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Resumo 

Este artigo reflete sobre o papel das mulheres jornalistas e suas funções no jornalismo 

desportivo em Portugal, a partir da análise de dois pontos de vista: a forma como se integram 

nas redações e as perceções sociais que estão relacionadas com a sua atividade, sobretudo a 

partir do trabalho realizado no exterior e pelos comentários feitos por leitores, ouvintes ou 

telespectadores. Deste modo, realizou-se um estudo, de pendor qualitativo, através da 

realização de entrevistas estruturadas a uma amostra de mulheres jornalistas na área de 

desporto, bem como de investigadoras na área de interseção entre os estudos de género e os 

média. A análise dos diversos depoimentos indica que as jornalistas assumem as dificuldades 

de trabalhar numa área ainda muito marcada pela presença masculina, tanto na ocupação de 

cargos de chefia, como nos conteúdos desportivos abordados. As jornalistas sublinham a 

recorrência de comentários preconceituosos, misóginos e ofensivos, que procuram diminuir o 

potencial que as mulheres possam oferecer a esta área de trabalho. 

Palavras-chave: Jornalismo, Mulheres, Desporto, Desigualdades, Profissão. 
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Unequal perceptions of the work of women sports journalists in Portugal: routines, 

problems and practices 

 

Abstract  

This article discusses the role of women journalists and their functions in sports journalism in 

Portugal, from two points of view: the way they are integrated in the newsrooms and the 

social perceptions that are related to their activity, especially from the outside work and the 

comments made by readers, listeners or viewers. As such, a qualitative study was carried out 

through structured interviews to a sample of women journalists covering sports, as well as 

with researchers whom have been working in the intersection between gender and media 

studies. In one hand, the analysis clearly indicates that the journalists face several troubles in 

the newsrooms, especially in this area where men still dominate several leading positions, both 

in management and in the content covered. In the other, the journalists highlighted several 

situation of prejudice, misogynistic and offensive comments, which seek to diminish the 

potential that women can offer to this area of work. 

Keywords: journalism, women, sports, inequalities, work.  

 

Introdução 
 

Há muito tempo que ser jornalista deixou de ser uma profissão apenas ocupada por homens 

(Silveirinha, 2012). No entanto, não é possível apagar um longo passado em que as mulheres 

nem sempre foram bem vistas pelos órgãos de comunicação social, enquanto profissionais da 

área. Em Portugal, por exemplo, a área do jornalismo desportivo é completamente dominada 

SHOR�VH[R�PDVFXOLQR��³Ki�����MRUQDOLVWDV�D�WUDEDOKDU�HP�GHVSRUWR�QR�QRVVR�SDtV��GRV�TXDLV�����

VmR�KRPHQV�������H����VmR�PXOKHUHV�����������´��0DUWLQV�	�&HUTXHLUD��������S������� 

Diversos trabalhos científicos têm vindo a dar conta das dificuldades que as mulheres 

encontram no exercício da sua atividade como jornalistas. Apesar de, tal como avança Delano 

(2011), terem sido feitos vários avanços na integração de mulheres nas redações, com 

responsabilidades e tarefas idênticas aos homens, muitas distonias persistem. A partir da 

realidade asiática, Shetty (2005) apresenta inúmeras circunstâncias onde a presença 

expressiva dos homens na estrutura dos média dificulta a realização de certas tarefas por 

parte das mulheres, o que estará enraizado numa tradição social e cultural centrada no papel 

masculino. Em Israel, por exemplo, destaca-se a forma como se utiliza, tipicamente, a mulher 

para a apresentação de conteúdos televisivos com algum destaque, uma função que se debate 
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com o problema dos salários desiguais, inferiores aos dos homens. Lewis, Zamith e Coddington 

(2020) discutem as constantes ameaças, algumas de índole física, que diversas jornalistas têm 

sentido no EUA, uma situação que conseguiram empiricamente demonstrar através de um 

estudo que revela, ainda, que as profissionais deste setor com maior exposição, como os 

meios audiovisuais associados à imagem, correm mais riscos de receberem comentários 

negativos por parte do público. 

Desta forma, o principal objetivo deste trabalho consiste na tentativa de compreender o 

papel da mulher enquanto jornalista na área do desporto. Para alcançar este objetivo, foram 

aplicadas entrevistas estruturadas, recorrendo a um processo de amostragem não-

probabilística por conveniência a mulheres jornalistas que desempenham, à data deste estudo 

(junho de 2020), funções no mundo do jornalismo desportivo e também a docentes 

universitárias e investigadoras com estudos nesta área.  

 

A presença da mulher no jornalismo desportivo 

 

Não se sabe o exato momento em que as mulheres começaram a desempenhar funções 

enquanto jornalistas. O aparecimento de assinaturas femininas nos jornais nacionais não se 

traduziu na entrada de mulheres nas redações, uma vez os periódicos da época não tinham um 

espaço como hoje em dia destinado à atividade jornalística e, quando começaram a aparecer, 

não existiam divisões separadas como, por exemplo, os espaços destinados à higiene pessoal 

dos jornalistas.  

O trabalho elaborado pelas mulheres era feito em casa e, posteriormente, enviado à 

pessoa responsável no jornal que trataria da sua publicação. Como revela Isabel Ventura,  

 

inicialmente, os periódicos não tinham um espaço idêntico ao que hoje chamamos 
¶UHGDomR¶� H� SRUTXH�� TXDQGR� SDVVDUDP� D� WHU�� DV� PXOKHUHV� QmR� SRGLDP� HQWUDU�� RX�
quando o acesso não lhes era interdito, tinham espaços separados à semelhança do 
que sucede hoje com os lavabos (2014, p. 9). 

 
 

Seguindo a mesma autora, Manuela de Azevedo foi a primeira jornalista portuguesa a 

ter carteira profissional. Começou a carreira no jornal República, foi redatora da revista Vida 

Mundial, Diário de Lisboa, Diário ilustrado e terminou carreira no Diário de Notícias. Virgínia 

Quaresma é outro dos grandes nomes do jornalismo português. Possui uma rua com o seu 

nome onde, na placa que a identifica, está escrito ³SULPHLUD� MRUQDOLVWD�SRUWXJXHVD´��9HQWXUD��

2014, p. 9). Nesta altura, o funcionamento do mercado jornalístico oferecia uma dimensão 

problemática. Com frequência, as mulheres eram obrigadas a assinar as suas peças 

jornalísticas recorrendo à utilização de um nome masculino.  

Como já foi referido, o jornalismo era visto como uma profissão de homens, não era a 
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carreira ideal para o sexo feminino. As mulheres que nutriam gosto pela escrita esconderam 

durante muito tempo a sua participação em jornais, sendo que era muito mais fácil a utilização 

de um pseudónimo masculino, estando assim livres das críticas alheias (Ventura, 2014, p. 9).  

Quando as mulheres começaram a entrar nas redações dos jornais, havia uma 

separação dos espaços destinados a jornalistas do sexo feminino. Para algumas pessoas estas 

³PHGLGDV´�IRUDP�LPSOHPHQWDGDV�FRP�YLVWD�j�³GHIHVD�GD�LQWHJULGDGH�PRUDO�GDV�PXOKHUHV�IDFH�j�

OLQJXDJHP�H[FHVVLYDPHQWH�JURVVHLUD�GRV�FROHJDV�GR�VH[R�PDVFXOLQR �́�RX�VHMD��SDUD�SURWHJHU�DV�

mulheres dos homens. Já para outros indivíduos, a chegada de elementos femininos às 

UHGDo}HV�FRORFDULD�D� OLEHUGDGH�GRV�KRPHQV�IDODUHP�OLYUHPHQWH�HP�FDXVD��³D�VHSDUDomR�ItVLFD�

permitia-OKHV�PDQWHU� XPD�HVSpFLH� GH� µFROyQLD¶�PDVFXOLQD� H�� VREUHWXGR�� D�PDQXWHQomR� GHVVH�

privilégio que é o da palavUD�QR�HVSDoR�S~EOLFR��RX�QHVWH�FDVR��VHPLS~EOLFR´��9HQWXUD��������

pp. 12-13).  

Como se a separação dos espaços físicos não fosse suficiente, a delimitação dos temas 

HUD�XPD�FRQVWDQWH�� ³8PD�HVSpFLH�GH� µFHQVXUD� LQWHUQD¶�� D� MXQWDU� j� FHQVXUD�RILFLDO� TXH�YLJRra 

QHVWD� DOWXUD´� �9HQWXUD� ������ ����� $V� MRUQDOLVWDV� HUDP� SUDWLFDPHQWH� REULJDGDV� D� HVFUHYHUHP�

sobre assuntos apelidados como de especialidade do sexo feminino: gastronomia e culinária, 

FXOWXUD� H� HGXFDomR�� SXHULFXOWXUD� H� DVVLVWrQFLD� VRFLDO�� �«�� RV� WHPDV� GR� Ieminino são 

considerados menores e têm como consequência a descredibilização ou menorização de quem 

os produz (Ventura, 2014, p. 13). A instrução escolar levou a que houvesse uma crescente 

SUHVHQoD�GDV�PXOKHUHV�QR�MRUQDOLVPR��³(P�������DV�XQLYHUVLWiULDV�FRnstituíam uma pequena 

minoria, representando apenas 29,5% dos estudantes. A partir daquela data, têm crescido 

FRQWLQXDPHQWH��VHQGR�DFWXDOPHQWH�D�PDLRULD��DWLQJLQGR�TXDVH�RV����´��6XEWLO��������S����� 

O Sindicato dos Jornalistas deu conta dos resultados de um inquérito, apresentado no 

Congresso de Jornalistas, em 2017, onde se percebeu que 48,2% dos jornalistas são 

mulheres. O inquérito revela ainda que as jornalistas têm níveis de educação superiores (54% 

possuem uma licenciatura, superando os homens, com 34%) e trabalham mais horas (43% 

trabalham entre 41 e 50 horas semanais e os homens na mesma situação 33%). Além de 

trabalharem mais horas, as mulheres ganham cerca de menos 80 euros líquidos por mês do 

que os homens, representando, assim, mais de 1.000 euros por ano, o que configura um 

salário mensal desigual entre os dois géneros. No mesmo estudo refere-se que as mulheres 

auferem menos de metade dos salários acima dos 2.000 euros e que estão mais insatisfeitas 

com a profissão, especialmente com a remuneração que auferem. Quanto aos cargos de 

chefia, as mulheres ocupam menos de metade destas posições de liderança e admitem, em 

maior percentagem, que, se pudessem, escolheriam outra profissão. O mesmo documento 

revela TXH�DV�PXOKHUHV�MRUQDOLVWDV�³HVWmR�KRMH�VXjeitas a condições de trabalho (ainda) mais 

vulneráveis, com níveis de precariedade, insegurança laboral, desigualdade salarial e assédio 

VXSHULRUHV�DRV�UHJLVWDGRV�SHORV�MRUQDOLVWDV�KRPHQV��TXH�GHYHP�LJXDOPHQWH�VHU�GHQXQFLDGRV�́ � 
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Se para as mulheres fazer jornalismo era impensável, imagine-se escrever o que quer 

que fosse sobre a área desportiva. O desporto sempre foi um universo à parte e inalcançável 

para o sexo feminino. No início dos anos 1970 era difícil encontrar uma mulher a trabalhar no 

jornalismo desportivo, mas as coisas mudaram e, atualmente, é possível encontrar mulheres 

nas redações de desporto (Coelho 2006). Em relação ao número de homens, as mulheres 

DLQGD� ILFDP� PXLWR� DWUiV�� ³PDV� p� SRVVtYHO� DWp� TXH� R� tQGLFH� IHPLQLQR� QD� UHGDomR� UHIOLWD� R�

interessH�GD�SRSXODomR´��&RHOKR�����������$V�SHVVRDV�DLQGD�QmR�HVWmR�KDELWXDGDV�D�YHU�H�RXYLU�

XPD�PXOKHU� IDODU�GH�GHVSRUWR��SHOR�TXH�DLQGD�FDXVD�DOJXPD�HVWUDQKH]D�TXDQGR�DFRQWHFH� ³p�

VHPSUH�YLVWR�FRPR�DOJR�FXULRVR�XPD�PXOKHU�TXH�SDUHFH�HQWHQGHU�GH�HVSRUWHV´��&RHOho, 2006, 

p. 35).   

O número de mulheres nas redações tende a crescer, mas ainda são vistas com alguma 

GHVFRQILDQoD�SRU�SDUWH�GRV�KRPHQV��DSHVDU�³GR�FUHVFHQWH�Q~PHUR�GH�MRUQDOLVWDV�PXOKHUHV�QDV�

redações, as mulheres ainda são vistas como estranhas pelos seus colegas do sexo 

masculino. Isso acontece porque as práticas jornalísticas estão profundamente enraizadas 

QXPD� FXOWXUD� SURILVVLRQDO� FHQWUDGD� QR� KRPHP´� �/RER et al., 2015, p. 3). O Inquérito 

Internacional de Imprensa Desportiva, de 2011, que analisou 80 jornais de 22 países, e a 

autoria dos textos jornalísticos na área do desporto, concluiu que só 8% dos 11 mil artigos 

eram escritos por mulheres (Horky e Nieland 2011). Marie Hardin e Stacie Shain, no artigo 

Female Sports Journalists: Are We There Yet? µ1R¶, defendem que a duração média da carreira 

das mulheres no jornalismo desportivo é de dez anos e que a maioria nunca chega a alcançar 

cargos de gestão (2005, p. 23). Nos órgãos de comunicação social dirigidos ao público 

feminino o panorama é bem diferente. Estes são os únicos onde as mulheres chegam a exercer 

FDUJRV�GH�FKHILD��³DV�~QLFDV�PXOKHUHV�GLUHFWRUDV�GH�yUJmRV�GH�FRPXQLFDomR�VRFLDO�HQFRQWUDP-

se nas revistas dirigidas ao público feminino. São também escassos os cargos de chefia 

ocupados por mulheres nas UHGDFo}HV´��6XEWLO��������S����� 

No jornalismo, as mulheres, na maior parte dos casos, desempenham apenas funções 

GH�³H[HFXomR �́�$�HOLWH� MRUQDOtVWLFD�FRQWLQXD��SRUWDQWR��D�VHU�SUHGRPLQDQWHPHQWH�PDVFXOLQD��R�

que significa que ao ingresso das mulheres na profissão não tem correspondido idêntico acesso 

a lugares de relevo (Subtil, 2000). Além de nunca alcançarem cargos altos no desporto, as 

tarefas dadas às mulheres nas redações de desporto não são as mesmas que são atribuídas 

aos homens. Normalmente, as jornalistas ficam encarregues de cobrir eventos desportivos 

mais pequenos, com pouca notoriedade e outros desportos com menos adeptos. 

 

as mulheres na maior parte são encaminhadas para as editorias de esportes 
amadores. É mais fácil demonstrar conhecimento sobre vôlei, basquete e tênis do 
que sobre futebol e automobilismo. Territórios onde o machismo ainda impera. Mas 
também onde menos mulheres do que homens demonstram conhecimento (Coelho, 
2006, p. 35). 
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Num estudo realizado por Cláudia Martins e Carla Cerqueira (2018), através da 

aplicação de um inquérito a 19 órgãos de comunicação nacionais, com o fim de quantificarem 

³DV�H�RV�MRUQDOLVWDV�GH�GHVSRUWR�HP�3RUWXJDO �́�IRL�DSXUDGD�D�VHJXLQWH�GLVWULEXLomR��7DEHOD���� 

 

Tabela 1 - Número de jornalistas e jornalistas em cargos hierarquicamente superiores 
 

 
Fonte: Cerqueira e Martins (2018, p. 9) 

 
 

Em relação aos cargos ocupados pelas mulheres no jornalismo desportivo, segundo 

estes resultados, em 93 postos de trabalho hierarquicamente superiores, apenas 15 são 

ocupados por mulheres. Conforme relatam nesse trabalho,  

 

As percentagens de homens e mulheres em posições de chefia ou cargos superiores 
nas redações portuguesas subordinadas à temática desportiva são, igualmente, 
baixas: 84% dos postos superiores são ocupados por homens, percentagem que 
corresponde a 78 profissionais, e 16% são pertencentes a mulheres, 
correspondentes a 15 num total de 93 postos hierarquicamente superiores 
(Cerqueira e Martins, 2018, p. 10). 

 
 

O mesmo estudo releva que, segundo dados de 2018, a diferença entre homens e 

mulheres nas redações, em concreto na área de desporto, é abismal: 230 homens e 37 

mulheres, na imprensa escrita; 28 homens e 3 mulheres na rádio; 73 homens e 15 mulheres, 

na televisão. As autoras referem que na imprensa escrita desportiva - mais especificamente 

nos três jornais desportivos diários (A Bola, Record e O Jogo), grande parte das mulheres 
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estão na secção de Modalidades (10), no online são oito, futebol nacional (4) e na agenda (3). 

A imprensa portuguesa dá um maior destaque aos três grandes clubes do país (Futebol Clube 

do Porto, Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Portugal) e, por isso mesmo, possuem 

mais páginas dedicadas a estes. Existem apenas duas mulheres a trabalhar nessas secções nos 

três desportivos diários, uma no Benfica e outra na do Sporting. Relativamente ao 

departamento que cobre o futebol internacional, as autoras não encontraram qualquer 

elemento feminino.  

 

Metodologia 

 

Este artigo tem como objetivo averiguar se existem diferenças nas tarefas e práticas 

desempenhadas pelas mulheres enquanto jornalistas de desporto em Portugal, e os problemas 

que estas enfrentam diariamente durante o desempenho da profissão. Para a concretização 

deste objetivo utilizou-se uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa).  

Neste sentido, decidiu-se implementar, como técnica de recolha de dados, um conjunto 

de entrevistas estruturadas e adaptadas aos dois perfis selecionados para analisar o tema: a 

mulheres jornalistas com responsabilidades na redação de temas desportivos, o que se 

traduziu neste caso em nove entrevistas; a investigadoras na já referida área de interseção 

entre os média e os estudos de género, o que resultou em duas entrevistas. Assim, a 

amostragem utilizada foi a não-probabilística por conveniência ou por acessibilidade. 

De modo a compreender a perspetiva tanto das jornalistas como das investigadoras, 

utilizou-se a técnica da análise de conteúdo, na linha da proposta apresentada por Bengtsson 

(2016), que define esta ferramenta como uma forma de organização do conteúdo mais 

relevante e realista. O autor propõe duas abordagens da análise de conteúdo: a manifesta, 

dedicada a uma superfície de ampla estrutura; a latente, que envolve o cruzamento de 

perspetivas num determinado universo concreto. Dada a natureza deste estudo, e do número 

modesto, mas relevante da amostra, decidiu-se seguir a última perspetiva apresentada, uma 

vez que se pretende colocar em evidência as avaliações das participantes neste estudo.  

De forma a garantir os imperativos éticos de anonimato das respostas recolhidas, 

iremos analisar as declarações das entrevistadas recorrendo a uma formulação numérica. 

Deste modo, conduzimos nove entrevistas a jornalistas ligadas a diversos meios de 

comunicação, de acordo com a seguinte distribuição: televisão (4 entrevistadas); imprensa 

(3); online (1); televisão (1). Refira-se, a título genérico e informativo, que todas as 

entrevistadas desenvolvem atividades jornalísticas de forma regular e permanente há, pelo 

menos, cinco anos. Tal como se descreveu anteriormente, registámos a perspetiva de duas 

docentes e investigadoras portuguesas com trabalho científico nesta área. 
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Análise dos resultados  

 

Em termos genéricos, avaliamos neste artigo as perceções das jornalistas e das investigadoras 

sobre dois aspetos, que se relacionam, em primeiro lugar, com as práticas jornalísticas nas 

secções de desporto e o lugar da mulher neste contexto e, num segundo momento, as 

eventuais dificuldades que uma mulher jornalista terá de enfrentar na execução do seu 

trabalho fora da redação, no contacto com o público desta área ou mais generalizado.  

Em relação à primeira dimensão de observação, sobre as perceções do trabalho 

jornalístico levado a cabo pelas mulheres nas redações, concluiu-se que as perspetivas das 

entrevistadas divergem ligeiramente entre si, embora todas acabem por admitir que é possível 

encontrar algumas desigualdades nas representações sobre o papel que a mulher jornalista 

pode desempenhar neste contexto. 

Questionada sobre se as redações lidam bem com o facto de terem mulheres na equipa, 

a entrevistada nº 1 afirmou que existe preconceito e desconfiança em relação à capacidade 

GDV� PXOKHUHV� SDUD� WUDEDOKDUHP� QHVWD� iUHD�� ³8PD� HVSpFLH� GH� GHVFRQILDQoD� LQWHOHFWXDO�� HP�

relação à competência e conhecimento sobre desporto, algo que nunca acontece quando se 

WUDWD�GH�XP�KRPHP �́�VXEOLQKD��$�MRUQDOLVWD�UHYHOD�TXH��QXP�SRQWR�GH�YLVWD�SHVVRDO��VHQWH�XPD�

maior pressão ao desempenhar as tarefas diárias, não por temer represálias, mas por a 

tolerância ao erro ser muito menor, porque, tal como explicou, uma mulher nesta área tem de 

trabalhar e provar muito mais do que um homem e nunca recebe o mesmo tipo de 

reconhecimento. 

A entrevistada nº 2 disse nunca ter sentido qualquer tipo de discriminação por parte de 

colegas e chefias pelo facto de ser mulher, no entanto recorda um exemplo que evidencia um 

certo preconceito encapotado, em que se admite os jornalistas homens têm, supostamente, 

um maior conhecimento sobre o funcionamento do desporto, comparativamente com as 

mulheres, o que determina, eventualmente, uma menor exigência dos editores em relação às 

jornalistas. A entrevista completa esta ideia: ³XPD vez em conversa com uma das minhas 

coordenadoras, ela disse-me diretamente: ³(X sei que não posso exigir tanto de vocês 

raparigas como faço como os UDSD]HV´ �́ Esta afirmação leva a crer que as mulheres não são as 

únicas lesadas de tratamento diferenciado nas redações e acaba por ser muito mais fácil uma 

mulher superar as expectativas. Numa outra experiência profissional, a entrevistada nº 3 

percebeu que os métodos de recrutamento e os exercícios de teste não eram os mesmo para 

KRPHQV� H�PXOKHUHV�� ³$� FRQYHUVD� TXH� VHUYH� GH� DSUHVHQWDomR� GH� XPD�PXOKHU� p�PXLWR�PDLV�

alongada em comparação com um homem. A minha durou cerca de uma hora, enquanto a 

FRQYHUVD�FRP�FDGD�XP�GRV�KRPHQV�GD�UHGDomR��WHYH�D�GXUDomR�GH����PLQXWRV�QR�Pi[LPR�́ ��$�
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MRUQDOLVWD� GLVVH� TXH� DLQGD� ³PXLWDV� UDSDULJDV� VmR� FKDPDGDV� SDUD� D� HQWUHYLVWD�� PDV� TXH�

raramente passam nos testes. A redação era composta apenas por três raparigas e 12 

UDSD]HV�́ � 

A entrevistada nº 4 referiu que existe discriminação das mulheres em várias esferas, 

QmR� DSHQDV� QR� MRUQDOLVPR� GHVSRUWLYR�� ³DV� FDUDFWHUtVWLFDV� TXH� GLIHUHP� XPD� PXOKHU� GH� XP�

KRPHP�WrP�D�YHU�PDLV�FRP�D�QDWXUH]D�H�QmR�WDQWR�FRP�R� LQWHOHFWR �́�(PERUa admita que a 

LQWHJUDomR� GH� XPD� PXOKHU� QXPD� UHGDomR� GH� GHVSRUWR� p� FDGD� YH]� PDLV� QDWXUDO�� ³SRUTXH� p�

WDPEpP�PDLV�FRPXP�GR�TXH�QR�SDVVDGR �́�D�MRUQDOLVWD�UHYHOD�TXH�³QHP�VHPSUH�IRL�DVVLP��(��

UHFRQKHoR��TXH�GDU�RV�SULPHLURV�SDVVRV�QR�GHVSRUWR��QmR�IRL�IiFLO �́�A entrevistada nº 5 desloca 

a desigualdade do relevo da mulher jornalista numa redação desportiva para a questão das 

chefias. Segundo a entrevistada, os cargos de maior responsabilidade editorial estão ainda 

vedados às mulheres. A jornalista afirmou que, à data a que se reporta esta análise, não 

existiam mulheres nestas funções no meio de comunicação onde trabalhava e que o sexo 

feminino tinha de trabalhar muito mais do que um homem para chegar a cargos de editoria. 

³+i� WHWRV� GH� YLGUR�� 2X� VHMD�� QmR� QRV� GL]Hm declaradamente que não temos direito à 

oportunidade, permitem-nos que lutemos por ela, mas quando estamos a um passo de a 

DOFDQoDU�Ki�XPD�EDUUHLUD�LQYLVtYHO �́�DSRQWRX�� 

Esta perceção parece contrariar, em certo modo, o percurso profissional da entrevistada 

nº 6, que chegou aos cargos de editora e direção. A jornalista admite, ainda assim, que não foi 

XP�FDPLQKR�IiFLO�H�TXH�³FRPR�HP�WRGDV�DV�iUHDV�RV�FDUJRV�GH�FKHILD�VmR�TXDVH�XP�H[FOXVLYR�

dos homens. A prova disso é que demorei muito mais tempo a lá chegar .́ Para a jornalista, os 

KRPHQV�VmR�FRQVLGHUDGRV�³UDSLGDPHQWH�PDLV�FUHGtYHLV��FRPR�VH�IRVVH�XP�GHVtJQLR�JHQpWLFR �́�

O desinteresse das mulheres pelo desporto é um dos motivos para que estas sejam uma 

minoria no jornalismo desportivo, juntando a isso o facto GH�HVWD�VHU�³XPD�HGLWRULD�GXUD�SDUD�

mulheres com contexto familiar: muitos horários noturnos e trabalho por excelência ao fim de 

VHPDQD �́�H[SOLFRX�� 

Em sentido inverso à linha de raciocínio aqui apresentada surgem os depoimentos das 

restantes jornalistas entrevistadas (7, 8 e 9). Todas defenderam que nunca sentiram qualquer 

tipo de discriminação nas redações de desporto onde trabalhavam ou mesmo em experiências 

profissionais anteriores. 

As investigadoras contactadas para, de algum modo, interpretarem estes dados, 

sinalizam a existência de diversas práticas desiguais, enraizadas num certo clima de 

genderização da classe jornalística nesta área. A investigadora entrevistada nº 1 lembra que já 

VH�QRWDP�HYROXo}HV�SRVLWLYDV�QHVWH�FRQWH[WR��³QR�HQWDQWR�DV�GLVFULminações continuam a ser 

muito presentes, embora em muitos casos sejam de ordem diferente do que se verificava 

DQWHV��PXLWR�PDLV�VXEWLV �́�$�LQYHVWLJDGRUD�HQWUHYLVWDGD�Q����FRQVLGHUD�TXH�³RV�GDGRV�PRVWUDP�

que o número de homens e mulheres na profissão é mais ou menos equivalente, mas quando 
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ROKDPRV�SDUD�DV�SRVLo}HV�GH�FKHILD�HODV�FRQWLQXDP�D�VHU�GRPLQDGDV�SHORV�KRPHQV �́� 

A docente defende que a desigualdade também se reflete nos próprios conteúdos 

assinados pelos jornalistas. Num projeto onde esteve envolvida entre 2013 e 2016, sobre a 

produção jornalística a partir de uma perspetiva de género, a investigadora concluiu que as 

UHGDo}HV�HP�3RUWXJDO�VmR�GRPLQDGDV�³SRU�XPD�FRVPRYLVmR�PDVFXOLQD�GR�PXQGR��TXH�GHSUHFLD�

o que é codificado, digamos assim, como feminino .́ Embora existam diferenças consoante o 

PHLR� GH� FRPXQLFDomR� HP� FDXVD�� D� LQYHVWLJDGRUD� FRQVLGHUD� TXH� ³HP� JHUDO�� Ki� HGLWRULDV�

dominadas por mulheres e editorias dominadas por homens. Esta seleção ocorre, com 

frequência, de forma falsamente natural, tal como no dia a dia são normalizados papéis de 

JpQHUR�IHPLQLQRV�H�PDVFXOLQRV �́ 

Relativamente à questão das chefias, levantada por algumas entrevistadas, a cientista 

mostra-VH�PDLV�FDXWHORVD��XPD�YH]�TXH�³D�FXOWXUD�GDV�UHGDo}HV�GLDORJD�FRP�RV�YDORUHV�VRFLDLV�

mais amplos, que justificam que homens e mulheres tenham ainda um valor diferente no 

PHUFDGR� GH� WUDEDOKR �́� (VWD� SHUFHomR� VXJHUH� D� HYHQWXDO� DQiOLVH� GH� RXWUDV� HVWUXWXUDV� PDLV�

DODUJDGDV��³$V�SROtWLFDV�GLULJLGDV�SDUD�D�FRQFLOLDomR�GD�HVIHUD�GRPpVWLFD�FRP�D�HVIHUD laboral 

WrP�SUHFLVDPHQWH� HP� YLVWD� FRQWUDULDU� HVVD� YDORUL]DomR� GLIHUHQFLDGD �́� $� HQWUHYLVWDGD� DILUPRX�

que a questão a diferença de perceções sentida nas redações pode envolver questões de outra 

FRPSOH[LGDGH�� ³1mR� FUHLR� TXH� SRVVDPRV� UHVSRQVDELOL]DU� LQGLYLGXDlmente um conjunto de 

pessoas. Se assim fosse, bastaria afastá-las e o problema resolver-se-LD �́ 

Na análise da segunda questão, que se prende com a perspetivação de algumas 

circunstâncias que se colocam ao exercício de atividade jornalística das mulheres no exterior, 

fora das redações, já é possível encontrar um terreno de maior unanimidade junto das 

entrevistadas. De facto, para a generalidade dos depoimentos, a realização do trabalho fora de 

portas, o que sugere um determinado contacto com o público, envolve inevitavelmente a 

perceção de preconceitos e outras visões negativas junto das mulheres. 

A jornalista entrevistada nº 1, habituada ao trabalho de repórter fora da redação, refere 

TXH�D�GLVFULPLQDomR�VXUJH�PXLWDV�YH]HV�YHUEDOL]DGD��³RV�FRPHQWiULRV�LPSUyprios e os insultos 

nos serviços externos eram e são frequentes, não só por parte do público como também dos 

PHXV�FROHJDV�H�GH� LQWHUYHQLHQWHV�GR�GHVSRUWR�FRPR�WUHLQDGRUHV�� MRJDGRUHV�RX�GLULJHQWHV �́�$�

entrevistada nº 2 concorda com a ideia de que as mulheres jornalistas, nestes ambientes, são 

muito visadas em comentários de índole machista, recordando que muitas vezes ouvia a 

SHUJXQWD�MRFRVD�³D�TXH�KRUDV�HVWi�SURQWR�R�MDQWDU" �́ 

A entrevistada nº 3 partilha da opinião de que as mulheres no desporto são sempre 

menorizadas pela simples razão de serem mulheres. A jornalista admite que este preconceito é 

atual e que as mulheres são frequentemente atacadas não pelo que dizem ou escrevem, mas 

apenas por serem mulheres, particularmente por parte dos leitores que preenchem as redes 

sociais, onde comentários machistas são comuns. A entrevistada defende que os promotores 
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dos insultos estão, normalmente, ligados a uma parte do público que se encontra insatisfeita 

com a notícia retratada, o que surge com os clubes ou instituições que sofrem derrotas ou não 

cumprem certos objetivos desportivos. 

A entrevistada nº 4 admite o mesmo contexto problemático de preconceito, no entanto 

SUHIHUH� GHVWDFDU� RXWUDV� H[SHULrQFLDV�� RQGH� ³PXLWDV� SHVVRDV� FRP� TXHP� PH� FUX]HL� H� DWp�

entrevistei, partilhavam como era bom ver mulheres a falar de futebol. Alguns diziam que era 

HVWUDQKR� WDPEpP�́ �� $� MRUQDOLVWD� FRQVLGHUD� TXH� R� JUDQGH� GHVDILR� SDVVD� SRU� XP� PDLRU�

protagonismo das mulheres nesta área, com novas ideias, novos formatos, para que as 

mulheres deixeP�GH�³VHU�DSHQDV�XP�Q~PHUR �́ 

No início de carreira, a entrevistada nº 5 também foi alvo de comentários 

SUHFRQFHLWXRVRV�SRU�VHU�PXOKHU�H�WUDEDOKDU�QD�iUHD�GR�IXWHERO��³Cheguei a ouvir comentários 

que o futebol não é um mundo para mulheres e que a voz feminina não era a adequada a 

UHODWRV� GH� IXWHERO �́� FRQWRX�� 2� S~EOLFR� TXH� FRQVRPH� GHVSRUWR� QmR� p� IiFLO� GH� DJUDGDU� H� QHP�

sempre conseguiu que todos gostassem do seu trabalho. O facto ser uma mulher a escrever os 

artigos desportivos fez com que houvesse uma rejeição dos mesmos por parte dos leitores. 

³(X� Mi� VHQWL� R� SUHFRQFHLWR� GH� TXH� QLQJXpP� Or� XPD� FUyQLFD� HVFULWD� SRU� XPD� PXOKHU�� FRPR�

WDPEpP�Mi�VDERUHHL�R�RXWUR�ODGR�GH�TXHP�JRVWD�GH�OHU�R�TXH�HVFUHYR �́�UHIHULX�D�MRUQDOLVWD��Para 

a jornalista, outro dos problemas que o facto de ser mulher no mundo do desporto traz, é o 

DVVpGLR�D�TXH�VmR�DOYR�SRU�SDUWH�GH�LQGLYtGXRV�GR�VH[R�PDVFXOLQR��³+i�VHPSUH�D�WHQWDomR�GD�

sedução por parte dos homens e isto não é uma situação fácil de lidar, exigindo algum jogo de 

rins para matar o SUREOHPD�VHP�JHUDU�FRQIOLWRV �́�$�MRUQDOLVWD�ODPHQWD�TXH�WXGR�VH�WUDWH�GH�XPD�

DERUGDJHP�SURIXQGDPHQWH�GHVLJXDO��EDVHDGD�HP�TXHVW}HV�GH�JpQHUR��³e�XP�MRJR�HP�TXH�R�

macho faz questão de marcar o seu território, seguindo um suposto impulso biológico como 

descXOSD��$V�PXOKHUHV�QmR�VmR�REMHWR�GH�FRQVXPR �́ 

A entrevistada nº 6 também afirmou ter ouvido comentários desadequados durante o 

exercício da sua profissão e admitiu já ter sido tratada de forma diferente comparativamente 

aos homens pelo facto de ser mulher. A profissional de desporto nunca sentiu o preconceito 

nas redações, mas fora delas disse existir o preconceito em relação ao jornalismo desportivo. 

³6RPRV�VHPSUH�ROKDGDV�FRPR�MRUQDOLVWDV�PHQRUHV �́�H[S{V�� 

Na leitura das duas investigadoras entrevistadas, o problema da perceção social sobre o 

trabalho de mulheres jornalistas está relacionado com certos processos de socialização. Para a 

investigadora entrevistada nº 1, raparigas e mulheres são socializadas tendo como base 

assimetrias de género, com a ideia dH� TXH� Ki� HVIHUDV� TXH� VmR� ³IHPLQLQDV´� H� RXWUDV�

³PDVFXOLQDV �́�FRPR�FRQWLQXD�DLQGD�D�VHU�R�FDVR�GR�GHVSRUWR��³2EYLDPHQWH�TXH�HVWH�SURFHVVR�

ID]� FRP� TXH� QmR� WHQKDP� µLQWHUHVVH¶�� PDV� HVVD� p� XPD� LGHLD� TXH� GHYH� VHU� GHVFRQVWUXtGD��

mostrar que não há áreas mais apropriadas para homens nem para mulheres, que qualquer 

SHVVRD��GHVGH�TXH�JRVWH��SRGH�HVFROKHU �́�GHFODURX�D�LQYHVWLJDGRUD� 
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A investigadora entrevistada nº 2 coincide com esta perspetiva e considera que este 

problema não se aplica apenas ao universo externo às redações. A investigadora afirma que 

esta situação se reflete depois na ausência de um maior protagonismo das mulheres, onde o 

FRQWH[WR� QmR� FRQYLGD� D� JUDQGHV� RWLPLVPRV�� ³([LVWLUmR� VHJXUDPHQWH� PXLWDV� H[FHo}HV�� HP�

Portugal e no mundo, mas a tendência é essa .́ 

 

Conclusões 

 

A análise do nível de atuação das mulheres jornalistas, ensaiada neste trabalho a partir de 

duas perspetivas ± nas redações e no terreno externo, revela claramente aspetos que 

configuram desigualdades na perceção do potencial que as mulheres podem oferecer ao 

trabalho nesta área. Estas conclusões estão, na verdade, em linha com trabalhos anteriores 

�*HHUWVHPD� ������ 3DWULFN� ������ 7RSLü� H� %UXHJPDQQ� ������� TXH� DSRQWDP� MXVWDPHQWH� neste 

sentido de uma perceção desigual do trabalho das jornalistas. 

Através dos dados recolhidos foi possível perceber-se que os cargos de chefia 

configuram um mundo paralelo, inacessível às mulheres, onde o sexo feminino não tem uma 

voz ativa e o caminho para, possivelmente, chegarem até ele é bem mais duro e difícil do que 

em comparação com os homens. Foi também referido que existe uma menorização das 

mulheres que trabalham nas secções de desporto, uma perceção que se justifica, na perspetiva 

das entrevistadas, por uma simples questão de género. Quase todas as nove jornalistas foram 

alvo de comentários preconceituosos por serem mulheres e falarem de desporto. As mulheres, 

nesta área, têm de trabalhar e provar muito mais do que os homens e nunca recebem o 

mesmo tipo de reconhecimento. Existe uma desconfiança intelectual, em relação à 

competência e conhecimento sobre desporto no que diz respeito às mulheres enquanto 

jornalistas, algo que nunca acontece quando se trata de um homem. Ficou claro que as 

mulheres jornalistas são discriminadas por parte do público, nestes casos, os consumidores de 

informações desportivas. 

As investigadoras entrevistadas acabaram igualmente por corroborar certas ideias 

levantadas pelas jornalistas. Percebeu-se que as mulheres encontram mais barreiras para 

ocupar cargos de decisão ou de chefia e que o género interfere no mercado de trabalho. Há 

também uma forte genderização da atividade nas redações, havendo diferenças consoante o 

tipo de meio de comunicação. Os conteúdos jornalísticos continuam a apresentar desequilíbrios 

na representação de homens e de mulheres. As jornalistas estão em minoria quando se trata 

da área desportiva e as discriminações das mesmas continua a ser muito constante, embora 

em muitos casos sejam mais subtis. 

Ao sinalizar todas estas problemáticas, este estudo junta-se a uma corrente de outros 
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contributos científicos na área de interseção entre os média e os estudos de género. Contudo, 

reconhece-se que futuras abordagens devem necessariamente desenvolver um outro tipo de 

análises, incluindo técnicas como a realização de grupos focais, onde exista mais espaço para 

densificar estas questões. O alargamento da amostra também deverá ser contemplado e o 

confronto com a perspetiva de outros jornalistas, nomeadamente homens com cargos de 

chefia nas redações, poderia ser igualmente visado para tentar compreender um problema de 

natureza que apenas ilustrará parte de uma realidade desigual.  
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