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RESUMO 

 
O objetivo desse trabalho foi investigar se existia cobertura jornalística 

ao futebol feminino pelos meios de comunicação local. Visto que, 

historicamente, essa modalidade esportiva quando praticada pelas mulheres 

sofre pela forma como tem sido tratada pela mídia, carecendo de apoio, 

organização e inserção midiática. Iniciamos o trabalho com uma breve 

retrospectiva histórica sobre os meios de Comunicação Social e um breve 

histórico do futebol masculino e feminino; em seguida, realizamos uma 

pesquisa documental em um jornal de maior circulação na região, 

compreendendo o período de janeiro de 1996 a dezembro de 2006, ou seja, 

onze anos de edições pesquisadas. Com o intuito de avaliar a exposição do 

futebol feminino na mídia impressa, de maneira que identificássemos se há ou 

não cobertura jornalística, se existe, quando e como ela acontece, analisando 

aspectos ideológicos presentes nessas notícias, estabelecendo comparação 

quanto à proporção dada, nessas notícias, para o futebol masculino e feminino. 

Foi uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, iniciando com uma primeira fase 

de contato com o assunto, pela pesquisa exploratória, em seguida fizemos a 

pesquisa documental e durante todo o processo de realização do presente 

estudo fizemos também uma pesquisa bibliográfica. Os resultados vieram a 

confirmar o que já era senso comum, que embora haja aparições de futebol 

feminino, existe uma diferença gritante, um distanciamento entre futebol 

feminino e masculino, quanto ao número de aparições e a proporção de cada 

um na midía. No caso do número de aparições, das quinhentas e vinte três 

edições pesquisadas, apenas em noventa e duas aparece algum tipo de notícia 

relacionada ao tema abordado, o que corresponde a 17,5%, enquanto que para 

cerca de quinhentas e quatorze edições tem aparições do futebol masculino, o 

que corresponde a 98%. Quanto ao número de páginas dedicadas a cada 

sexo, o distanciamento é ainda maior. Das quinhentas e trinta e uma páginas 

pesquisadas do caderno de esporte, cerca de trezentas e quinze, 59,5% são 

dedicadas exclusivamente ao futebol masculino e apenas nove delas, para o 

futebol feminino, ou seja, 1,7%. 


