

o basquete e o voleibol, as mulheres tiveram consideráveis destaques em 

competições internacionais. A completa inexistência de capas focando as 

diferentes modalidades de esportes sem que uma só esteja dedicada à 

mulher abre espaço para uma reflexão sobre as causas. (ADAM HELLER e 

FARIA CARDOS, 2003, p. 331 apud RODRIGUES, Karina e SARDINHA, 

Antonio Carlos, p. 6). 

 

Em 1986, as mulheres que trabalhavam com jornalismo, de maneira geral, 

representavam 36% (trinta e seis porcento) do quadro de profissionais do país. Dez 

anos depois, os dados mostravam que a cada grupo de 10 (dez) jornalistas, quatro 

profissionais eram mulheres, segundo relatório da Relação Anual de Informações 

Sociais, do Ministério do Trabalho. (ROCHA, Paula Melani, 2007, p. 122). 

Ainda assim, quando o assunto é o piso-salarial, jornada de trabalho e 

funções desempenhadas pelas jornalistas, a diferença é visível. Segundo Paula 

Melani Rocha (2007), em sua grande maioria, os cargos administrativos são 

ocupados pelos homens. Além disso, a mulher continua ocupando por mais tempo a 

mesma função dentro de uma redação, em comparação com os jornalistas homens.  

 

O número de mulheres que ingressam nas faculdades é superior ao de homens, 

elas correspondem a 67% dos estudantes de graduação, mas o número de 

mulheres atuando no mercado não acompanha essa proporção. A mulher com curso 

superior recebe o equivalente ao profissional masculino que possui o segundo grau. 

Em 2000, a mulher jornalista no Brasil ganhava 5,09% a menos que o homem. 

(Sant‟Anna e Nardelli, 2002). O que mostra uma discriminação menor do que em 

profissões consolidadas. (ROCHA, Paula Melani, 2007, p. 122). 

 

A falta de dados recentes dificulta a precisão sobre a proporção entre 

jornalistas homens e mulheres, que trabalham na cobertura de esportes, no Brasil. 

Uma pesquisa, feita pelo Monitoramento Global de Mídia em 2011, analisou 18 mil 

notícias produzidas em 23 (vinte e três) países, durante aquele ano. O resultado 

mostrou que apenas 11% (onze porcento) desse conteúdo foi assinado por 

mulheres. (BAGATINI, Olga, 2018). 

Ainda segundo Olga Bagatini (2018), outra pesquisa, realizada em 2016, pela 

Gênero e Número, mostrou que menos de 10% (dez porcento) das colunas 

esportivas, que compõe os jornais de maior circulação no Brasil e de maior 
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audiência, são assinadas por jornalistas mulheres. Enquanto na televisão fechada, 

apenas 13% (treze porcento) dos profissionais são do sexo feminino e quase todas 

elas trabalham na reportagem, como afirma um levantamento feito pelo UOL 

Esporte.  

 

São comuns as "mesas redondas" compostas majoritariamente por homens, 

mas que têm como apresentadoras mulheres consideradas padrão de 

beleza e vestidas em trajes curtos. Elas não participam efetivamente do 

debate esportivo: estão ali como enfeites do cenário. Além de excluir as 

jornalistas, que ficam como “café com leite”, essa prática também reforça 

estereótipos de que mulheres não entendem de esporte e são meros corpos 

para apreciação masculina. (BAGATINI, Olga, 2018). 

 

Outro problema que dificulta o progresso e a ocupação desses espaços, para 

combater a desigualdade de gêneros, é a ausência dessas mulheres em cargos 

mais altos. Segundo Olga Bagatini (2018), sem a figura feminina no comando de 

equipes, dentro das redações, muitas pautas, que poderiam colocar em discussão a 

igualdade entre os gêneros ou que trariam visibilidade às modalidades esportivas 

femininas, são barradas antes mesmo de virarem realidade. 

 

Segundo, porque há casos em que as mulheres são tiradas de pautas 

consideradas "perigosas" pelos chefes, que em geral são homens, o que 

prejudica o desenvolvimento profissional dessas jornalistas, e mina, em 

comparação com colegas homens, suas chances de se destacarem, serem 

promovidas e enviadas para grandes coberturas. (BAGATINI, Olga, 2018). 

 

Para Mota (2013 apud Barbara BERNARDES RIBEIRO, 2017, p.9), os 

homens ainda predominam nas redações que se dedicam a cobrir eventos 

esportivos e as mulheres ainda não está completamente inserido nesse espaço 

profissional. Segundo a autora, isso se dá por efeitos do preconceito, já que os 

homens ainda consideram o trabalho da mulher duvidoso e pouco crítico. 

Segundo Vanessa de Araújo Santos (2012), as primeiras mulheres que se 

profissionalizaram no jornalismo esportivo não eram atletas, apesar de a 

aproximação feminina com o mundo esportivo ter se dado a partir da prática de 

esportes.  
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3.1.1 Pioneirismo 

 

No Brasil, a jornalista Regiani Ritter ficou conhecida como a primeira mulher a 

participar de uma cobertura de Copa do Mundo, na Itália em 1990. Conforme explica 

Calazans (2011), Regiani foi a primeira repórter esportiva do rádio brasileira e a 

primeira narradora âncora numa Copa do Mundo. (CALAZANS, 2011 apud 

SANTOS, Vanessa de Araújo, 2012, p.13). 

Em entrevista disponível em <www.youtube.com/watch?v=HVbDz4Lw01M>, 

concedida para a jornalista Valéria Contado, Regiani detalha sobre a trajetória dela 

na teledramaturgia e no rádio, até chegar ao jornalismo esportivo. Ela conta que 

atuou em programas de humor e, logo depois, passou a apresentar um programa 

musical na rádio brasileira. 

Segundo a jornalista, foi nesse programa de rádio que ela teve o primeiro 

contato com o jornalismo esportivo, enquanto informava sobre futebol em meio a 

programação. Conforme afirma o jornalista Marcelo Rozenberg no blog do UOL 

Esportes, Terceiro Tempo (07/10/2013), essa estreia de Regiani no rádio aconteceu 

em 1980.  

O trabalho específico com futebol começou três anos depois, quando a 

jornalista foi chamada para cobrir a ausência de um jornalista esportivo na rádio 

Gazeta. Em entrevista ao blog Terceiro Tempo, Regiani detalha que a presença dela 

incomodava os jogadores. 

Durante entrevista para jornalista Valéria Contado, a jornalista Regiani explica 

que, desde o começo, teve que enfrentar o preconceito, principalmente, de colegas 

de profissão. Ela conta que, por ser mulher, sentia a necessidade de trabalhar 

sempre mais que os outros e trazer mais informações. “Eu ficava todos os dias uma 

hora a mais, eu precisava compensar o fato de ser mulher trazendo mais 

informações”, relata Regiani. 

Ao longo da conversa, ela relatou: 

 

Eu trabalhei sempre com muita seriedade. As brincadeiras que os 

repórteres faziam, eu evitava fazer. Porque quando um homem brinca, ele 

pode, quando a mulher brinca: “Olha lá, mulher, é burra. Tá falando o que 

não precisa, o que não deve”. Era um universo de 600 homens e eu de 

mulher, um homem errava, passava batido e o pessoal dava risada. Se eu 

errasse: “Ah, é mulher. Não deveria estar lá, deveria estar no tanque, no 

quarto, no fogão”. Aquelas coisas horrorosas que a vida inteira a gente 

ouviu. Então, eu não brincava. (Transcrição do link acima). 
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Mesmo assim, Regiani conta que sempre enfrentou os olhares seletivos, com 

muito trabalho, firmeza e seriedade. Em entrevista ao site UOL Esportes, em outubro 

de 2013, Regiani detalha um episódio em que foi expulsa do vestiário por um 

conselheiro do time, que alegou a proibição de mulheres naquele local. 

A jornalista ainda explica que, naquela época, o presidente do time soube da 

situação e foi até o local para liberar a entrada da repórter. Regiani voltou ao 

vestiário e continuou a entrevista.  

Sobre o rapaz que expulsou ela do local, Regiani relembra:  

 

Ele voltou com uma caixinha com três garrafas de vinho de São Roque, 

sabe aquelas de dois reais cada uma na época? E falou: „Eu queria muito 

que você aceitasse essa lembrancinha como prova do meu arrependimento 

pela grosseria que eu fiz‟. Eu olhei pra mão dele e falei: „Esse deve ser o 

preço das mulheres da sua família, as mulheres da minha família não tem 

preço‟. (Transcrição do link acima). 

 

Hoje, Regiani é referência de pioneirismo quando o assunto é mulheres no 

jornalismo esportivo e comemora ter conseguido abrir as portas para outras 

mulheres. Para homenagear a jornalista, a Associação dos Cronistas Esportivos do 

Estado de São Paulo criou o troféu “Regiani Ritter” para premiar jornalistas 

esportivas que se destacam, anualmente. 

Vanessa Araújo dos Santos (2012) ainda destaca outras jornalistas que 

tiveram papéis importantíssimos no jornalismo esportivo. É o caso da jornalista 

Marilene Dabus, que se destacou, justamente, nas coberturas de jogos e futebol. 

Segundo Vanessa, no final dos anos 60, a repórter sofreu preconceito pela sua 

forma de entrevistar os jogadores ainda no gramado. 

Algum tempo depois, em 2009, Marilene Dabus recebeu uma homenagem do 

clube de futebol Flamengo. O Centro de Imprensa do time carioca foi inaugurado, 

levando o nome da jornalista. 

Outra repórter que, segundo Vanessa Araújo dos Santos (2012, p.15), se 

destacou no jornalismo esportivo, foi Cidinha Campos. A repórter passou por 

inúmeras televisões e fez parte de vários programas da televisão brasileira. Ele é a 

responsável por ter entrevistado o jogador Pelé, minutos antes do Rei fazer seu 

milésimo gol.  
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4 AS REPÓRTERES 
 

As jornalistas escolhidas para participarem do documentário intitulado “Por 

Elas e Por Todas”, foram selecionadas após uma pesquisa feita entre as mulheres 

que atuam na cobertura do futebol nacional e internacional.  

O videodocumentário tinha como necessidade inicial a participação de duas 

repórteres que vão à campo e convivem, no dia a dia, com jogadores, assessoria de 

imprensa dos clubes e as torcidas, sejam elas organizadas ou não. As jornalistas, 

em questão, convivem dentro dos estádios cobrindo jogos de campeonatos 

nacionais. 

Além disso, para a produção do vídeo também se fez necessária a 

participação de duas apresentadoras de programas esportivos, que exercem a 

grande maioria de suas funções dentro das instalações da emissora, ou seja, em 

estúdio. Mas, ainda assim, era preferível que essas mulheres já tivessem passado 

pelo posto de repórteres de campo.  

Essa exigência se deu pela necessidade de contar com relatos vindos das 

duas experiências vividas por elas, com e sem contato com a torcida, jogadores e 

membros dos clubes de futebol. Assim, foi possível exemplificar a relação dentro das 

redações e fazer a diferenciação entre as duas situações. 

E é exatamente isso que o documentário traz quando, na fala da 

apresentadora Taynah Espinoza, ela explica sobre a relação que tem com os 

demais jornalistas homens do canal Esporte Interativo. Durante a entrevista, Taynah 

esclarece que é muito respeitada e que a opinião dela é levada em consideração, 

sem diferenciação de gênero. 

 

Na redação, de todos os meninos que estão ali, eles me respeitam muito. 

Eles contam muito com a opinião, eles ouvem muito o que eu falo. Porque 

tu sente quando está no meio de uma discussão, fala alguma coisa e “nego” 

nem ouve o que tu falou, não leva em consideração porque tu é mulher. E 

eles não, eles super levam em consideração o que eu falo.  

 

Para representar as repórteres de campo, foram escolhidas as jornalistas 

Aline Nastari e Bruna Dealtry. Aline é repórter do Esporte Interativo há sete anos, 

mas trabalha no canal desde 2010. Ela iniciou a trajetória na emissora como 

estagiária, quando ainda cursava jornalismo. 
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Aline explica, durante a entrevista, que aprendeu sobre reportagem na 

prática, já no Esporte Interativo. A jornalista acompanha os clubes do Rio de Janeiro, 

estado em que atua pelo canal. 

Outro fato que contribuiu para que Aline fosse uma preferência, durante a 

produção do videodocumentário, foi o fato de ela ter passado por uma situação de 

assédio, enquanto fazia uma entrada ao vivo no canal Esporte Interativo. Essa 

situação, contada pela própria vítima do assédio, traz mais credibilidade ao material. 

A outra repórter que também faz parte do produto, é a jornalista Bruna 

Dealtry. Ela também foi vítima de um assédio físico, durante uma entrada ao vivo no 

mesmo canal. Esse fato, que foi denunciado por Bruna nas redes sociais, tomou 

proporções enormes e, inclusive, foi o estopim inicial para o “Movimento Deixa Ela 

Trabalhar”. 

Depois dessa situação, Bruna assumiu um papel importantíssimo na 

disseminação do discurso de repúdio aos assédios morais, físicos e psicológicos 

sofrido pelas mulheres que atuam no jornalismo esportivo. A jornalista participou de 

conversas, palestras e outras ações que colocaram esse assunto em discussão. 

Bruna foi atleta profissional de vôlei de praia e, quando se aposentou das 

quadras de areia, decidiu se dedicar ao jornalismo esportivo. Em 2012, enquanto 

ainda estudava jornalismo, a repórter foi aprovada no canal Esporte Interativo. 

Ela trabalhou na produção de um programa sobre esportes olímpicos e outro 

sobre vôlei, até chegar a equipe de reportagem principal do canal. A jornalista 

também acompanha clubes de futebol do Rio de Janeiro, se dividindo entre o Vasco, 

Flamengo, Fluminense, entre outros. 

A jornalista Janaina Castilho é uma das representantes mulheres que atuam 

com jornalista esportivo, dentro do estúdio. Janaina está há 11 anos na RPC, 

emissora filiada à Rede Globo, e apresenta o Globo Esporte Paraná há pouco mais 

de um ano. 

Foi repórter por 10 anos, cobrindo campeonatos paranaenses e clubes 

naturais do estado do Paraná. Janaina é paranaense e sempre gostou de esportes. 

Ela explica, durante a entrevista, que sempre foi apaixonada por ginástica artística, 

mas que chegou ao futebol porque o esporte era a paixão da família. 

 

Eu sempre gostei de esportes, mas não necessariamente o futebol. O 

futebol eu gostava, claro, mas não era a minha paixão. Eu adoro ginástica 

artística, via a Daniele Hipólito, via ela e tinha ela como referência. Fiz 
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ginástica artística na minha infância, durante um período, joguei vôlei 

também (...). E o futebol também estava sempre envolvida, pelo fato de a 

minha família adorar futebol. 

 

Por fim, a jornalista Taynah Espinoza, que atua como apresentadora do canal 

Esporte Interativo. A apresentadora, atualmente, se dedica especialmente ao futebol 

internacional, participando de coberturas da Liga dos Campeões, principal 

campeonato de futebol europeu. 

Taynah é natural do Rio Grande do Sul e trabalhou na equipe de jornalismo 

do Grêmio. Enquanto trabalhava no clube gaúcho, a jornalista teve suas primeiras 

experiências com a reportagem. Ela fazia a cobertura de jogos, na beira do 

gramado, para a rádio do clube. 

A apresentadora sempre trabalhou com jornalismo esportivo e, desde 2008, 

se dedica a cobertura esportiva. Com passagens pela TV Grêmio e Band, como 

repórter de campo, hoje, Taynah trabalha na apresentação nos estúdios do canal 

Esporte Interativo. 

Durante a entrevista, a jornalista contou sobre episódio de assédio e 

preconceito que enfrentou enquanto era repórter de campo. Ainda assim, também 

relatou sobre episódios de preconceito que viveu já quando estava apenas no 

estúdio. Exemplificando o fato de que a diferenciação de gênero não tem lugar e 

nem emissor exato. Está em todos os ambientes. 

 

 

 4.1 PRECONCEITO 

 

Em entrevista, a jornalista Janaina Castilho explica que quando iniciou a 

carreira como repórter esportiva existiam poucos espaços para jornalistas mulheres. 

Algumas televisões já apresentavam figuras femininas, mas ainda eram minorias. A 

apresentadora ressalta que nas rádios a desigualdade era ainda maior e que 

dificilmente se ouviam vozes femininas. 

 

Teve uma vez que eu fui tentar levar um currículo numa rádio, de Curitiba, e 

eu falei que minha preferência seria trabalhar com futebol e esportes nos 

jogos. Eles falaram que poderiam até me arrumar uma vaga, mas no 

jornalismo diário e cotidiano. Mas que eles não contratavam mulheres pra 

trabalhar no esporte.   
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De acordo com Janaina, as mudanças já aconteceram de forma significativa 

no jornalismo esportivo. Mas, mesmo com maiores oportunidades para as mulheres, 

ela acredita que ainda exista uma necessidade, imposta pelos homens, de que as 

mulheres provem, o tempo todo, os conhecimentos sobre futebol. “Um homem pode 

falar qualquer besteira, mas ele é homem ele sabe de futebol. E não é assim, né?”, 

detalha a apresentadora. 

Para Bruna Dealtry, o preconceito aparece de forma blindada e escondida, 

mas que, desde sempre, foi possível perceber a desconfiança. Ela explica que o 

receio e suspeita sobre a capacidade da mulher é manifestado por alguns jogadores, 

colegas de trabalho e até assessores de imprensa. Bruna acredita que, por ser 

mulher, é necessária mais força para ser respeita no ambiente do esporte. 

A apresentadora Taynah Espinoza destaca os pequenos gestos, 

comportamentos e detalhes onde o preconceito se manifesta. Ela conta que, por 

muito tempo, ouviu e aceitou calada as situações preconceituosas, por acreditar que 

estivesse invadindo um ambiente masculino.  

 

Eu pensava isso: sou eu quem estou entrando no ambiente deles. Mas não 

sou eu quem estou entrando no ambiente deles, porque esse ambiente não 

é deles. Esse ambiente é do mundo, de quem quiser. E o que eu comecei a 

pensar muito, nesse ano principalmente, depois de uma entrevista que eu li, 

foi como a gente, por viver num meio muito masculino, a gente se 

masculiniza. 

 

A jornalista relata que cobria jogos de futebol usando bonés, como uma forma 

de se ambientar ao espaço masculino. Ela afirma que, na época, utilizava o 

acessório na intenção de circular pelos ambientes sem que ninguém percebesse 

que ela é uma mulher. Ou de que as pessoas percebessem, mas que ela não 

chamasse a atenção. 

A repórter Aline Nastari explica que, no começo da carreira, nunca havia 

pensado nas situações que enfrentaria por escolher o jornalismo esportivo. Ela conta 

que, mesmo sabendo do preconceito, só começou perceber a proporção da situação 

depois de um tempo que já estava trabalhando na área. 

 

Quando eu ganhei consciência. Quando você se conscientiza da causa, 

você começa a prestar muito mais atenção, a perceber muito mais as 

coisas. E aí, eu vi na prática o que, de fato, acho que todo mundo sabe, que 

esse preconceito existe. 
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A repórter Aline Nastari classifica o preconceito, que ela e outras jornalistas 

esportivas sofrem em coberturas, transmissões e outras ocasiões. Para ela, o 

preconceito se dá de uma maneira sexista. 

Segundo Karin Ellen von Smigay (2002, p.36), “sexismo é uma posição, ou 

uma postura misógina, de desprezo frente ao sexo oposto”. Ainda de acordo com 

Karin, a expressão não aparece na edição de 1975 do Novo Dicionário Aurélio, nem 

mesmo no Novo Michaelis dos anos oitenta, mas está descrito no Petit Robert, 

publicado durante os anos noventa, na França. 

A autora explica que o sexismo é a atitude de discriminar mulheres, mas que 

pode ser representada por homens e até pelas próprias mulheres. Sendo assim, “o 

sexismo está presente intragêneros tanto quanto entre gêneros”.  

 

Inscrita numa cultura falocrática, impregna o imaginário social e o prepara a 

um vasto conjunto de representações socialmente partilhadas, de opiniões e 

de tendência a práticas que desprezam, desqualificam, desautorizam e 

violentam as mulheres, tomadas como seres de menor prestígio social.  

(VON SMIGAY, Karin Ellen, 2002, p. 34). 

 

A jornalista Aline Nastari ressalta que, diferente do tratamento com os 

jornalistas homens, quando uma repórter mulher está trabalhando num estádio e 

futebol, os elogios e insultos são de palavras ligadas ao sexo.  

 

Ele [o torcedor] acha que me elogia ou que me critica falando algo sexual, 

então deixa nítido como na cabeça do torcedor o preconceito é sexista. Que 

o problema é eu ser mulher. Um homem é insultado de maneiras 

completamente diferentes, sabe? Ele não sabe o que fala, ele torce para o 

outro time. Para nós não, para nós os insultos são sempre sexistas. 

 

Sobre a postura dos torcedores, a apresentadora Taynah Espinoza detalha 

sobre os xingamentos que já recebeu, durante alguns casos em que comentou de 

maneira crítica sobre algum time. Ela explica que, ao comentar algo negativo sobre 

“o camisa 10 do time” ou constatar um mau momento do clube, os torcedores 

reagem com insultos machistas. Essa reação, segundo ela, é diferente com os 

jornalistas homens. 

Sobre reagir aos insultos, Taynah conta que até algum tempo atrás preferia o 

silêncio, por medo de sofrer algum tipo de repressão. Ela explica que quando ouvia 

alguma manifestação machista, sabia que a atitude não era certa, mas preferia não 

rebater.  
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Segundo ela, hoje, a reação não é mais a mesma. A jornalista conta que, 

agora, quando escuta alguma opinião machista, prefere se posicionar e colocar o 

assunto em pauta, em busca de evolução. 

Para Janaina Castilho, a melhor forma de combater e responder o preconceito 

é com as próprias conquistas. Ela defende que, se a capacidade da mulher fosse 

menor, nenhuma delas estaria conquistando tanto espaço como hoje.  

 

Se você não tivesse capacidade para aquilo que faz, você não teria 

conquistado as coisas, né? Você teria dado espaço para outro homem 

então. Já não teria nem aberto essa possibilidade de conseguir um espaço 

profissional que muitas pessoas querem, que muitas pessoas sonham e 

lutam. Então, eu acho que a minha prova são as minhas próprias 

conquistas. 

 

De maneiras diferentes, todas as jornalistas entrevistadas afirmam que optam 

por responder aos insultos e atos de machismo. Da discussão saudável ao próprio 

trabalho, as mulheres escolhem, à sua maneira, qual a melhor forma de lutar contra 

o preconceito. 

 

 

4.1.1 Assédios 

 

Durante os anos que trabalhou como repórter de campo, fazendo cobertura 

dos jogos nos estádios, a jornalista Taynah Espinoza enfrentou situações, no 

mínimo, constrangedoras e revoltantes. A apresentadora conta que, enquanto se 

preparava para gravar passagens, na beira no gramado, os homens da torcida 

insistiam em tentar chamar a atenção dela. 

O grande problema é que essas ações eram acompanhadas de atitudes 

machistas e deploráveis. Ela relembra os episódios em que os torcedores ficavam 

atrás da câmera fazendo gestos de sexo oral e gestos obscenos.  

Nem sempre as situações de assédio ficam apenas atrás das câmeras. A 

repórter Aline Nastari, em 2016, sofreu um abuso enquanto fazia uma entrada ao 

vivo, no canal Esporte Interativo.  

Vasco e Corinthians se enfrentavam em uma das últimas rodadas do 

Campeonato Brasileiro e o time paulista poderia sair daquela partida campeão. O 

estádio era São Januário e o jogo era de casa lotada, relembra Aline.  
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Ela explica que sempre gostou de estar no meio da torcida e interagir com os 

torcedores, mas não nega que muitos colegas de equipe se preocupam com a 

atitude dela, por ser uma jornalista mulher.  

Aline estava ao vivo na televisão, passando informações sobre a partida e 

falando, justamente, sobre a empolgação do torcedor. Foi quando percebeu que um 

grupo de torcedores interagiam com a câmera, enquanto ela falava. A jornalista 

decidiu conversar com eles. Um dos homens tentou forçar um beijo na boca da 

repórter. 

 

Ele colocou a mão no meu pescoço e me puxou, eu fiz pra trás na hora. 

Eu não sabia como reagir e acho que foi por isso que fiquei muito 

envergonhada na hora (...). Talvez, hoje, minha postura fosse 

completamente diferente, mas na hora eu fingi que não tinha acontecido 

(...). Quando eu sai do ar, eu comecei a chorar, porque eu senti uma 

sensação de impotência. 

 

Impotência, essa é a mesma palavra que a jornalista Bruna Dealtry usa para 

definir como se sentiu depois de passar por uma situação muito parecida com a de 

Aline. Mas, dessa vez, o torcedor conseguiu beijar. A repórter estava em mais um 

dia de trabalho, era estreia do Vasco na fase de grupos da libertadores e o clima era 

de festa. 

Como ela mesma se define, Bruna gosta de estar no meio da festa da torcida 

e sentir a emoção de perto. Enquanto fazia uma entrada ao vivo, no mesmo espaço 

onde se concentrava uma parte da torcida do time carioca, a repórter foi 

surpreendida com um beijo na boca. 

No mesmo momento, Bruna demonstrou a insatisfação pela situação, mas 

“seguiu o baile”, como ela mesma diz logo após o episódio. O vídeo do beijo ficou 

registrado, depois que a repórter sofreu o assédio. Depois que saiu do ar, a 

jornalista desabou. 

 

Eu me senti extremamente humilhada. Eu nunca pensei que eu fosse me 

sentir tão mal vivendo aquilo. Quando você vê de fora, você tem uma 

percepção, quando você tá vivendo, você tem outra (...). Eu era a única 

mulher ali e ninguém se incomodou com aquilo. Aquilo me fez muito mal, eu 

me senti muito humilhada, impotente, desprotegida, frágil e triste. 

 

Mesmo muito abalada, Bruna conta que no mesmo momento decidiu que 

poderia usar a situação de assédio, que ela sofreu, para conscientizar outros 

torcedores. E foi o que a jornalista fez. Uma postagem nas redes sociais dela, 
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exibindo o vídeo do beijo roubado, movimentou torcedores, jornalistas, diretores de 

clubes e milhares de pessoas em prol das mulheres jornalistas. 

Até outubro de 2018, a postagem de Bruna já havia alcançado mais de 36 mil 

curtidas no Instagram. O texto de desabafo da jornalista foi notícia em diversos 

veículos de comunicação e movimentou outras redes sociais. 

 

Um beijo na boca, sem a minha permissão, enquanto eu exercia a minha 

profissão, que me deixou sem saber como agir e sem entender como 

alguém pode se sentir no direito de agir assim. Com certeza o rapaz não 

sabe o quanto eu ralei para estar ali (...). Hoje, me sinto ainda mais triste 

pelo que aconteceu comigo e pelo que acontece diariamente com muitas 

mulheres, mas sigo em frente como fiz ao vivo. Com a certeza que de 

cabeça erguida vamos conquistar o respeito que merecemos e que o 

cidadão que quis aparecer é quem deve se envergonhar do que fez. Sou 

repórter de futebol, sou mulher e mereço ser respeitada. 

 

O vídeo foi respostado por noticiários, jornalistas, torcedores e pessoas que 

não fazem parte da comunidade que se interessa pelo futebol. O torcedor, diante da 

repulsa da comunidade, se retratou publicando um vídeo em que pede desculpas 

pelo ato de machismo.  

 

 

 4.2 DEIXA ELA TRABALHAR 

 

Nem sempre a atitude de se posicionar e questionar episódios machistas ou 

assédios foram normais e frequentes para as jornalistas mulheres. A repórter Aline 

Nastari conta que, por muito tempo, preferiu esconder e “fingir que nada havia 

acontecido”. Mas, de um tempo pra cá, esse cenário tem sofrido mudanças. Ela 

explica que com a maturidade percebeu que se posicionar contra o machismo é 

importante para o progresso feminino.  

 

Eu já passei por inúmeras situações e, hoje, eu tenho consciência de que a 

gente tem que se impor, a gente tem que exigir respeito, porque estamos 

aqui trabalhando. Trabalhando com isso, a gente vira referência e temos 

que nos posicionar, porque se eu não me posicionar é como se eu estivesse 

dando um passo pra trás, eu não estou ajudando na evolução das coisas. 

Eu tenho que dizer o que eu passo, eu tenho que brigar para que isso não 

aconteça mais.  
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O “Movimento Deixa Ela Trabalhar” é a exemplificação de posicionamento. 

Mais de uma centena de jornalistas, de todo o Brasil, se uniram para escrever e 

divulgar uma mensagem que pede um basta para os episódios de machismo e 

assédio, sejam morais, sexuais ou psicológicos. A ideia veio depois que a repórter 

Bruna Dealtry teve um beijo roubado durante uma cobertura.  

Bruna conta que, conversando com outra amiga jornalista, as duas chegaram 

à conclusão de que aquele episódio havia sido a gota d‟agua. Para elas, o momento 

em que milhares de pessoas repercutiam, com repulsa, o assédio vivido por Bruna, 

era uma oportunidade para que as jornalistas dessem um parecer de revolta contra 

o machismo sofrido nos estádios e nas redações. 

 

Até chegar ao formato final desse texto, a gente descobriu que a gente 

precisava aprender muito sobre esse assunto. Fomos todos criados em uma 

sociedade machista, então tem muito machismo dentro da gente também 

(...). Então, foi muito esclarecedor, foi muito importante pra gente também. 

Se a gente estava aprendendo, a gente reparou que muitas pessoas 

também tinham muito o que aprender sobre esse assunto. Então, incentivou 

ainda mais a gente a fazer a campanha e a repercussão foi mundial né. 

 

A campanha intitulada “Deixa Ela Trabalhar” foi lançada em março de 2018. 

Jornalistas esportivas de diversos canais de televisão, rádio e jornais se uniram na 

produção de um vídeo que clama por respeito. No texto, escrito de forma 

colaborativa e reproduzido pelas mulheres, elas cobram posicionamento da 

sociedade e afirmam que “chegou a hora de se importar, porque a omissão também 

machuca”. 

 

A gente está nessa já faz tempo e não vamos parar. Vamos continuar 

ocupando os nossos espaços. Chega de desconfiança, chega de 

diferenciação (...). Juntos somos mais fortes, juntas somos invencíveis. Não 

é engraçadinho. E não é só machismo, é desrespeitoso, é nojento, é 

ofensivo, é uma violência. É uma violência. Chega. Deixa Ela Trabalhar. 

 

No vídeo, as jornalistas mostram outros casos de assédios que repórteres, de 

todo o Brasil, já enfrentaram durante as coberturas esportivas. As mulheres usam o 

texto para pedir apoio de dirigentes, torcedores e autoridades. Segundo elas, os 

casos de machismo precisam de um basta e “não dá mais pra acontecer”. 
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Somos mulheres e profissionais, só queremos trabalhar em paz. O esporte 

também é lugar nosso. Encosta em mim quem eu quero, quando eu quero. 

No meu trabalho, ao meu trabalho eu quero respeito. Precisamos de 

respeito, merecemos respeito. Respeito nos estádios, nas redações, nas 

ruas.  

 

A jornalista Aline Nastari também participou da produção do texto e do vídeo 

da campanha. Ela explica que, ao unir todas essas mulheres, elas perceberam que 

os episódios eram mais recorrentes do que imaginavam e que “todo mundo passava 

pela mesma coisa e ninguém aguentava mais”. Para a repórter, essa oportunidade 

foi essencial para desabafar e expor todo o assédio que elas enfrentam.  

A campanha foi notícia em veículos de comunicação no Brasil e no mundo, 

ganhando destaque em veículos internacionais como o The Guardian e BBC. Sites 

de notícia e internautas republicaram o vídeo milhares de vezes nas redes.  

Segundo matéria publicada no site do Globo Esporte, em 25 de março de 

2018, poucos dias após o lançamento da campanha, clubes de todo o país aderiram 

o manifesto e se posicionaram a favor das jornalistas. A matéria cita times como 

Atlético-MG, Atlético-GO, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, 

Fluminense, Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Paysandu, 

Santa Cruz, Santos, São Paulo, Sport e Vitória. 

O vídeo da campanha também passou a ser exibidos nos telões de vários 

estádios de futebol, antes do início das partidas. Logo depois do lançamento da 

campanha “Deixa Ela Trabalhar”, todos os jogos no Maracanã eram antecedidos 

pela exibição do vídeo. Na final da “Taça Rio”, campeonato disputado entre times do 

Rio de Janeiro, o vídeo também foi exibido. 

A campanha também foi aderida por jornalistas mulheres, que atuam fora do 

Brasil como correspondentes, e por jornalistas estrangeiras. Em entrevista para o 

jornal Folha de São Paulo, em 27 de março do mesmo ano, a apresentadora 

Bárbara Coelho, que também aderiu a campanha, contou que jornalistas do Chile, 

Uruguai e Argentina também haviam se juntado ao grupo, para apoiar a campanha. 

 

A conscientização vem em pequenos gestos: em ter mulheres em posições 

de poder e em punição adequada a quem ultrapassa a linha do respeito. O 

meu problema é o dia a dia, é que enxergar que a minha opinião não é 

respeitada pelo fato de ser mulher. Não vejo problema quando não 

concordam comigo, mas é ruim quando não me aceitam especificamente 

por ser mulher. 
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Para Bruna Dealtry, a sociedade ainda não consegue entender a dimensão e 

importância dessa campanha. Ela define o “Movimento Deixa Ela Trabalhar” como 

um marco para o jornalismo esportivo e, principalmente, para as mulheres 

jornalistas. Finalmente, segundo ela, todas elas conseguiram se unir e mostrar, para 

as torcidas e a sociedade, os problemas que as jornalistas enfrentam no dia a dia. 

 

A gente vive num momento que estamos quebrando essa barreira, que 

precisávamos quebrar, que é a barreira de falar sobre o assunto. De expor, 

não ter medo e enfrentar, porque acho que só assim vamos conseguir 

conscientizar as pessoas e criar um debate saudável (...). Eu acredito muito 

que só debatendo, conversando, falando e jogando uma luz sobre a 

situação, que a gente aprende e evolui. 

 

A apresentadora Janaina Castilho acredita na importância do movimento. Ela 

defende que o lançamento da campanha “Deixa Ela Trabalhar” é a união entre as 

jornalistas e que isso significa um primeiro passo. O primeiro passo de muitos que 

ainda precisam ser alcançados.  
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5 VIDEODOCUMENTÁRIO 
 

O autor Bill Nichols (2010) classifica seis subgêneros que ele define como 

modos de representação do gênero documentário. Para ele, as classificações se 

dividem entre: poético, expositivo, participativo, observativo, reflexivo e performático. 

Mesmo assim, ele defende que a classificação de um determinado filme ou 

documentário não precisa ser de maneira completa apenas para um desses 

subgêneros. Desta forma, Nichols (2010, p.136) diz que um documentário reflexivo 

pode apresentar características observativas e participativas e assim por diante.   

Além disso, Nichols explica que cada subgênero tem seu surgimento num 

espaço de tempo, mas que não está atrelado a apenas uma época. O autor 

exemplifica: “O documentário expositivo, por exemplo, remonta à década de 1920, 

mas continua exercendo grande influência ainda hoje”.  

O modo participativo, segundo Nichols (2010, p.153) diz respeito ao 

pesquisador que vai a campo, se faz presente na realidade do outro, participa, 

observa e reflete sobre aquele determinado contexto. Para o autor, diferente do 

documentário observativo, o subgênero participativo demonstra ao espectador como 

é, para o cineasta, estar naquele ambiente. 

 

Se há uma verdade aí, é a verdade de uma forma de interação, que não 
existiria se não fosse pela câmera. Assim, ela é o oposto da premissa 
observativa, segundo qual o que vemos é o que teríamos visto se 
estivéssemos no lugar da câmera. No documentário participativo, o que 
vemos é o que podemos ver quando apenas a câmera, ou o cineasta, está 
lá em nosso lugar (NICHOLS, Bill, 2010, p.155) 

 

Desta forma, o documentário “Por Elas e Por Todas”, se caracteriza 

participativo quando se coloca no ambiente que se propõe demonstrar e explicitar. O 

pesquisador participa, observa e reflete aquela realidade das jornalistas esportivas. 

O documentário leva o espectador, por meio da câmera, até as cidades onde as 

imagens foram feitas e detalha os ambientes esportivos que se referem ao contexto 

de trabalho dessas mulheres. 

Sobre a utilização das entrevistas na produção de documentários 

participativos, Bil Nichols defende 

 
Os cineastas usam a entrevista para juntar relatos diferentes de uma única 
história. A voz do cineasta emerge da tecedura das vozes participantes e do 
material que trazem pra sustentar o que dizem. Essa compilação de 
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entrevistas e material de apoio nos tem dado numerosos filmes (...) 
(NICHOLS, Bill, 2010, p.180) 

 

Utilizar as entrevistas com as jornalistas é uma forma de ressaltar o discurso 

que confirma a presença de machismo no futebol e no jornalismo esportivo e, além 

disso, reforça a existência da luta contra esse preconceito. A junção das vozes 

dessas jornalistas com os materiais que comprovam os casos de assédios, sustenta 

a narrativa do documentário participativo. 

Para Nichols (2010) existem dois componentes importantes no documentário 

participativo: o cineasta que representa o próprio encontro com o mundo e aqueles 

que representam questões sociais e históricas, por meio de entrevistas e arquivos. 

Para ele, a partir disso, o telespectador tem a sensação que testemunha e participa 

de um engajamento e de um encontro carregado de emoção. 

 
Essas características fazem do modo participativo do cinema documentário 
ter um apelo muito amplo, já que percorre uma variedade de assuntos, dos 
mais pessoais aos mais históricos. Na verdade, com frequência, esse modo 
demonstra como os dois se entrelaçam para produzir representações do 
mundo histórico provenientes de perspectivas específicas, tanto 
contingentes quanto comprometidas (NICHOLS, Bill, 2010, p.162)  

 

Desde o início da idealização deste trabalho, foi estabelecido que a melhor 

maneira de transmitir o discurso era por meio de um videodocumentário. A produção 

audiovisual possibilitou ao projeto que os relatos e exemplificações do machismo no 

futebol fossem explicitados de maneira mais fiel e realista. 

Ou seja, a produção com a utilização do vídeo e da imagem demonstram, de 

maneira real, o dia a dia das mulheres – de forma resumida – e a visão que elas têm 

sobre a luta contra o machismo no futebol. 

Utilizando da voz dessas mulheres - que convivem com a realidade - dos 

vídeos de arquivos pessoais em que elas viveram casos de assédio e da 

exemplificação por meio de arquivos, de mulheres de todo o país, que já passaram 

por casos como esses. 

O uso da imagem e do som trouxeram, ao trabalho, a voz dessas mulheres, 

não nas palavras de alguém que as escreveu ou descreveu, e sim na voz das 

próprias jornalistas que enfrentam, lutam e gritam por igualdade de direitos no 

jornalismo esportivo. Fugindo do formato de trabalhos escritos, o videodocumentário 

foi o formato ideal para um projeto que não falou pelas mulheres, e sim deu voz a 

elas. 
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Para Teixeira (2006), a nomenclatura “documentário”, surgida no final dos 

anos 1920 e início de 1930 com a escola inglesa, passou a representar um conjunto 

de documentos que serviam como provas a respeito de uma época. Segundo ele, 

esse formato detém a capacidade de comprovar e provar algum fato ou história.  

 
Possui, deste modo, uma forte conotação representacional, ou seja, o 
sentido de um documento histórico que se quer veraz, comprobatório 
daquilo que “de fato” ocorreu num tempo e espaço dados. Aplicada ao 
cinema por razões pragmáticas de mobilização de verbas, ela desde então 
disputou com a palavra ficção essa prerrogativa de representação da 
realidade e, consequentemente, da revelação da verdade. (TEIXEIRA 2006 
apud PRADO, Ana Carolina Martins 2017, p. 26). 

 
 

E é exatamente isso que este trabalho propõe, a comprovação de fatos da 

história da cobertura do jornalismo esportivo e da presença do machismo nesse 

meio, com a utilização de imagens e documentos que, juntos, constroem a narrativa 

deste documentário. 

Para Nichols, não existe uma definição única e completa para o conceito de 

documentário, já que o significado é sempre “relativo e comparativo”. O autor 

defende que os documentários não adotam maneiras fixas, formas ou estilos 

definidos e imutáveis, mas sim que estão em um espaço onde as coisas mudam. 

Mas ainda assim, Nichols concorda que esse gênero é uma representação do 

real e que representa uma determinada visão do mundo. Desta forma, demonstra 

uma realidade que, talvez, possa ser nova ao telespectador, ainda que ele já esteja 

inserido naquele ambiente. 

 

Julgamos uma reprodução por sua fidelidade ao original – sua capacidade 
de se parecer com o original, de atuar como ele e de servir aos mesmos 
propósitos. Julgamos uma representação mais pela natureza do prazer que 
ela proporciona, pelo valor de ideias ou do conhecimento que oferece e pela 
qualidade da orientação ou da direção, do tom ou do ponto de vista que 
instilar. Esperamos mais da representação que da reprodução. (PRADO, 
Ana Carolina Martins, 2017, p.27). 

 

Ainda que o espectador do documentário “Por Elas e Por Todas” esteja 

inserido nesse ambiente, acostumado e familiarizado com o futebol, seja ele um 

torcedor, um jornalista ou um apreciador do esporte, a produção traz uma nova 

representação da realidade.  

Ao dar voz às jornalistas mulheres, que trabalham com jornalismo esportivo, o 

videodocumentário representa o futebol a partir da realidade delas. E concordando 
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com as definições de Nichols, o trabalho é uma representação de uma realidade 

muito familiar ao espectador, mas é um novo olhar ainda não vivenciado 

presenciado por ele. 

Vanessa Zandone e Maria Cristina de Jesus Fagundes (2003) afirmam que 

existem poucas bibliografias específicas sobre o gênero documentário, quando se 

trata de utilizar o formato como uma extensão do jornalismo televisivo. As autoras 

afirmam que existem variadas definições sobre os aspectos do gênero, mas quando 

se fala sobre o gênero, uma afirmação é reconhecida de maneira unânime: 

 
A função do documentário é reconhecida com unanimidade pelos 
documentaristas que, acreditam no objetivo de estabelecer um elo de 
ligação entre os receptores da mensagem transmitida e o realizador da 
obra, de forma a permitir uma empatia capaz de proporcionar uma reflexão 
sobre os fatos cotidianos que lhes cercam. Para Manuela Penafria, mestre 
em Ciência da Comunicação pela Universidade da Beira Interior, Covilhã - 
Portugal, o documentário tem o objetivo de voltar a atenção dos 
espectadores para os fatos cotidianos e estabelecer uma ligação entre os 
acontecimentos. (ZANDONE, Vanessa e FAGUNDES, Maria Cristina de 
Jesus, 2003). 
  

Para Maria Tereza da Fonseca, a produção audiovisual pode ser importante 

no desenvolvimento do conhecimento pessoal e coletivo, possibilitando o estimulo 

da memória, atenção e o raciocínio. E, pra complementar essa afirmação, as autoras 

Vanessa e Maria Cristina defendem que o gênero deve integrar uma sociedade e 

incentivar a cooperação. 

 

O documentário deve promover a integração entre os membros da 
comunidade retratada e desenvolver a cooperação entre eles, de forma a 
enriquecer os conhecimentos individuais e coletivos. Possibilita ainda ao 
jornalista especializado no gênero, a oportunidade de dedicar-se aos fatos 
do cotidiano, os quais envolvem todos os tipos de pessoas, independente 
da raça, cor, religião, ou posição social que exercem e não considerar os 
``furos'' de reportagem como prioridade de produção. (ZANDONE, Vanessa 
e FAGUNDES, Maria Cristina de Jesus, 2003). 

 

Para as autoras, o videodocumentário precisa evidenciar os valores da 

sociedade que está retratando 

 
(...) de forma a incentivá-la a obter simples produções que a satisfaça e lhe 
possibilite o desenvolvimento de suas virtudes. Cicília Peruzzo estabelece 
uma reação ao estado passivo da sociedade, quando esta se sente capaz 
de exercer suas atividades e demonstrar seus talentos. Acredita-se que o 
respeito ao pluralismo e às individualidades da sociedade possibilita o 
exercício do direito e o dever de participar de forma livre e ativa na 
construção da realidade. Segundo ela: “Como sujeitos livres da história, 
estarão ajudando a transformá-la em um espaço e um habitat digno de sua 
espécie.'' (1998, p. 303) (ZANDONE, Vanessa e FAGUNDES, Maria Cristina 
de Jesus, 2003). 
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Desta maneira atua o documentário produzido, representando a realidade 

vivida por uma parte da sociedade, com intuito de promover a integração e incentivar 

a cooperação entre os membros da sociedade. Tornando assim, o grito contra o 

machismo no futebol não só um papel das mulheres jornalistas, e sim de toda a 

comunidade que convive com elas, independente de gênero, cor, raça ou posição 

social. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A produção do documentário começou a partir de uma pesquisa, sobre o 

trabalho de várias mulheres brasileiras com o jornalismo esportivo. Por meio das 

redes sociais, portais e canais esportivos, as jornalistas começaram a ser 

selecionadas e convidadas para fazerem parte do projeto. 

A ideia inicial, e que permaneceu durante toda a produção, foi acompanhar o 

dia a dia de jornalistas esportivas e registrar tudo isso. Sejam elas, repórteres de 

campo ou apresentadoras, a intenção era registrar o trabalho que elas desenvolvem 

na cobertura do esporte. 

Conforme explicado no capítulo 4, intitulado As Repórteres, as jornalistas 

foram escolhidas, especialmente, para que representassem, de forma mais segura e 

fiel, as mulheres que trabalham com jornalismo esportivo. As características levadas 

em conta foram: apresentadoras, repórteres de campo, ativas nas redes sociais, 

engajadas com movimentos contra o machismo e que haviam vivenciado 

experiências de assédio. 

Naturalmente, é quase impossível representar, de forma única, todas as 

jornalistas esportivas na pele de apenas quatro escolhidas. Ainda assim, a busca por 

representatividade foi levada em conta e pensada de maneira categórica. Assim, 

chegamos às jornalistas: Aline Nastari, Bruna Dealtry, Janaina Castilho e Taynah 

Espinoza. 

A única exigência se remeteu ao fato de que, todas as jornalistas 

participantes do documentário, precisariam trabalhar na cobertura de futebol. A 

especificação do esporte se deu pela necessidade de delimitar um assunto para que 

a discussão não se perdesse e não se tornasse rasa demais. 

Todos os casos de assédio, analisados ao longo do videodocumentário, 

aconteceram na cobertura de jogos de futebol. Bem como, todas as jornalistas 

participantes do documentário dedicam a maior parte do trabalho para esse esporte. 

Após o convite e organização de datas, o documentário começou a ser 

produzido. Durante uma semana, as jornalistas foram acompanhadas em seus dias 

de trabalho. Sem nenhuma alteração de rotina para a produção do vídeo, elas 

realizaram as tarefas do dia a dia, enquanto todo o processo era registrado em 

vídeo. Foram usadas duas câmeras semiprofissionais, um tripé e um microfone 

lapela. Todas as filmagens aconteceram no mês de maio de 2018. 
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A apresentadora Janaina Castilho foi a primeira a participar da produção. As 

filmagens foram feitas na sede da RPC, emissora filiada da Rede Globo no Paraná. 

Durante a manhã, foi registrada a produção e, após isso, a exibição do programa 

Globo Esporte, que vai ao ar na hora do almoço. 

Depois disso, as filmagens continuaram no Rio de Janeiro – RJ, na sede do 

canal Esporte Interativo. A segunda jornalista a participar da produção foi a 

apresentadora Taynah Espinoza. Nesse dia, ela trabalhou na transmissão da 

semifinal da Liga dos Campeões de 2018. 

A jornalista fez entradas, ao vivo, dos estúdios do Esporte Interativo, durante 

o intervalo do jogo. Trazendo destaques da torcida e notícias sobre outros times da 

Europa. 

Logo em seguida, a repórter Aline Nastari foi registrada em duas atividades. 

Durante uma cobertura, a equipe de Aline aguardou o embarque do jogador Neymar 

Junior para Paris, na França, em um aeroporto do Rio Janeiro. O atacante não 

embarcou e não apareceu no local. Várias equipes de jornalismo aguardavam 

informações naquela ocasião. 

Em outra oportunidade, um dia depois, foi novamente registrada a repórter 

Aline num treino do clube Vasco da Gama, no estádio São Januário. Na ocasião, a 

torcida havia invadido o estádio e causado um pequeno tumulto. A repórter fez a 

cobertura da situação, em meio aos torcedores e, logo após isso, seguiu para uma 

coletiva de imprensa com o técnico do time. 

Por fim, as filmagens do documentário continuaram com a repórter Bruna 

Dealtry, durante a cobertura de um treino do Flamengo, no Ninho do Urubu, centro 

de treinamento do time carioca. Antes do treinamento, Bruna participou de uma 

coletiva de imprensa com o jogador do Flamengo, Éverton Ribeiro. No fim do treino, 

a repórter realizou uma entrevista exclusiva com o médico do time e gravou boletins 

informativos sobre o clube. 

Passado o dia de filmagem com cada uma das jornalistas, todas concederam 

uma entrevista, abordando diversos temas. Essa entrevista foi roteirizada a partir de 

pré-entrevistas - concedidas por telefone -, pesquisas na internet, análise de 

reportagens, vídeos das jornalistas - disponíveis na internet - e materiais publicados 

por elas e sobre elas. 
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As entrevistas foram gravadas em ambientes dentro das próprias emissoras. 

Os lugares foram escolhidos conforme as jornalistas se sentissem à vontade e em 

lugares que elas estivessem ambientalizadas. 

Alguns dos cenários tem elementos que remetem ao futebol, outros não. Essa 

característica não foi obrigatória, já que foi solicitado que elas escolhessem um lugar 

onde estivessem confortáveis para conceder a entrevista. 

 

 

6.1 EDIÇÃO 

 

A edição do material começou a partir da seleção dos temas que foram 

abordados com as jornalistas. No roteiro de perguntas, os mesmos assuntos foram 

questionados de forma equivalente com todas elas. Ainda assim, todos os assuntos 

foram adequados para a realidade de cada uma. 

Por isso, foram separadas as sonoras em assuntos e, depois disso, 

encaixadas de maneira que fizessem sentido na construção da narrativa. Todas as 

sonoras tinham a necessidade de se encaixar e complementar, criando uma linha de 

discurso. 

Entre essas sonoras, as jornalistas contam casos de assédios que sofreram 

em coberturas de futebol. Sendo assim, foram incluídos os vídeos de assédios que 

existem em arquivos.  

Em alguns momentos, elas citam publicações nas redes sociais e reportagens 

que repercutiram tanto os casos de assédio, quanto o “Movimento Deixa Ela 

Trabalhar”. Por isso, nesses momentos, a edição traz prints dessas reportagens e 

postagens, exemplificando para quem estiver assistindo. 

Depois de preparado esse esqueleto com a sequência de sonoras, foram 

incluídos clipes no videodocumentário. Isso permite que exista uma quebra e a uma 

dinamização em meios às falas das jornalistas, trazendo de volta a atenção do 

espectador. 

Esses clipes são a junção das imagens feitas enquanto as jornalistas 

trabalhavam, apresentavam, entrevistavam, gravavam ou buscavam informação. 

Com uma trilha sonora que traz a sensação de ação e uma troca rápida de imagens, 
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os clipes quebram as sequências pesadas de sonoras que relatam assédio e 

machismo. 

Assim como os clipes que aparecem no início do documentário, com imagens 

das cidades onde foram feitas as filmagens do videodocumentário, foram usados 

efeitos de transição, colocando as imagens no ritmo da música. A ideia é criar uma 

narrativa de ação, como se defendesse uma luta, um combate. Combate contra o 

machismo. 

No início, criamos um clipe com algumas falas mais impactantes das 

jornalistas. A música também remete ao combate. Defende que, apesar de elas 

estarem relatando tantos casos absurdos de machismo, elas não se calaram e 

continuam no trabalho e na luta. 

Em meio aos depoimentos, também criamos um clipe que mostra sons 

originais enquanto as jornalistas trabalhavam. Sem trilha sonora, esse momento 

exibe a voz delas enquanto gravam chamadas, apresentam, fazem boletins e 

entrevistam. 

 

 

6.1.1 Descrição do Videodocumentário 

 

O documentário tem duração de trinta minutos e cinquenta e seis segundos e 

não utiliza de narração ou passagens, visto que o intuito do produto é criar uma 

narrativa defendida pelas próprias jornalistas, que convivem e trabalham na defesa 

contra o machismo, preconceito e o assédio. 

O título “Por Elas e Por Todas”, escolhido para o documentário, se refere à 

todas as jornalistas que trabalham e se dedicam a cobertura esportiva. O nome quer 

dizer que o vídeo e o memorial descritivo foram desenvolvidos em prol de todas as 

mulheres que enfrentam um cenário profissional machista. 

“Por elas”, diz respeito à cada uma das jornalistas que cederam sua voz para 

compor a narrativa do documentário. E, “por todas”, se refere à todas as outras 

mulheres e jornalistas que, mesmo não estando presente fisicamente nas imagens, 

também podem se identificar e se indignar com os relatos daquelas que enfrentam a 

cobertura jornalística esportiva. 
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O documentário promove reflexão ao espectador, que não só escuta relatos 

de assédios e preconceito, como também pode assistir a cenas que retratam de 

forma fiel o que as jornalistas têm a dizer. 

A montagem desse documentário traz a visão dessas mulheres sobre o 

preconceito, as situações que elas viveram e que são frutos dessas situações e, por 

fim, a resposta que elas têm para situações como essas. Com uma narrativa guiada 

pela voz delas, o documentário se desdobra de maneira arquitetada até chegar ao 

resultado dessa luta. 

Todas as trilhas sonoras utilizadas no vídeo querem levar o espectador a uma 

sensação de atitude, de ação, de luta e de não se abater com as situações. Em 

especial, durante o clipe com as imagens das cidades, foi escolhida como trilha a 

música “Run The World (Girls)”. Essa música foi escolhida com intuito de relembrar a 

letra, já que ela defende as garotas como “as comandantes do mundo”.  

Em todos os momentos da escolha dos BG‟s e trilhas, foi priorizado o cuidado 

para que nenhuma música escolhida tivesse um sentido melancólico ou de tristeza. 

O intuito do vídeo não é tratar a profissional como uma vítima indefesa, e sim como 

uma vítima de preconceito que não se deixou abalar e foi a luta.  

Sendo assim, todas as trilhas defendem a ação e reação. Em comunhão com 

o discurso das jornalistas esportivas, que falam ao longo de todo o documentário 

utilizando uma narrativa de não se abater e procurar meios para combater o 

preconceito. 

O documentário tem início com frases marcantes que as jornalistas disseram 

ao longo das entrevistas. Esses pequenos trechos conversam entre si, formando 

uma narrativa e chamando a atenção do espectador para que ele assista a 

continuidade, na intenção de entender em que contexto essas frases são ditas. 

Logo em seguida, é apresentada a primeira cidade – Curitiba, Paraná - que foi 

cenário das primeiras imagens do documentário. A apresentação das cidades se dá 

pela necessidade de ambientalizar o espectador do local onde o vídeo foi produzido. 

A apresentação das jornalistas é feita com a utilização de videografismo - um 

congelamento na fala delas para que sejam apresentadas as principais informações 

- nome, função, emissora que trabalha e cidade onde exerce a profissão. 

Após a apresentação das duas cidades – Curitiba e Rio de Janeiro – e a 

apresentação das quatro jornalistas, que já explicam, de maneira resumida, como 

chegaram até o jornalismo esportivo, é apresentado o título do documentário. 
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A narrativa do documentário caminha de forma progressiva, quer dizer, 

sempre pela voz das jornalistas, elas começam a falando do preconceito desde o 

momento que escolheram a cobertura esportiva. Em seguida, contam como 

enxergavam o preconceito e como se deram conta das situações que, 

possivelmente, enfrentariam daquele momento em diante. 

O vídeo traz a exibição dos casos de assédios sofridos pelas jornalistas, 

utilizando a própria voz delas e vídeos de arquivos que exemplificam os abusos 

físicos e morais. Em resposta a essas situações, elas contam sobre a criação do 

“Movimento Deixa Ela Trabalhar” e a repercussão mundial que promoveu entre os 

profissionais de jornalismo esportivo, torcedores e a comunidade. 

Na voz das jornalistas, o vídeo apresenta o que elas pensam sobre responder 

aos casos de assédio e preconceito, e como elas enxergam a necessidade de se 

posicionar frente a esses acontecimentos. Ainda sobre o posicionamento das 

mulheres, as jornalistas relatam como acreditam que essa mudança na maneira de 

agir pode contribuir para um ambiente profissional mais igualitário no jornalismo 

esportivo. 

Por fim, todas elas compartilham de maneira positiva sobre realizações 

profissionais e pessoais. Finalizam, de maneira irreverente, usando a auto definição 

profissional e pessoal, e demonstrando satisfação em fazer parte dessa mudança 

que elas defendem dentro do jornalismo esportivo. 

Na última fala do vídeo, a jornalista Bruna Dealtry fala sobre o preconceito e 

como isso influencia na profissão, enquanto ela exerce a função. A última fala da 

jornalista se refere ao título do trabalho e faz o elo de ligação com toda a 

composição do vídeo. Ela diz que faz o melhor por ela e por todas. 

O documentário pode ser exibido em emissoras de televisão, como a TV 

Unicesumar, afiliada ao Canal Futura. Mas, principalmente, em plataformas da web 

e outros canais digitais que atingem um público mais amplo.  

Pode fazer parte de programações para públicos que se interessam com 

conteúdos relacionados ao futebol, e também pode interessar grupos que tem 

interesse por temas socialmente relevantes, como é o caso da igualdade entre 

homens e mulheres. Sendo assim, é necessário que o documentário não seja fixo 

em apenas um tipo de público, para que essa discussão possa alcançar grupo de 

idades e interesses diferentes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O jornalismo possibilita o encontro de dois extremos capazes de transformar a 

forma como o jornalista enxerga o mundo. A alegria de produzir e acompanhar um 

material - que surgiu de uma ideia, ultrapassou o toque das mãos e alcançou olhares 

e mentes que o jornalista nem conhece. E a decepção de se sentir invadido por 

mentes confusas que não conseguem respeitar o espaço humano do profissional. 

Essa decepção não sobressai a alegria de presenciar um trabalho finalizado e 

satisfatório, mas, ainda assim, suscita questionamentos e sensações que, mesmo 

decepcionantes, podem resultar em trabalhos que buscam transformar um contexto 

social. 

E é exatamente assim que nasce o documentário “Por Elas e Por Todas”. 

Fruto de sensações decepcionantes de quem sofreu na pele a dor do assédio, esse 

trabalho é o resultado de questionamentos que buscam mudar e transformar uma 

sociedade culturalmente machista. 

A junção de depoimentos de mulheres que convivem com o preconceito e o 

machismo, mas que não medem esforços pra suscitar essa discussão e pra tentar, 

incessantemente, mudar esse cenário, dá vida a uma narrativa que tem voz de luta e 

sensação de poder. 

Não o poder de autoridade, o verbo poder. Poder trabalhar, poder falar, poder 

questionar, opinar, participar e lutar. Lutar por uma sociedade mais questionadora 

que não aceita qualquer tipo de posicionamento machista e que, mais do que isso, 

se permite contrariar o machismo cultural. 

Dar espaço para essas mulheres, por meio deste documentário, é a 

finalização de um projeto que busca a luta, a vida, o grito, a justiça e exposição. 

Relatar o medo, a angústia, a humilhação e os assédios não é uma maneira de se 

colocar no papel de vítima, é a chance de expor aquelas que já nasceram com voz 

pra questionar, mas que precisam de espaço pra gritar. 

Lutar por elas e por todas não é o dever de um grupo seleto da sociedade, é o 

dever de todos. E documentar essa luta, que um grupo de mulheres deu início, é o 

primeiro passo de um embate tão importante: a missão de transformar. Não só 

transformar uma profissão, muito menos apenas uma área do jornalismo. É sobre 

transformar uma sociedade. 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

 

ROTEIRO 

 
07/11/2018 ROTEIRO: POR ELAS E POR TODAS – Um 

videodocumentário sobre machismo no 
futebol 
Tempo: 30’58’’ 

ROTEIRO: AMANDA GOMES 
EDIÇÃO: AMANDA GOMES 
BRUNNO BERTO 
DOUGLAS LIMA 
IMAGENS: AMANDA GOMES 

(TRILHA SONORA DE ABERTURA – HEAVY 
METAL BACKING TRACK) 
 
SONORA - TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
 
 
EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
 
SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA RPC 
 
 
EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
 
SONORA - ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
 
 
SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA RPC 
 
EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
 
SONORA – TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
 
 
EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
 
SONORA - ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 

 
 
 
TÁ ACHANDO GRAÇA DO QUE, MEU 
QUERIDO? EU TÔ TRABALHANDO, EU 
PRECISO VER ISSO? 
 
(SOBE SOM) 
 
 
ENCOMODA DEMAIS E É UMA COISA, ASSIM, 
QUE AS VEZES É QUASE QUE INADIMISSIVEL 
VOCÊ ACREDITAR SABE? 
 
(SOBE SOM) 
 

 
ELE BOTOU A MÃO NO MEU PESCOÇO E ME 
PUXOU E AI EU FIZ PRA TRÁS NA HORA  
 
 
(SOBE SOM) 
 

 
 
QUANDO, O CARA ME BEIJOU NA BOCA  
 
 
(SOBE SOM) 
 
 

 
POXA, COMO ASSIM, NÉ? 

 
 

(SOBE SOM) 
 
 
SUA PIRANHA, SUA VAGABUNDA. NÃO 
ENTENDE PORRA NENHUMA DE FUTEBOL. VAI 
LAVAR UMA LOUÇA, ME TRAZ A CERVEJA 
 
(SOBE SOM) 
 
 
QUANDO EU SAI DO AR, EU COMECEI A 
CHORAR, PORQUE EU SENTI UMA SENSAÇÃO 
DE IMPOTÊNCIA, SABE? 
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EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
 
 SONORA - ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
 
 
SONORA – TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
 
 
TRILHA SONORA – RUN THE WORLD – 
BEYONCE 
CLIPE COM IMAGENS DE CURITIBA, 
PARANÁ 
 
SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA GLOBO ESPORTE 
 
CONGELAMENTO – VIDEOGRAFISMO COM 
INFORMAÇÕES: - JANAÍNA CASTILHO / 
APRESENTADORA / CURITIBA-PR / 
EMISSORA: RPC 
 
 
SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA GLOBO ESPORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
TRILHA SONORA – RUN THE WORLD – 
BEYONCE 
CLIPE COM IMAGENS DO RIO DE JANEIRO, 
RJ 
 
 

(SOBE SOM) 
 
 
ME SENTI MUITO HUMILHADA, IMPOTENTE, 
DESPROTEGIDA 

 
 
(SOBE SOM) 
 
 
COMO O SE A ERRADA NA SITUAÇÃO FOSSE 
EU, E NÃO O MENINO QUE TENTOU ME BEIJAR 
 
 
(SOBE SOM) 
 

 
QUE ROUPA EU VOU USAR HOJE PARA 
TRABALHAR? A QUE MENOS CHAMAR A 
ATENÇÃO, PORQUE EU NÃO QUERO QUE 
ESSAS PESSOAS VEJAM QUE EU TÔ ALI 
 
(SOBE SOM) 
 
 
 
 
BOM, EU SEMPRE QUIS TRABALHAR EM TV, 
NÉ. SEMPRE GOSTEI DESSE UNIVERSO. 
 
 
(SOBE SOM) 
 
 
 
 
DESDE CRIANÇA. NÃO SABIA DIREITO O QUE 
EU IA FAZER DEPOIS. AI, CLARO, COM O 
PASSAR DOS ANOS, FOI CLAREANDO E EU 
COMECEI A ME VER COMO JORNALISTA DE 
TV. EU SEMPRE GOSTEI DE ESPORTE, MAS 
NÃO NECESSARIAMENTE O FUTEBOL. O 
FUTEBOL EU GOSTAVA, CLARO, MAS ASSIM 
NÃO ERA A MINHA PAIXÃO. EU ADORAVA 
GINÁSTICA ARTÍSTICA, NÉ! VIA A DANIELE 
HYPÓLITO, VIA ELA E TINHA ELA COMO 
REFERÊNCIA. FIZ GINÁSTICA ARTÍSTICA NA 
MINHA INFÂNCIA, DURANTE UM PERÍODO. 
JOGUEI VÔLEI, TAMBÉM, GOSTAVA MUITO DE 
VÔLEI. E O FUTEBOL TAMBÉM ESTAVA SEMRE 
ENVOLVIDA, PELO FATO DA MINHA FAMÍLIA 
ADORAR FUTEBOL, NÉ. 
 
 
(SOBE SOM) 
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SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
CONGELAMENTO – VIDEOGRAFISMO COM 
INFORMAÇÕES: - ALINE NASTARI/ 
REPÓRTER/ RIO DE JANEIRO, RJ/ 
EMISSORA: ESPORTE INTERATIVO 
 
 
SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
 
 
CONGELAMENTO – VIDEOGRAFISMO COM 
INFORMAÇÕES: - TAYNAH ESPINOZA/ 
APRESENTADORA/ RIO DE JANEIRO, RJ/ 
EMISSORA: ESPORTE INTERATIVO 
 
 
SONORA – TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
CONGELAMENTO – VIDEOGRAFISMO COM 
INFORMAÇÕES: - BRUNA DEALTRY/ 
REPÓRTER/ RIO DE JANEIRO, RJ/ 
EMISSORA: ESPORTE INTERATIVO 
 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 

EU TINHA UM ENVOLVIMENTO MUITO GRANDE 
COM O FUTEBOL E COM O MUNDO 
ESPORTIVO NO GERAL. ERA ALGO QUE EU 
GOSTAVA DE ASSISTIR NA TELEVISÃO, QUE 
EU PROCURAVA INFORMAÇÃO.  
 
(SOBE SOM) 
 
 
 
 
ENTÃO, EU SEMPRE TIVE ESSA PAIXÃO PELO 
ESPORTE MUITO GRANDE. E UMA AMIGA 
MINHA UMA VEZ VIROU PRA MIM E FALOU PRA 
MIM: “CARA, SE VOCÊ GOSTA TANTO DE 
ESPORTE, PORQUE VOCÊ NÃO TRABALHA 
COM ISSO? PORQUE VOCÊ NÃO FAZ 
JORNALISMO?”. NA HORA QUE ELA FALOU, 
FALEI: “CARA, É ISSO”. AI FIZ JORNALISMO, JÁ 
PENSANDO EM TRABALHAR COM ESPORTE. 
 
EU SEMPRE GOSTEI MUITO DE ESPORTE, 
PRATIQUEI MUITOS ESPORTES QUANDO ERA 
MAIS NOVA  
 
 
 
(SOBE SOM) 
 
 
 
E NA MINHA FAMÍLIA TODO MUNDO TEM 
MUITO A VER COM O FUTEBOL OU COM O 
ESPORTE. QUANDO EU ACABEI A ESCOLA, EU 
PENSEI EM FAZER EDUCAÇÃO FISICA. SE EU 
GOSTAVA MUITO DE ESPORTE, A LÓGICA ERA 
FAZER EDUCAÇÃO FISICA, NA MINHA CABEÇA. 
SÓ QUE AI EU SÓ FIZ O VESTIBULAR PRA 
FACULDADE FEDERAL E NÃO PASSEI, LOGO 
QUE EU ACABEI A ESCOLA. E AI, MEU PAI, 
TODA VEZ QUE CHEGAVA EM CASA, DIZIA: “TU 
TÁ SEMPRE VENDO CANAL DE ESPORTE. 
PORQUE QUE TU NÃO PENSA EM FAZER 
JORNALISMO?”. EU COMECEI A FAZER 
JORNALISMO, SÓ PRA TRABALHAR COM 
ESPORTE. 
 
 
EU SEMPRE SOUBE QUE QUERIA TRABALHAR 
COM ESPORTE, MAS EU SEMPRE ACHEI QUE 
FOSSE SER ATLETA. 
 
 
(SOBE SOM) 
 
 
 
 
 
ATÉ FUI, NÉ, MAS ACHEI QUE EU FOSSE 



53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFEITO GLITCH SOUND EFFECT E EFEITO 
DE IMAGEM 
ENTRA O TÍTULO DO DOCUMENTÁRIO: POR 
ELAS E POR TODAS – Um documentário 
sobre machismo no futebol 
 
 
SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA RPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAZER ISSO POR MAIS TEMPO. MAS EU 
PERCEBI, EM DETERMINADO MOMENTO, QUE 
EU NÃO IA SER UMA ATLETA OLÍMPICA, 
PORQUE EU ERA BOA, MAS NÃO ERA DAS 
MELHORES. ENTÃO, EU FAZIA FACULDADE DE 
JORNALISMO, JÁ GOSTAVA MUITO DE 
ESCREVER E, DEPOIS DA OLÍMPIADAS DE 
LONDRES DE 2012, EU VI QUE REALMENTE 
NÃO IA SER UMA ATLETA OLÍMPICA. FIZ 
PROVA PARA O ESPORTE INTERATIVO E 
PASSEI. COMECEI A TRABALHAR NO MUNDO 
DA TV E ME APAIXONEI, TEM UMA 
ADRENALINA MUITO PARECIDA COM A VIDA 
DE ATLETA, NÉ? ENTÃO, A PARTIR DAI, EU 
DESCOBRI QUE REALMENTE EU QUERIA SER 
REPÓRTER PRO RESTO DA MINHA VIDA. 
 
 
 
(SOBE SOM) 
 
 
 
 
DESDE QUE EU COMECEI, O ESPAÇO PRA 
MULHER NO FUTEBOL JÁ EXISTIA, MAS AINDA 
A GENTE NÃO VIA EM TODOS OS VEÍCULOS. 
TINHA UMAS TVS QUE NÃO TINHAM, NÉ. EU 
CHEGUEI AQUI TINHA A JANAINA XAVIER QUE 
ERA REPÓRTER, JÁ TINHA PASSADO A 
DELISIÉE TAMBÉM. TINHA UMA ABERTURA 
MAIOR, MAS NAS RADIOS, POR EXEMPLO, 
NÃO SE VIA TANTA MULHER. NÃO SE OUVIA 
TANTA MULHER. TANTO É QUE, TEVE UMA 
VEZ, QUE EU FUI TENTAR LEVAR UM 
CURRÍCULO NUMA RÁDIO, DE CURITIBA, E EU 
FALEI QUE A MINHA PREFERÊNCIA SERIA 
TRABALHAR COM FUTEBOL, COM ESPORTE, 
NOS JOGOS, ENFIM. ELES FALARAM ATÉ QUE 
PODERIAM ME ARRUMAR UMA VAGA, MAS NO 
JORNALISMO DIÁRIO, COTIDIANO. MAS QUE 
ELES NÃO CONTRATAVAM MULHER, PRA 
TRABALHAR NO ESPORTE. E AQUILO EU 
FALEI: “POXA, COMO ASSIM, NÉ?”. 
 
JUNTOU JORNALISMO ESPORTIVO COM 
FUTEBOL, DOIS AMBIENTES MACHISTAS AO 
MESMO TEMPO, E EU ENCONTREI ALGUMAS 
BARREIRAS, MAS ASSIM ERA TUDO MUITO 
ESCONDIDO, MUITO BLINDADO. NÃO É NADA 
EXPLICITO, NINGUÉM CHEGA E FALA: “ÓH, 
NÃO ACREDITO EM VOCÊ”. MAS VOCÊ 
PERCEBE A DESCONFIANÇA DAS PESSOAS, 
EM RELAÇÃO A SUA CAPACIDADE DE FALAR 
SOBRE FUTEBOL, EM COLEGAS DE 
TRABALHO, EM ASSESSORES DE IMPRENSA, 
EM ALGUNS JOGADORES. ENTÃO VOCÊ, 
SENDO MULHER, VOCÊ PRECISA FAZER MAIS 
FORÇA PRA SER RESPEITADA NESSE 
AMBIENTE. 
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SONORA – TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O MACHISMO ELE NÃO APARECE NAS 
GRANDES COISAS, NÉ? VÁRIAS VEZES ELE 
APARECE NAS PEQUENAS. NO PEQUENO 
DETALHE, NO PEQUENO COMPORTAMENTO, 
NO PEQUENO JEITO QUE A PESSOA FICA TE 
OLHANDO DE CIMA A BAIXO, QUE TE 
INCOMODA. E, POR MUITO TEMPO, EU OUVI E 
VI ISSO, E FIQUEI QUIETA, PORQUE EU 
PENSAVA QUE SOU EU QUEM ESTOU 
ENTRANDO NO AMBIENTE DELES. E NÃO SOU 
EU QUEM ESTÁ ENTRANDO NO AMBIENTE 
DELES, PORQUE ESSE AMBIENTE NÃO É 
DELES. ESSE AMBIENTE É DO MUNDO, DE 
QUEM QUISER. E AI, O QUE EU COMECEI A 
PENSAR MUITO, NESSE ANO 
PRINCIPALMENTE DEPOIS DE UMA 
ENTREVISTA QUE EU LI, FOI QUE A GENTE, 
VÁRIAS VEZES, POR VIVER NUM MEIO MUITO 
MASCULINO, A GENTE SE MASCULIZINA. 
ESSES JOGOS QUE EU FAZIA PELA RÁDIO, EU 
FAZIA DE CAMISETÃO E ATÉ AI ERA UMA 
ORDEM, MAS EU FAZIA DE BONÉ OS JOGOS, 
PORQUE ERA UMA FORMA QUE EU TINHA, 
INCONSCIENTEMENTE, EU COMECEI A 
PENSAR NISSO DEZ ANOS DEPOIS. ERA UMA 
FORMA QUE EU TINHA DE ME COLOCAR 
NAQUELE NÚCLEO MASCULINO, DE QUE EU 
ENTRASSE ALI E DE QUE NINGUÉM 
PERCEBESSE QUE EU ERA MULHER. ERA 
QUASE QUE ISSO. OU QUE AS PESSOAS 
PERCEBESSEM, MAS QUE EU NÃO CHAMASSE 
ATENÇÃO, ISSO SEMPRE FOI A PRIMEIRA 
COISA QUE VINHA NA MINHA CABEÇA. QUE 
ROUPA EU VOU USAR HOJE PARA 
TRABALHAR? A QUE MENOS CHAMAR A 
ATENÇÃO, PORQUE EU NÃO QUERO QUE 
ESSAS PESSOAS VEJAM QUE EU TÔ ALI. 

 
TODO MUNDO SEMPRE SOUBE, MAS NÃO ERA 
ALGO QUE EU PENSAVA. EU ACHO QUE O 
MUNDO MUDOU MUITO DE UM TEMPO PRA CÁ 
E MUDOU PRO LADO POSITIVO. EU NÃO 
PARAVA E PENSAVA: “NOSSA, VOU TER 
PROBLEMAS, PORQUE É UM MUNDO MUITO 
MASCULINO. VOU SOFRER PRECONCEITO”. 
NÃO, NUNCA PENSEI NADA DISSO, MAS ÓBVIO 
QUE NO FUNDO EU SEMPRE SOUBE QUE EU 
TERIA ALGUMAS BARREIRAS PRA 
ENFRENTAR, PORQUE A MAIOR PARTE DO 
MEU MEIO É COMPOSTA POR HOMENS. 
QUANDO EU GANHEI CONSCIÊNCIA. QUANDO 
VOCÊ SE CONSCIENTIZA DE CAUSA, VOCÊ 
COMEÇA A PRESTAR MUITO MAIS ATENÇÃO, 
A PERCEBER MUITO MAIS AS COISAS E AI EU 
VI, NA PRÁTICA, O QUE DE FATO TODO 
MUNDO SABE, NÉ, QUE ESSE PRECONCEITO 
EXISTE. 
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SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA RPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
TRILHA SONORA – BLUNT 
CLIPE 1: IMAGENS DAS JORNALISTAS 
TRABALHANDO 
 
 
SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA RPC 
GC: JANAÍNA CASTILHO/ RPC-TV GLOBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTÃO, EU VEJO QUE MUDOU BASTANTE, 
ESSE UNIVERSO ESTÁ ABRINDO AS PORTAS 
PRA MULHER, MAS EU ACHO QUE AINDA 
EXISTE ESSE DETALHE DE A MUHER 
PRECISAR MOSTRAR QUE REALMENTE SABE 
E UM HOMEM NÃO, UM HOMEM PODE FALAR 
QUALQUER BESTEIRA QUE O CARA É HOMEM, 
ENTÃO ELE SABE DE FUTEBOL. E NÃO É 
ASSIM, NÉ? 
 
 
 
ESSE PRECONCEITO SE DÁ DE UMA FORMA 
SEXISTA, PORQUE EU QUANDO EU TÔ NUM 
CAMPO TRABALHANDO E O TORCEDOR QUER 
ME INSULTAR. PRA ELE, OU EU SOU PIRANHA, 
OU EU SOU GOSTOSA, OU SEJA, SÃO 
PALAVRAS QUE LIGAM DIRETAMENTE AO 
SEXO. ELE ACHA QUE ME ELOGIA OU QUE ME 
CRITICA, FALANDO ALGO SEXUAL. ENTÃO, 
DEIXA NÍTIDO E DEIXA CLARO, COMO NA 
CABEÇA DO TORCEDOR O PRECONCEITO É 
SEXISTA. O PROBLEMA É EU SER MULHER, 
PORQUE, POR EXEMPLO, UM HOMEM É 
INSULTADO DE MANEIRAS COMPLETAMENTE 
DIFERENTES, SABE? ELE NÃO SABE O QUE 
FALA, ELE TORCE PARA O OUTRO TIME. SE 
ELE FALA MAL DE UM TIME É PORQUE ELE 
TORCE PRA OUTRO TIME. PRA GENTE NÃO, 
PRA GENTE OS INSULTOS SÃO SEMPRE 
SEXISTAS. ENTÃO, ACHO QUE ESSE PONTO 
DEIXA NÍTIDO COMO O MACHISMO AINDA É 
MUITO GRANDE NO NOSSO MEIO. 
 
SE EU DISSER QUE O TIME DO CARA VAI 
PERDER OU QUE O CAMISA 10 DO CARA TÁ 
MAL E ENFIM, CRITICAR: “SUA PUTA, SUA 
PIRANHA, SUA VAGABUNDA, NÃO ENTENDE 
PORRA NENHUMA DE FUTEBOL, VAI LAVAR 
UMA LOUÇA, ME TRAZ A CERVEJA”. E PARA 
OS HOMENS, NÃO É ESSE TIPO DE 
COMENTÁRIO. 
 
(SOBE SOM) 
 
 
 
NO ESTÚDIO EU TÔ AQUI HÁ UM ANO E 
POUQUINHO, NÉ, SÓ NO ESTÚDIO. MAS NO 
ESTÁDIO, NO DIA A DIA, NESSES 10 ANOS QUE 
EU FIQUEI NA REPORTAGEM NO CAMPO, 
VOCÊ SOFRE PRECONCEITO. E VOCÊ SOFRE 
DIRETAMENTE, VOCÊ SOFRE ALI NO TEU 
OUVIDO NA ARQUIBANCADA, NÉ, 
XINGAMENTOS, PRECONCEITO PESADO. 
ENTÃO, É UMA COISA QUE INCOMODA, 
INCOMODA DEMAIS E É UMA COISA QUE É 
QUASE INAMDIMISSÍVEL VOCÊ ACREDITAR. 
DE ACEITAR E DE ACREDITAR QUE VOCÊ TÁ 
OUVINDO AQUILO.  
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SONORA – TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
GC: TAYNAH ESPINOZA/ ESPORTE 
INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
GC: ALINE NASTARI/ ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E, AI, QUANDO EU IA GRAVAR PASSAGEM, A 
TORCIDA FICAVA EXATAMENTE ATRÁS DA 
CÂMERA. ENTÃO EU TÔ AQUI OLHANDO PRA 
CÂMERA, MAS A TORCIDA ALI ATRÁ TÁ 
FAZENDO ALGUMA COISA QUE EU TÔ VENDO, 
PORQUE A GENTE TEM UMA VISÃO 
PERIFÉRICA. E AI, ERAM ASSIM, GESTOS DE 
SEXO ORAL, GESTOS OBSCENOS QUE PRA 
MIM ATÉ JÁ PASSAVA BATIDO. MAS O GESTO 
DO SEXO ORAL, PRA MIM, ERA UMA COISA 
QUE ME DOÍA E ME DAVA RAIVA. EU NÃO 
SABIA O QUE EU FAZIA, ENTÃO EU FIZ DE 
TUDO. EU FICAVA OLHANDO PRO CARA COM 
UMA CARA DE NADA, PRA VER SE ELE 
PARAVA, AS VEZES ELE PARAVA E SAÍA, 
PORQUE ELE QUERIA CHAMAR ATENÇÃO. AS 
VEZES EU FICAVA OLHANDO E O CARA 
COTINUAVA, EU FALAVA: “TÁ, EU PRECISO 
TRABALHAR, NÉ? EU NÃO VOU FICAR AQUI 
10M MINUTOS OLHANDO PRO CIDADÃO, PRA 
VER SE ELE CANSA”. AI, EU GRAVA MINHA 
PASSAGEM, OLHAVA PRA CÂMERA E IA 
EMBORA. AS VEZES O CARA TAVA LÁ 
FAZENDO E EU DIZIA: “TÁ ACHANDO GRAÇA 
DO QUE, MEU QUERIDO? EU TÔ 
TRABALHANDO, EU PRECISO VER ISSO?”. MAS 
CADA DIA, EU REAGIA DE UMA FORMA, 
DEPENDIA DO MEU HUMOR, DEPENDIA DE 
QUANTO TEMPO O CARA TAVA LÁ FAZENDO 
AQUILO. ISSO ACONTECEU MUITAS VEZES. E 
VÁRIAS VEZES O CINEGRAFISTAS OLHAVA E 
DIZIA: “PÔ”. E OS CARAS CONTINUAVAM, 
PORQUE O LEGAL PRA ELES É FAZER ISSO.  
 
FOI JOGO ENTRE VASCO E CORINTHIANS, EM 
SÃO JANUÁRIO, CASO O CORINTHIANS 
VENCESSE, O CORINTHIANS SERIA CAMPEÃO. 
ERA A ÚLTIMA RODADA PRO CORINTHIANS 
SER CAMPEÃO. ENTÃO, ERA UM JOGO 
LOTADO, UM JOGO CHEIO. O VASCO VINHA 
NUM MOMENTO BOM, PORQUE O VASCO 
TAVA LUTANDO CONTRA O REBAIXAMENTO E 
TAVA VENCENDO JOGOS E TAL. ENTÃO, FOI 
UM JOGO DE CASA LOTADA, A GENTE FOI ATÉ 
EM DUAS EQUIPES. EU FIQUEI COM O VASCO 
E A OUTRA REPÓRTER FICOU COM O 
CORINTHIANS. E EU SEMPRE GOSTEI MUITO 
DE GRAVAR NO MEIO DA GALERA, EU NUNCA 
TIV PROBLEMA COM ISSO, SABE? EU SOU 
ASSIM ATÉ HOJE. EU SINTO MUITO QUE O 
CÂMERAS FALAM ASSIM: “VAI COM CALMA, 
VOCÊ É MULHER”. MAS É MEU JEITO, EU 
SEMPRE GOSTEI DE ANIMAÇÃO, DE FALAR 
COM AS NA RUA. E AI, O VÍDEO INTEIRO, EU 
TÔ AO VIVO, EU TAVA AO VIVO MESMO PARA 
A TV E EU TAVA FALANDO PRA CÂMERA E O 
MENINO JÁ TAVA FAZENDO SINAL ATRÁS DE 
MIM, MAS EU NÃO SABIA, PORQUE EU TAVA 
FALANDO PRA CÂMERA. E EU TAVA FALANDO 
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VÍDEO ASSÉDIO – ALINE NASTARI 
GC: ARQUIVO ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIPE COM CASOS DE ASSÉDIOS 
GC: IMAGENS – TV GLOBO 
 
 
GC: IMAGENS – CANAL RIO 
 

SABE? E EU TAVA SUPER EMPOLGADA E, 
QUANDO EU OLHEI PRA TRÁS, EU VI QUE 
TINHA UMA GALERA E EU FUI INTERAGIR COM 
ESSA GALERA. AI, EU FALEI. 
 
ESTAMOS DIANTE AI DO LÍDER DO 
CAMPEONATO, PRA CONSEGUIR SE MANTER 
NA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO, 
NA PRÓXIMA TEMPORADA. VOCÊ TÁ VENDO 
QUE O CLIMA AQUI É DE FESTA, TODO 
MUNDO EMPOLGADO. VASCO VENCE DO 
CORINTHIANS? OPA, QUE ISSO? 

 
ELE BOTOU A MÃO NO MEU PESCOÇO E ME 
PUXOU. E AI, EU FIZ PRA TRÁS NA HORA. EU 
NÃO SABIA COMO REAGIR E ACHO QUE FOI 
POR ISSO QUE FIQUEI MUITO 
ENVERGONHADA NA HORA. EU ACHO QUE A 
GENTE APRENDE A DRIBLAR QUALQUER 
PROBLEMA AO VIVO, SABE? A GENTE TÁ 
ACOSTUMADA ASSIM, SE TIVER QUALQUER 
PROBLEMA AO VIVO, PASSA POR CIMA, SABE? 
TALVEZ, HOJE, MINHA POSTURA FOSSE 
COMPLETAMENTE DIFERENTE. MAS, NA 
HORA, EU MEIO QUE FINGI QUE NÃO TINHA 
ACONTECIDO E FALEI: “NÃO DÁ, NÉ? TENTAR 
BEIJAR A REPÓRTER AO VIVO”. IGNOREI E 
CHAMEI O OUTRO REPÓRTER MEIO ASSIM. 
QUANDO EU SAI DO AR, EU COMECEI A 
CHORAR, PORQUE EU SENTI UMA SENSAÇÃO 
DE IMPOTÊNCIA, SABE? EU NADA PODIA 
FAZER. O QUE ELE PODERIA FAZER COMIGO 
SE ELE TENTOU ME BEIJAR NA FRENTE DE 
UMA CÂMERA? COISA QUE VOCÊ AS VEZES 
NÃO TEM NOÇÃO NO DIA A DIA. EU ACHO QUE 
ESSA SENSAÇÃO DE IMPOTÊNCIA, DE NÃO 
PODER FAZER NADA, DE OLHA O QUE 
ACONTECEU COMEÇOU A MEXER MUITO 
COMIGO E EU COMECEI A ME SENTIR MUITO 
MAL. NO CASO DO BEIJO, DO VÍDEO, 
ESPECIFICAMENTE, AMIGOS MEUS FALARAM: 
“POR ISSO QUE EU FALO QUE MULHER NÃO 
PODE VIR PRA RUA. REPÓRTER, QUANDO É 
MULHER, NÃO PODE TRABALHAR NO MEIO DE 
TORCIDA. TEM QUE FICAR DENTRO DO 
ESTÁDIO, NÃO DÁ PRA FAZER MUVUCA, NÃO 
DÁ PRA FAZER MULTIDÃO. POR CAUSA DESSE 
TIPO DE COISA”. COMO SE A ERRADA ALI, NA 
SITUAÇÃO – ISSO EU OUVI NESSE DIA DO 
BEIJO – COMO SE A ERRADA NA SITUAÇÃO 
FOSSE EU, E NÃO O MENINO QUE TENTOU ME 
BEIJAR. 

 
DON‟T DO THIS. NEVER DO THIS AGAIN, OK? 
DON‟T DO THIS. I DON‟T ALLOW YOU TO DO 
THAT. NEVER. OK? THIS IS NOT, THIS IS NOT 
RIGHT. NEVER DO THIS 
 
E COMO É QUE ESTÁ SENDO VIAJAR?  
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VÍDEO COM MANCHETES DE ASSÉDIOS 
GC: IMAGENS – DEIXA ELA TRABALHAR 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
GC: BRUNA DEALTRY/ ESPORTE 
INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍDEO ASSÉDIO – BRUNA DEALTRY 
GC: ARQUIVO ESPORTE INTERATIVO 
 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(SOBE SOM) 
 
EU SOU AQUELA REPÓRTER QUE ADORA 
ESTAR NO MEIO DA GALERA. EU GOSTO DE 
CONTAR HISTÓRIAS, EU GOSTO DE PASSAR 
EXATAMENTE O AMBIENTE DA SITUAÇÃO, EU  
GOSTO DE VER A ALEGRIA DO TORCEDOR OU 
SENTIR A DOR DO TORCEDOR PERTO DO 
TORCEDOR. OLHAR NO OLHO DA PESSOA E 
SABER O QUE ELA ESTÁ SENTINDO, O QUE 
ELA QUER SABER SOBRE O TIME DELA. 
ENTÃO, EU SEMPRE ESTOU NO MEIO DA 
TORCIDA. NAQUELE DIA, NÃO ERA 
DIFERENTE. EU TAVA ACOMPANHANDO O PRÉ 
JOGO DO VASCO, ANTES DO JOGO CONTRA O 
UNIVERSIDAD DEL CHILE, ERA A ESTREIA DO 
VASCO NA FASE DE GRUPOS DA 
LIBERTADORES. ENTÃO, TAVA UMA 
ANIMAÇÃO MUITO GRANDE NA PORTA DE SÃO 
JANUÁRIO E EU ESTAVA, JUSTAMENTE, 
CONTANDO ISSO E FALANDO: “AH, TEM 
CERVEJA VOANDO, UM AMBIENTE MUITO 
ALEGRE”. 
 
GENTE, É MUITA ANIMAÇÃO, MUITA CERVEJA 
VOANDO – BEIJO – ISSO NÃO FOI LEGAL, NÉ? 
ISSO NÃO PRECISAVA, MAS ACONTECEU E 
VAMOS SEGUIR O BAILE POR AQUI. 
 
O CARA ME BEIJOU NA BOCA E EU NÃO SABIA 
COMO AGIR NAQUELE MOMENTO, PORQUE 
EU NÃO ESPERAVA AQUELA SITUAÇÃO, ME 
PEGOU TOTALMENTE DESPREVINIDA. EU 
NUNCA TINHA PASSADO POR ISSO E EU ME 
SENTI ESTREMAMENTE HUMILHADA, EU 
NUNCA PENSEI QUE EU FOSSE ME SENTIR 
TÃO MAL VIVENDO AQUILO. QUANDO VOCÊ 
VÊ DE FORA, VOCÊ TEM UMA PERCEPÇÃO, 
QUANDO VOCÊ TÁ VIVENDO, VOCÊ TEM 
OUTRA. ENTÃO, QUANDO EU OLHEI EM VOLTA 
E ME SENTI TOTALMENTE DESPROTEGIDA, 
FOI PIOR AINDA. TAVA TODO MUNDO RINDO, 
EU ERA A ÚNICA MULHER ALI E NINGUÉM SE 
INCOMODOU COM AQUILO. AQUILO ME FEZ 
MUITO MAL, EU ME SENTI MUITO HUMILHADA, 
IMPOTENTE, DESPROTEGIDA, FRÁGIL E 
TRISTE. MAS, AO MESMO TEMPO, EU LEMBREI 
DE TUDO QUE EU PASSEI PRA ESTAR ALI, FOI 
MUITO RÁPIDO. EU FALEI: “NÃO, ISSO NÃO VAI 
ME ABALAR”. CONSEGUI BUSCAR FORÇAS 
PRA TERMINAR DE PASSAR AS 
INFORMAÇÕES, MAS QUANDO ACABOU A 
MINHA ENTRADA AO VIVO, EU MEIO QUE 
DESABEI ASSIM. EU ME SENTI MUITO MAL, 
PORQUE PRA ALGUNS PODE SER UM MIM, 
PODE SER UMA SITUAÇÃO BOBA, MAS PRA 
MIM FOI MUITO SÉRIO. EU LEVO MEU 
TRABALHO MUITO À SÉRIO, APESAR DE 
GOSTAR DE BRINCAR E SER DESCONTRAÍDA, 
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PRINT COM POST DO INSTAGRAM – BRUNA 
DEALTRY (DESTAQUE PARA FRASES: “UM 
BEIJO NA BOCA, SEM A MINHA PERMISSÃO” 
/ “TRISTE PELO QUE ACONTECEU COMIGO” 
/ “MEREÇO SER RESPEITADA”) 
 
 
 
ENTRA PRINTS COM COMENTÁRIOS E 
MACHETES SOBRE O ASSÉDIO SOFRIDO 
POR BRUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU LEVO MUITO À SÉRIO. EU ESTUDO MUITO 
A CADA MATÉRIA QUE VOU FAZER, EU ME 
PREPARO MUITO, EU BATALHEI MUITO PRA 
CHEGAR ONDE EU ESTOU E VOU CONTINUAR 
BATALHANDO PRA CRESCER CADA VEZ MAIS. 
ENTÃO, EU QUERIA MUITO SER RESPEITADA 
E EU QUERIA MOSTRAR PRA TODO MUNDO 
COMO EU ME SENTI.  
 
EU TIVE A IDEIA DURANTE O JOGO AINDA, 
DEPOIS DE FALAR COM MEU CHEFE, EU 
SENTEI NA CABINE LÁ DA IMPRENSA, DE SÃO 
JANUÁRIO, E ESCREVI ALI MESMO NO MEU 
CELULAR.  
 
 
ENTÃO, EU FUI E POSTEI E A REPERCUSSÃO 
FOI MUITO MAIOR DO QUE EU IMAGINAVA. EU 
NÃO ESPERAVA NADA PARECIDO E ME 
ENCANTOU MUITO O APOIO DE PESSOAS QUE 
EU NÃO ESPERAVA, POR EXEMPLO, 
JORNALISTAS DE OUTRAS EMISSORAS 
COMPARTILHARAM, HOMENS E MULHERES. 
PESSOAS DE TODAS AS TORCIDAS ME 
ABRAÇARAM, EMISSORAS CONCORRENTES 
DO ESPORTE INTERATIVO TAMBÉM 
COMPARTILHARAM. VIROU ALÉM DO 
ESPORTE INTERATIVO, GLOBO, FOX, TODO 
MUNDO ABRAÇOU ESSA CAUSA, PORQUE 
TODAS AS EMISSORAS TÊM MULHERES 
INCRÍVEIS TRABALHANDO. ENTÃO, FOI ALGO 
QUE FOI MUITO ALÉM DO QUE EU IMAGINAVA. 
 
SE O MEU OBJETIVO, CONVERSANDO COM 
MEU CHEFE, ERA TENTAR MOSTRAR PARA AS 
PESSOAS QUE ISSO NÃO É BRINCADEIRA, E 
TENTAR CONSCIENTIZAR, FOI MUITO ALÉM 
DO QUE EU IMAGINAVA. FOI INCRÍVEL A 
REPERCUSSÃO. 
 
 
EU, POR MUITO TEMPO, TAMBÉM ESCONDI. E 
EU ACHO QUE EU SEMPRE ACHEI POR UM 
POUCO DE VERGONHA. É MELHORAR A 
GENTE GUARDAR, DEIXA, FINGI QUE NADA 
ACONTECEU, MAS NÃO. POR ISSO QUE EU 
FALEI DE POSICIONAMENTO. DEPOIS DE UM 
TEMPO, DE MATURIDADE, VOCÊ COMEÇA A 
PERCEBER AS COISAS. EU JÁ PASSEI POR 
INÚMERAS SITUAÇÕES E, HOJE, EU TENHO 
CONSCIENCIA DE QUE A GENTE TEM QUE SE 
IMPOR. A GENTE TEM QUE EXIGIR RESPEITO, 
PORQUE A GENTE TÁ AQUI TRABALHANDO. 
TRABALHANDO COM ISSO A GENTE VIRA 
REFERÊNCIA E A GENTE TEM QUE SE 
POSICIONAR, PORQUE SE EU NÃO ME 
POSICIONAR, É COMO SE EU TIVESSE DANDO 
UM PASSO PRA TRÁS. EU NÃO TÔ AJUDANDO 
NA EVOLUÇÃO DAS COISAS, EU TENHO QUE 
DIZER O QUE EU PASSO, EU TENHO QUE 
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SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA RPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍDEO DO MOVIMENTO DEIXA ELA 
TRABALHAR – 00:00 ATÉ 00:34 
GC: IMAGENS – DEIXA ELA TRABALHAR 
 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRIGAR PRA QUE ISSO NÃO ACONTEÇA MAIS.  
 
 
SE VOCÊ, NÃO TIVESSE CAPACIDADE PARA 
AQUILO QUE VOCÊ FAZ, VOCÊ NÃO 
CONQUISTARIA AS COISAS, NÉ? VOCÊ TERIA 
DADO ESPAÇO PRA UM OUTRO HOMEM 
ENTÃO, NÉ? JÁ NÃO TERIA NEM ABERTO 
ESSA POSSIBILIDADE DE CONSEGUIR UM 
ESPAÇO PROFISSIONA, QUE MUITAS 
PESSOAS QUEREM, QUE MUITAS PESSOAS 
SONHAM, LUTAM E DESEJAM. ENTÃO, EU 
ACHO QUE A MINHA PROVA, EU ACHO QUE 
SÃO AS MINHAS PRÓPRIAS CONQUISTAS. 

 
SE EU OUÇO UMA OPINIÃO MACHISTA, ATÉ 
UM ANO ATRÁS EU FICAVA QUIETA E, POR 
MUITO TEMPO, ISSO ME MACHUCOU. PORQUE 
EU SABIA QUE TAVA ERRADO AQUILO, MAS, 
AO MESMO TEMPO, EU NÃO QUERIA ME 
POSICIONAR, PORQUE EU PODIA OUVIR 
MUITO DAS PESSOAS QUE ESTÃO 
ASSISTINDO. - “AH, MAS ELA ESTÁ DE MIMIMI” 
- NÃO, NÃO SOU EU QUEM ESTOU ERRADA, 
NÃO É MIMIMI O QUE EU ESTOU PENSANDO. 
ESSA É A REALIDADE, É ISSO QUE A GENTE 
PRECISA FAZER AS PESSOAS PENSAREM.  
 
(SOBE SOM) 
 
 
 
FOI UMA IDEIA DA TAYNAH, QUE É UMA 
SUPER AMIGA. DEPOIS DO QUE ACONTECEU 
COMIGO, ELA FALOU: “BRUNA, A GENTE TEM 
QUE FAZER ALGUMA COISA COM ISSO. EU 
ACHO QUE FOI A GOTA D‟ÁGUA E É A HORA 
DE A GENTE FALAR AINDA MAIS”. EU SUPER 
TOPEI, JUNTAMOS AS MENINAS NUM GRUPO 
DE WHATSAPP E A GENTE CONSEGUIU FAZER 
ESSA CAMPANHA TÃO BACANA. FOI LEGAL 
QUE A GENTE APRENDEU MUITO FAZENDO, 
PORQUE ERAM CINQUENTA MULHERES, 
FALANDO O TEMPO INTEIRO E, ATÉ CHEGAR 
AO FORMATO FINAL DESSE TEXTO, A GENTE 
DESCOBRIU QUE A GENTE PRECISAVA 
APRENDER MUITO SOBRE ESSE ASSUNTO. 
FOMOS TODOS CRIADOS EM UMA SOCIEDADE 
MACHISTA, ENTÃO TEM MUITO MACHISMO 
DENTRO DA GENTE TAMBÉM. TEM VÁRIAS 
COISAS QUE ACONTECERAM COM OUTRAS 
MENINAS QUE EU NÃO SABIA QUE 
ACONTECIA, TEM VÁRIAS PERCEPÇÕES 
SOBRE O ASSUNTO QUE EU TAMBÉM NÃO 
CONHECIA. EU FUI APRENDENDO, 
DEBATENDO COM OUTRAS MULHRES. ENTÃO, 
FOI MUITO ESCLARECEDOR, FOI MUITO 
IMPORTANTE PRA GENTE TAMBÉM. ENTÃO, 
SE A GENTE TAVA APRENDENDO, A GENTE 
REPAROU QUE MUITAS PESSOAS TAMBÉM 
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VÍDEO DO MOVIMENTO DEIXA ELA 
TRABALHAR – 00:34 ATÉ 01:17 
GC: IMAGENS – DEIXA ELA TRABALHAR 
 
 
 
SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
VÍDEO DO MOVIMENTO DEIXA ELA 
TRABALHAR – 01:14 ATÉ FINAL DO VÍDEO 
GC: IMAGENS – DEIXA ELA TRABALHAR 
 
 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
GC: BRUNA DEALTRY/ ESPORTE 
INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA RPC 
GC: JANAÍNA CASTILHO/ RPC-TV GLOBO 
 
 
 
SONORA - BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – TAYNAH ESPIZONA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
GC: TAYNAH ESPINOZA/ ESPORTE 

TINHAM MUITO O QUE APRENDER SOBRE 
ESSE ASSUNTO. ENTÃO, INCENTIVOU AINDA 
MAIS A GENTE A FAZER A CAMPANHA E A 
REPERCUSSÃO FOI MUNDIAL, NÉ! 

 
(SOBE SOM) 
 
   
 
 
PORQUE QUANDO A GENTE COMEÇOU A 
FAZER O GRUPO E COLOCAR VÁRIAS 
MENINAS. A GENTE COMEÇOU A PERCEBER 
QUE TODO MUNDO PASSAVA PELA MESMA 
COISA. NINGUÉM AGUENTAVA MAIS E TODO 
MUNDO GUARDAVA PRA SI. ENTÃO, ERA 
ALGO COMUM ENTRE TODAS NÓS. E AI, O 
MOVIMENTO FOI: “CARA, VAMOS PODER 
COLOCAR ISSO PRA FORA”. 
 
(SOBE SOM) 
 

 
 
 
EU ACHO QUE A GENTE AINDA NÃO TEM A 
REAL DIMENSÃO DO QUE É O DEIXA ELA 
TRABALHAR, MAS EU ACHO QUE É ALGO 
MUITO GRANDE, PORQUE É UM MARCO NO 
JORNALISMO ESPORTIVO ENTRE AS 
MULHERES. A GENTE CONSEGUIU SE UNIR, A 
GENTE CONSEGUIU MOSTRAR PRA TODO 
MUNDO O QUE ACONTECE COM A GENTE, O 
QUE A GENTE ESCONDEU DURANTE MUITO 
TEMPO POR VERGONHA. 
 
É UM PRIMEIRO PASSO, NÉ? UM PRIMEIRO 
PASSO DE MUITOS QUE A GENTE TEM QUE 
TER, ASSIM, PRA CONSEGUIR MUDAR ESSE 
UNIVERSO, QUE HOJE AINDA É 
PREDOMINANTEMENTE MASCULINO. 
 
EU ACHO QUE HOJE EM DIA A GENTE VIVE 
NUM MOMENTO QUE A GENTE TÁ 
QUEBRANDO ESSA BARREIRA, QUE A GENTE 
PRECISAVA QUEBRAR. A BARREIRA DE FALAR 
SOBRE O ASSUNTO, DE EXPOR, DE NÃO TER 
MEDO E DE ENFRENTAR. PORQUE EU ACHO 
QUE SÓ ASSIM, A GENTE VAI CONSEGUIR 
CONSCIENTIZAR AS PESSOAS E CRIAR UM 
DEBATE SAUDÁVEL E, REALMENTE, PRA 
TODO MUNDO EVOLUIR JUNTO. EU ACREDITO 
MUITO NISSO, QUE SÓ DEBATENDO, 
CONVERSANDO, FALANDO, JOGANDO UMA 
LUZ SOBRE A SITUAÇÃO QUE A GENTE 
APRENDE E A GENTE EVOLUI. 
 
AOS POUCOS, DÁ PRA IR VENDO ALGUMAS 
MUDANÇAS ACONTECENDO. NA REDAÇÃO, 
AINDA TEM, AS VEZES, ALGUÉM QUE FALA: 
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GC: VITOR COSTA – CHEFE DE 
REPORTAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GC: JONATAS PACHECO – JORNALISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIPE COM SOM ORIGINAL DAS 
FILMAGENS 
 
JANAÍNA CASTILHO 
 
 

“EU IA DIZER UMA COISA, MAS NÃO VOU 
DIZER”. E EU: “UÉ PORQUE?”. “AH, PORQUE EU 
SEI QUE VAI TE INCOMODAR”. E EU FALEI, EU 
NÃO QUERO QUE TU NÃO DIGA PORQUE VAI  
ME INCOMODAR, EU QUERO QUE TU NÃO 
DIGA, PORQUE VAI INCOMODAR MUITA 
GENTE, A MINHA CABEÇA É O QUE PENSA 
MUITA GENTE. ENTÃO ASSIM, NÃO É SÓ PARA 
MUDAR O QUE TU... TAMBÉM É, TÁ? E É 
MUITO IMPORTANTE QUE AS PESSOAS NÃO 
COLOQUEM TUDO PARA FORA, MAS QUE 
ELAS NÃO PENSEM ESSAS COISAS. E EU 
ACHO QUE ESSE É O PROCESSO MAIS LENTO 
QUE A GENTE VAI TER. DE MUDAR O 
PENSAMENTO DAS PESSOAS E NÃO SÓ O 
QUE AS PESSOAS EXTERNAM, BOTAM PRA 
FORA. NA REDAÇÃO, E TODOS OS MENINOS 
QUE ESTÃO ALI, ELES ME RESPEITAM MUITO, 
ELES CONTAM MUITO COM A MINHA OPINIÃO, 
ELES OUVEM MUITO O QUE EU FALO. 
PORQUE TU SENTE, NÉ, QUANDO TU TÁ NO 
MEIO DE UMA DISCUSSÃO DE FUTEBOL, TU 
FALA ALGUMA COISA E “NEGO” NEM OUVE O 
QUE TU FALOU. PORQUE NÃO LEVA EM 
CONSIDERAÇÃO, PORQUE TU É MULHER. E 
ELES NÃO, ELES SUPER LEVAM EM 
CONSIDERAÇÃO O QUE EU FALO. ENTÃO, EU 
ACHO QUE, COM O TEMPO, A GENTE VAI 
CONQUISTANDO ISSO. 
 
DESDE O MOMENTO QUE A GENTE FAZ 
NOSSO PROCESSO SELETIVO, POR EXEMPLO, 
A GENTE JAMAIS DISTINGUE MULHERES E 
HOMENS, EM RELAÇÃO A CAPACIDADE, 
PORQUE A GENTE ENTENDE QUE, ATÉ PELA 
CULTURA QUE TEMOS AQUI, PELA 
FORMAÇÃO E PELO TAMANHO DE EQUIPE 
QUE A GENTE TEM, QUE A COISA É 
RIGOROSAMENTE IGUAL. NÃO HÁ NENHUMA 
DIFERENÇA, EM TERMOS DE TRABALHO, EM 
TERMOS DE CAPACIDADE DE TRABALHO. 
 
QUANDO VOCÊ COMEÇA A TRABALHAR COM 
ELAS, VOCÊ VÊ QUE ELAS SE ESFORÇAM DA 
MESMA MANEIRA QUE OS HOMENS, QUE 
ELAS ESTUDAM ATÉ MAIS QUE OS HOMENS, 
PORQUE A CADA DIA ELAS ACABAM 
QUERENDO MOSTRAR QUE ELAS SÃO 
CAPAZES. ENTÃO, VOCÊ VÊ QUE ELAS 
ACABAM SE ESFORÇANDO MUITO MAIS QUE 
OS HOMENS, POR CONTA DISSO, PRA 
QUEBRAR ESSE PRECONCEITO QUE EXISTE 
NO MUNDO DO JORNALISMO ESPORTIVO. 
 
(SOBE SOM) 
 
A PAIXÃO DOS NOSSOS ATLETAS PELO 
ESPORTE, PELA PROFISSÃO. E MUITO 
SACRIFÍCIO TAMBÉM. 
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ALINE NASTARI 
 
 
 
BRUNA DEALTRY 
 
 
 
 
TAYNAH ESPINOZA 
 
 
 
 
BRUNA DEALTRY 
 
 
 
 
 
ALINE NASTARI 
 
 
SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
GC: ALINE NASTARI/ ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
GC: BRUNA DEALTRY/ ESPORTE 
INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA RPC 
GC: JANAÍNA CASTILHO/ RPC-TV GLOBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NOSSA REPÓRTER, ISABELA PAGLIARI TRAZ 
MAIS INFORMAÇÕES, DIRETO DE PARIS. 
 
 
O RESULTADO DESSE JULGAMENTO, SÓ SAI 
NOS PRÓXIMOS DIAS. ELE TÁ VOLTANDO 
PARA O BRASIL, CHEGA NO RIO DE JANEIRO 
NO SÁBADO DE MANHÃ. 
 
POR ENQUANTO, VAI DANDO LIVERPOOL, VAI 
CONFIRMANDO O QUE FEZ NA PRIMEIRA 
PARTIDA, QUANDO GOLEOU, FOI MUITO BEM 
PRA CIMA DA ROMA. 
 
EU QUERIA QUE VOCÊ FALASSE UM 
POUQUINHO SOBRE SEU POSICIONAMENTO 
SEM O DIEGO EM CAMPO, NÉ. VOCÊ TÁ 
JOGANDO MAIS CENTRALIZADO, VOCÊ SE 
SENTE BEM? VOCÊ GOSTA DESSA POSIÇÃO? 
 
COMO É QUE VOCÊS SAÍRAM LÁ DENTRO? 
 
A GENTE TÁ LUTANDO PRA QUE A COISA 
FIQUE MELHOR PRA VOCÊS, PORQUE POR 
MUITO TEMPO NÃO FOI ASSIM. E, HOJE, A 
GENTE VÊ UM MOVIMENTO COMPLETAMENTE 
DIFERENTE. HOJE, A GENTE DISCUTE, HOJE A 
GENTE FALA SOBRE, HOJE AS PESSOAS 
ENTENDEM QUE A MULHER TEM QUE TER 
TAMBÉM ESSE ESPAÇO. HOJE, NÓS ESTAMOS 
UNIDAS LUTANDO PELA CAUSA. ENTÃO, EU 
ACHO QUE A PRIMEIRA COISA É, EU JÁ SINTO 
QUE VOCÊS VÃO TER UM ESPAÇO MUITO 
MELHOR DO QUE O QUE A GENTE TEVE. E 
ESPERO MUITO, A GENTE TÁ BRIGANDO E 
LUTANDO POR ISSO.  
 
NÓS ESTAMOS LUTANDO PRA ABRIR PORTAS 
PRA OUTRAS, MUITAS OUTRAS CHEGAREM 
TAMBÉM. É PRECISO DETERMINAÇÃO, É 
PRECISO MUITA VONTADE, É PRECISO MUITO 
EMPENHO, E É PRECISO CORAGEM. A GENTE 
FICOU MUITO MAIS ATENTA. É 
IMPRESSIONANTE QUE EM ALGUMAS 
SITUAÇÕES, QUE PRA GENTE ERAM, ISSO 
NÃO É NADA DEMAIS, OU ERA ROTINEIRO, OU 
ERA COTIDIANO, HOJE EM DIA NÃO É MAIS. 
 
VOCÊ NÃO PODE DESISTIR, VOCÊ TEM QUE 
SEMPRE BUSCAR, PORQUE VOCÊ NÃO ESTÁ 
LUTANDO SÓ POR VOCÊ. VOCÊ ESTÁ 
LUTANDO POR TODA UMA CATEGORIA, POR 
UM GRUPO DE PESSOAS, DE MULHERES QUE 
TAMBÉM QUEREM QUE ESSE ESPAÇO SEJA 
IGUAL. A GENTE TÁ LONGE DE CONSEGUIR 
ISSO? EU ACHO QUE AINDA, NÓS TEMOS QUE 
DAR MUITOS PASSOS, MAS EU ACHO QUE É 
POSSÍVEL. 
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SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
SONORA – TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
GC: TAYNAH ESPINOZA/ ESPORTE 
INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRILHA SONORA – FIREFLY 
CLIPE 2:  IMAGENS DA JORNALISTAS 
TRABALHANDO 
 
 
SONORA – ALINE NASTARI – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
GC: ALINE NASTARI/ ESPORTE INTERATIVO 
 

 
 
SONORA – JANAÍNA CASTILHO – 
APRESENTADORA RPC 
GC: JANAÍNA CASTILHO/ RPC-TV GLOBO 
 
 
SONORA – TAYNAH ESPINOZA – 
APRESENTADORA ESPORTE INTERATIVO 
GC: TAYNAH ESPINOZA/ ESPORTE 
INTERATIVO 
 
 
 
 
 

 
A MULHER TEM UM JEITO TODO ESPECIAL DE 
FAZER O JORNALISMO ESPORTIVO, ASSIM 
COMO O HOMEM TAMBÉM TEM UM JEITO 
ESPECIAL. EU ACHO QUE CADA PESSOA TEM  
SUA MANEIRA DE FAZER E TEM ESPAÇO PRA 
TODO MUNDO.  
 
SE GOSTA DISSO, TEM QUE FAZER. E, ASSIM, 
HOUVE UM TEMPO EM QUE MULHER NÃO 
VOTAVA, AS PRIMEIRAS QUE VOTARAM, ELAS 
OUVIRAM UM MONTE DE BOBAGEM. HOUVE 
UM TEMPO EM QUE MULHER NÃO 
TRABALHAVA EM NADA, AS PRIMEIRAS QUE 
TRABALHARAM OUVIRAM UM MONTE DE 
BOBAGEM. HOUVE UM TEMPO EM QUE 
MULHER NÃO FALAVA DE FUTEBOL, HOUVE 
UM TEMPO EM QUE MULHER NÃO FALAVA DE 
FUTEBOL INTERNACIONAL. E, ASSIM, ISSO TÁ 
PASSANDO, PORQUE SEMPRE TEM ALGUÉM 
QUE COMEÇA A DESBRAVAR ESSE CAMINHO. 
E A GENTE PRECISA SER ESSAS PESSOAS. 
 
SE É O QUE VOCÊ GOSTA, SE É O QUE É SUA 
PAIXÃO, SE É O QUE TE MOVE, VAI EM 
FRENTE. NINGUÉM VAI TE PARAR, SABE? SE 
VOCÊ TEM CAPACIDADE PARA AQUILO, SE 
VOCÊ TEM CONTEÚDO, VOCÊ SE BASTA. 
VOCÊ, AOS POUCOS, CONSEGUE MOSTRAR A 
SUA CAPACIDADE, CONSEGUE MOSTRAR DO 
QUE VOCÊ É CAPAZ E AS PESSOAS VÃO 
ABRIR AS PORTAS PRA VOCÊ, PORQUE ELAS 
VÃO RECONHECER QUE VOCÊ É BOA NO QUE 
VOCÊ FAZ. 
 
 
(SOBE SOM) 
 
 
 
EU SOU FELIZ COM O QUE EU ESCOLHI, 
PORQUE EU SOU REALIZADA, EU SOU FELIZ. 
EU TRABALHO, DIA A DIA, COM ALEGRIA, NÉ? 
E EU ACHO QUE É ISSO QUE TODO MUNDO 
SONHA, NÉ. 
 
EU ACHO QUE TUDO ISSO ME COMPLETA, 
TUDO QUE EU SEMPRE QUIS. FORMAR UMA 
FAMÍLIA, FAZER O QUE EU GOSTO, TER A 
MINHA PROFISSÃO. 
 
E GOSTO MESMO, ME SINTO REALIZADA. 
MINHA PRIMEIRA FINAL DE LIGA DOS 
CAMPEÕS, EU TENTEI NÃO PENSAR NO QUE 
EU ESTAVA FAZENDO. ATÉ QUE ALGUÉM ME 
MANDOU UMA MENSAGEM: “TU TÁ NA FINAL 
DA LIGA DOS CAMPEÕES E TÁ DEMAIS, E NÃO 
SEI O QUE”. E DAI, EU LI AQUILO E COMECEI A 
REALIZAR. ONDE É QUE EU ESTOU? E AI, EU 
FIQUEI MUITO FELIZ ASSIM. ENTÃO, EU SOU 
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SONORA – BRUNA DEALTRY – REPÓRTER 
ESPORTE INTERATIVO 
GC: BRUNA DEALTRY/ ESPORTE 
INTERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRILHA SONORA – PAGU/ RITA LEE 
CLIPE 3: IMAGENS DAS JORNALISTAS EM 
PRETO E BRANCO 
 
 
IMAGENS E PRODUÇÃO: AMANDA GOMES 
 
EDIÇÃO: AMANDA GOMES/ BRUNNO 
BERTO/ DOUGLAS LIMA 
 
PESQUISA: AMANDA GOMES 
 
VIDEOGRAFISMO: BRUNNO BERTO 
 
ORIENTAÇÃO: ELAINE GUARNIERI 
 
TRILHA SONORA: BLUNT/ DRUM BASS/ 
FIREFLY/ HYPED/ PAGU-RITA LEE/ RUN THE 
WORLD GIRLS-BEYONCE 
  
AGRADECIMENTOS: ALINE NASTARI/ 
BRUNA DEALTRY/ BRUNNO BERTO/ 
JANAÍNA CASTILHO/ TAYNAH ESPINOZA. 
 
FADE OUT TO BLACK 
 

MUITO REALIZADA COM O QUE EU FAÇO.  
 
EU AMO ESPORTES, EU AMO FUTEBOL, EU 
AMO CONTAR HISTÓRIAS. EU AMO ENTRAR 
AO VIVO E SENTIR A EMOÇÃO DO MOMENTO. 
PODER PASSAR ISSO PRA PESSOA QUE ESTÁ 
EM CASA. A BRUNA É TOTALMENTE 
REALIZADA E A BRUNA VAI SEGUIR FAZENDO 
O TRABALHO DELA DA MELHOR FORMA 
POSSÍVEL E AINDA MAIS FORTE. JÁ SOMOS 
MUITAS, JÁ SOMOS RESPEITADAS E UNIDAS 
AGORA. O PRECONCEITO ME DÁ MAIS FORÇA 
SABE? PRA PROVAR E EU CARREGO UMA 
RESPONSABILIDADE MAIOR AGORA, QUE EU 
ENTENDI, DE FATO, QUE PRECONCEITO É 
ESSE. ENTÃO, EU CARREGO A 
RESPONSABILIDADE DE PROVAR O QUANTO A 
MULHER É CAPAZ. ENTÃO, EU FAÇO O MEU 
MELHOR POR MIM E POR TODAS. 
 
(SOBE SOM) 
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10 ANEXOS 
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10.1 ANEXO A - TERMOS DE CONSENTIMENTO 
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10.2 ANEXO B – LINK PARA ACESSAR O VÍDEODOCUMENTÁRIO 

 

POR ELAS E POR TODAS: Um videodocumentário sobre machismo no futebol 

https://www.youtube.com/watch?v=X00bXn6gBeY 


