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Resumo 

Este relatório dá embasamento ao documentário Lugar de Mulher: Cargos de 
Comando no Futebol. Produto audiovisual que busca entender, por meio das 
entrevistas com cinco mulheres que estão em cargos esportivos ocupados 
majoritariamente por homens, os motivos pelo qual a presença feminina não é comum 
em determinados setores do futebol. No Brasil, um decreto-lei proibiu a prática do 
futebol feminino profissional entre os anos de 1941 e 1979. No decorrer das décadas, 
se tornou incontestável a existência de atletas mulheres em competições, mas mesmo 
nessa nova realidade, ainda há desigualdade em cargos de treinadora e gestora e o 
predomínio masculino prevalece. O principal objetivo deste documentário é questionar 
essa realidade, evidenciando a visão das entrevistadas em relação ao mercado 
esportivo, dificuldade na capacitação técnica, a importância em promover 
oportunidades para as profissionais e debater sobre a representatividade feminina no 
futebol. 

 

Palavras-chave: Jornalismo, cargo esportivo, representatividade, desigualdade de 
gênero, futebol, mulher 
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Abstract 

The following project serves as a base for the documentary “Lugar de Mulher: Cargos 

de Comando no Futebol”. It is an audiovisual product that seeks to understand, by way 

of five interviews with women that hold positions mostly occupied by men, the reason 

why female presence is not common in certain sports sectors. In Brazil, a decree-law 

prohibited the practice of professional women’s football between the years 1941 and 

1979. Over the decades, the presence of female athletes in competitions has become 

undeniable, but even in this new reality, inequalities in certain positions still exist and 

the male predominance prevails. The main goal of this documentary is to question this 

reality and to point out these women’s views about the sports market, difficulties in 

technical training and the importance of promoting more opportunities and debates on 

the subject. 

Keywords: Journalism, sports load, representativeness, gender inequality, football, 

woman 
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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório aborda a presença feminina em cargos de comando no esporte 

profissional, ambiente em que há predomínio de homens. Não é discutido o papel das 

atletas, e sim das mulheres que estão em cargos de gestoras e técnicas, funções que 

ainda não possuem amplo reconhecimento da capacidade profissional feminina. 

Historicamente as mulheres se limitavam a torcer e estar nas arquibancadas dos 

estádios. Segundo Camargo e Kessler (2017), em 1912, o barão Pierre de Coubertin, 

idealizador das Olimpíadas da Era Moderna e então presidente do Comitê Olímpico 

Internacional, defendia a exclusão das mulheres das competições, pois acreditava que 

os jogos olímpicos eram para exaltar o homem. Ao longo do século XX, as mulheres 

conquistam lentamente o direito de praticar esportes além do tênis, patinação e tiro 

com arco, considerados adequados às características femininas.  

No Brasil, a vigência do decreto-lei nº 3.199/41 (Brasil, 1941) impediu a prática do 

futebol feminino profissional entre os anos de 1941 e 1979. Ainda de acordo com 

Camargo e Kessler (2017), a partir do fim do século XX, as mulheres começam a 

conquistar espaço em competições internacionais, como a realização em 1991 da 

primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino, organizada pela Fifa, na China e nas 

Olímpiadas de Atlanta, em 1996.  

No decorrer das décadas, se tornou incontestável a existência de atletas mulheres 

em competições, mas mesmo nessa nova realidade, as desigualdades em outros 

cargos continuam e o predomínio masculino prevalece. Neste Trabalho de Conclusão 

de Curso, o foco são as mulheres que ocupam cargos de liderança, abordando o 

contexto histórico da relação da mulher com o futebol, os desafios e a realidade atual. 

Para embasar este trabalho foi realizado como produto jornalístico um 

documentário em vídeo. A pergunta-problema deste trabalho é: “Por meio de um 

documentário em vídeo é possível entender os motivos da baixa representatividade 

feminina em cargos de liderança no futebol?”. 

Partindo do papel social do jornalismo, este trabalho propõe a reflexão da visão da 

sociedade diante da presença feminina em um ambiente predominado pelo público 

masculino. Para isso, o trabalho jornalístico é essencial para que o projeto não seja 

baseado apenas no senso comum, dessa forma, o embasamento teórico é essencial 

para entender as características históricas do tema e a influência nos dias atuais. 
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Devido ao poder de divulgação e a capacidade de abranger diferentes pessoas, o 

jornalismo é fundamental na discussão e visibilidade do tema. 

No documentário, a experiência profissional das fontes é importante para que 

falem com propriedade sobre o assunto, mas o foco não são os detalhes da vida 

profissional ou pessoal, esses aspectos estão abordados em segundo plano. A 

vivência delas no futebol permitem analisar e questionar o cenário esportivo em 

relação à presença de mulheres como treinadoras e gestoras. 

O objetivo principal é entender, por meio de entrevistas com as gestoras Ana 

Lorena Marche, Aline Pellegrino e as treinadoras Simone Jatobá, Camilla Orlando e 

Christiane Guimarães, os motivos da baixa representatividade feminina nos cargos 

em que trabalham, já que apesar do alto número de atletas mulheres, não acontece o 

mesmo em posições de liderança.  

Como objetivo secundário, este documentário propõe a reflexão da presença 

da mulher em cargos de liderança no futebol, ou seja, ter mulheres na modalidade não 

está restrito apenas às atletas e existem mulheres capacitadas em outras funções. 

Para isso, temas como machismo e desigualdade de gênero são abordados. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

   1.1 Presença Feminina no Esporte e nos Cargos do Futebol 

 

Segundo Altmann (2014), em 1994, foi endossada a Declaração de Brighton 

sobre Mulheres e Esporte (IWG Women & Sport, 2014). O objetivo principal é 

aumentar a participação das mulheres no esporte em todos os níveis e funções.  

O acesso ao esporte é considerado um direito universal, independente de 

gênero. A Declaração de Brighton foi elaborada frente à constatação, em âmbito 

internacional, de significativas desigualdades de gênero nas mais diversas dimensões 

do esporte (ALTMANN, 2014). 

A desigualdade no mundo esportivo possui origens históricas em que era visto 

como uma atividade masculina. Ao longo da história é conhecida a objeção de Pierre 

de Coubertain, idealizador dos Jogos Olímpicos Modernos, à participação das 

mulheres no evento. A participação era tolerada em algumas modalidades, ainda que 

o direito de subir ao pódio tenha sido negado por mais tempo (ALTMANN, 2014). 

As bio-mulheres1 participam desse espaço segregador desde meados do 
século XX. No início, tinham seu papel exclusivamente limitado à margem, 
como torcedoras, situação que apresenta mudanças na atualidade, com a 
sistemática ocupação de espaço por parte delas (CAMARGO: KESSLER, 
2017, p. 196) 

 

No Brasil, a vigência entre os anos de 1941 e 1979, do decreto lei nº 3.199/41 

(Brasil,1974) impediu a prática esportiva do futebol feminino competitivo. 

Ser jogadora de futebol no Brasil está longe da imagética das bio-mulheres de 
capas de revista, sexies e delicadas. O futebol exige de suas atletas 
demonstração de capacidades físicas transgressoras, ao mesmo tempo em 
que lhes impõe uma certa carga de submissão, no que se refere aos padrões 
estéticos vigentes e às normas impostas pelas instâncias organizacionais da 
modalidade. (CAMARGO; KESSLER, 2017, p. 197) 

A visão atribuída às mulheres, segundo Camargo e Kessler (2017) é associada 

à fragilidade e a maternidade, além da cobrança pela feminilidade. Cobrança que 

ultrapassa a questão do gênero e atinge também a orientação sexual da atleta, pois 

aquelas que não se encaixam nos padrões esperados de uma mulher na sociedade, 

 
1 O teórico Paul B. Preciado utiliza o termo bio/mulher e bio/homem para as pessoas que se identificam 

com o sexo que nasceu; tecno/homem e tecno/mulher são aqueles que buscam modificar o corpo. 
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são consideradas menos femininas, sendo atribuídas comentários, como o de “ogra” 

e “cavala”.2 

  No estudo feito com técnicas mulheres, SOUZA DE OLIVEIRA (2004 apud 

Ferreira, Salles e Mourão, 2015) identificou que o estereótipo da maternidade é 

utilizado nas brechas da cultura patriarcal, como estratégia para diferenciar seu 

trabalho. Utilizam a imagem construída sobre elas como uma ferramenta de 

dominação.  

Para Ferreira, Salles e Mourão (2015), mulheres em cargos de comando 

esportivo ainda representam a minoria.  A atuação como treinadores, auxiliares 

técnicas, árbitras, coordenadoras, diretoras e presidente de órgãos de administração 

esportiva se mantem muito baixa e facilmente perceptível pela baixa 

representatividade. 

Para abrir caminhos ao posto de comando esportivo, o suporte de tutores 
estabelecido em uma rede de contatos profissionais se configura como uma 
importante forma de inclusão feminina nesse espaço. A dinâmica dessa tutoria 
pode ser confirmada através da condução por ex-treinadores no processo de 
preparação das mulheres para serem treinadoras, quando ainda eram atletas; 
e, pelos convites feitos diretamente por dirigentes, ex-treinadores e entidades 
esportivas para o exercício da atividade (FERREIRA; SALLES; MOURÃO, 
2015, p. 7) 

Na carreira esportiva, tornar-se treinadora representa a chance de continuar no 

esporte, mas diversos empecilhos prejudicam a continuação, ou até mesmo, alcançar 

o objetivo de treinar um time. Segundo Ferreira, Salles e Mourão (2015), dirigentes e 

técnicos perpetuam a profissão como masculina ao contratarem apenas homens para 

esses cargos, limitando a chance de ingresso de mulheres no mercado. 

O fenômeno do “teto de vidro” remete a uma desafiadora e interessante 
metáfora, na medida em que é mais fácil se estilhaçar um vidro, rompendo-o 
enquanto barreira, e adentrar outros espaços, do que bater de encontro a 
estruturas extremamente rígidas, como o mármore ou o granito, por exemplo 
(ROCHA, 2006, p.120) 

A metáfora “Teto de Vidro” ajuda a entender a dificuldade de inserção feminina 

na carreira de treinadores, pois a gestão esportiva é realizada por homens, e eles 

tendem a contratar outros homens. Reforça então o domínio masculino em cargos de 

comando. “A maioria das técnicas permanece restrita às ações em categorias de base 

 
2 Termos pejorativos atribuído para depreciar a imagem de mulheres que praticam esporte e não se 

encaixam no padrão estético feminino. 
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e nos esportes considerados adequados às mulheres, como as ginásticas e o nado 

sincronizado” (ROCHA, 2006). 

 

1.2. Gênero no Esporte 

As marcas culturais que contornam as representações que temos de masculino 

e feminino, são históricas, mutantes e provisórias (GOELLNER, 2007). No esporte, 

essas representações são as mesmas, as quais são usadas para justificar a inserção, 

adesão e permanência de homens e mulheres em diferentes modalidades esportivas. 

Ainda segundo Goellner (2007), as características usadas para definir homem 

e mulher são feitas para acreditar que estão associadas ao gênero, determinando 

traços de caráter, comportamento e função social. Dessa forma, atribui diferentes 

capacidades de acordo com o gênero, em que é recomendado para os homens 

atividades de aventura, potência e força, enquanto para as mulheres, atividades que 

não envolva tanta intensidade.  

Não é o corpo “em si” que define a modalidade esportiva mais adequada para 
uma mulher nem mesmo se ela tem ou não capacidade para gerir uma 
federação ou para treinar uma equipe de alto rendimento. É a discursividade 
construída sobre a funcionalidade do corpo e sua correlata associação aos 
processos de socialização que provoca e constrói tais demarcações. 
(GOELLNER, 2007, p. 6) 

No trecho anterior, a autora ressalta que a diferença biológica não deve ser o 

foco principal na diferenciação, ou definição de capacidade, entre homens e mulheres. 

É importante dissociar a biologia da socialização para a identificação da pluralidade 

dos corpos, dos comportamentos e do conceito de masculinidade e feminilidade.  

O feminismo aparece como um movimento libertário, que não quer só espaço 
para a mulher - no trabalho, na vida pública, na educação -, mas que luta, sim, 
por uma nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, em que esta 
última tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e seu 
corpo.  (PINTO, 2010, p. 16) 

A luta pela igualdade de gênero é realidade desde o século XX. Ao longo da 

história, sempre houve mulheres que se rebelaram contra as condições em que 

viviam, buscando liberdade de ser e agir independente das imposições da sociedade 

e da dominação do homem sobre a mulher. A primeira onda do feminismo, ainda 

segundo Pinto (2010), foi motivada em conquistar o direito ao voto, a qual foi 

conquistada em 1932 pelas mulheres brasileiras. 
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De acordo com Pfister (2003), apesar da resistência do idealizador dos Jogos 

Olímpicos Modernos, Pierre Coubertin, o número de participantes mulheres aumentou 

nas competições olímpicas, mas não foi a mesma em cargos do Comitê Olímpico 

Internacional (COI), fundado em 1894. Apenas em 1981, as duas primeiras mulheres, 

Pirjo Haggmann (Finlândia) e Flor Isava-Fonseca (Venezuela), fizeram parte do 

comitê. 

Em 2000, apenas três dos cento e noventa e nove Comitês Olímpicos 

Nacionais (CONs) foram presididos por mulheres e menos de 25% tiveram mulheres 

em cargos executivos como vice-presidentes ou secretárias gerais (PFISTER, 2003, 

p. 14). A diferença na participação feminina também é presente nas federações 

esportivas e Comitês Olímpicos Nacionais e cabe às poucas mulheres presentes os 

cargos secundários. 

1.3. Documentário 

De acordo com Zandonade e Fagundes (2003), o documentário pode ser 

dividido entre os modelos clássico e moderno. O clássico era utilizado no início do 

século XX, com a escola britânica de John Grierson3, baseada em ilustrações e 

narrações construídas com finalidades, na maioria das vezes, institucionais. Já o 

moderno, é utilizado por documentaristas brasileiros desde a década de 1960 e busca 

uma interação com o público alvo, despertando o senso crítico e possibilitando 

interpretações variadas, de acordo com cada espectador. 

Os documentaristas compartilham o encargo, auto imposto, de representar o 

mundo histórico em vez de inventar criativamente mundos alternativos (NICHOLS, 

2010, p. 52). Para Nichols (2010), no documentário, há entrevistas, gravação de som 

direto, cortes que introduzem imagens relacionadas ao que está sendo falado são 

normas e convenções do gênero. Os documentaristas reúnem provas e, em seguida, 

utilizam-nas para construir sua própria perspectiva ou argumento sobre o tema. 

Segundo Nichols (2010), a estrutura se baseia em narrar uma história, mas 

diferente dos filmes de ficção, não é a história do personagem principal, aborda um 

tema em torno de uma lógica a ser discutida. A narrativa é contada a partir de um 

argumento, uma afirmação ou uma alegação sobre o mundo histórico, o que dá ao 

 
3 John Grierson (1898-1972), cineasta escocês, um dos principais nomes da história dos primórdios 
do documentário. 
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gênero sua particularidade. Essa característica liberta o documentário da necessidade 

de montar uma continuidade, ou seja, diferente dos filmes ficcionais, em que há a 

necessidade de tornar invisível os cortes entre as tomadas nas cenas, no 

documentário não precisa ter essa preocupação, pois as histórias por si só se 

completam, já que há ligações reais entre elas, ou seja, a história contada se 

sustenta.  

No documentário deste trabalho, a narrativa não é de um personagem, 

acontece em torno da discussão de um tema proposto. É construído, a partir dos 

relatos das entrevistadas, uma perspectiva para entender a baixa representatividade 

feminina em cargos esportivos. 

A junção da qualidade narrativa em sintonia com o realismo fotográfico é um 

estilo. ”A sensação de realismo fotográfico é obtida pelo emprego de meios 

específicos, mas despretensiosos; definidos, mas discretos” (NICHOLS, 2010, p. 127). 

As três formas de “realismo” são: Realismo fotográfico - filmagem direta e de 

montagem em continuidade, gerando realismo de tempo e lugar-, Realismo emocional 

– criação de um estado emocional, embora tenha pouca profundidade psicológica - e 

o Realismo psicológico - a transmissão de estados íntimos dos personagens para o 

convencimento da realidade. 

Uma das características do gênero documentário destacado por Melo, Gomes 

e Morais (2001) é o seu caráter autoral e a subjetividade permitida na produção. “Ele 

pode opinar, tomar partido, se expor, deixando claro para o espectador qual o ponto 

de vista que defende” (MELO; GOMES; MORAIS, 2001, p. 5). O documentarista 

procura ser fiel à sua verdade e à realidade retratada dos personagens filmados. 

No entanto, Melo, Gomes e Morais (2001) ressaltam que a subjetividade não 

diminui a credibilidade do documentário, pois: 

 
O documentarista busca ouvir a opinião de várias pessoas sobre determinado 
acontecimento ou personalidade, seja para confirmar uma tese (caso, por 
exemplo, dos documentários biográficos), seja para confrontar opiniões (caso 
dos documentários sobre conflitos urbanos, sociais, raciais, religiosos etc). No 
entanto, apesar de apresentar um emaranhado de vozes, que muitas vezes se 
opõem e se contradizem, uma voz tende a predominar: aquela que traz em si 
o ponto de vista do autor. (MELO; GOMES; MORAIS, 2001, p.6)  

 

Melo, Gomes e Morais (2001) concluem que apesar do documentarista dar voz 

aos seus personagens retratados com o objetivo de levar o espectador a tirar suas 
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próprias conclusões em relação a um tema, esse mesmo documentarista quer 

convencer o público de que a história que está sendo narrada tem uma moral. 

 

1.4. Jornalismo Esportivo  

Segundo o estudo do critério de noticiabilidade por Traquina (2008), as 

definições de notícia variam historicamente, ou seja, a relevância de noticiar é de 

acordo com os interesses atuais da sociedade. “Os valores notícias não são imutáveis, 

com mudanças de uma época histórica para outra” (TRAQUINA, 2008, p. 95). 

A função do jornalismo é retratar e dar visibilidade para os diversos temas da 

sociedade e este trabalho foi idealizado a partir dessa ideia. Abordar a necessidade 

de representatividade é importante, pois além de ser uma questão atual, está 

relacionada à desigualdade de gênero presente no futebol. 

Sem a utilização de linguagem para abordar o esporte, ele é apenas uma 

atividade com regras que fica limitada a quem joga. “O esporte sem linguagem torna-

se apenas um movimento biomecânico e fisiológico, não sendo levado em conta seu 

aspecto simbólico, cultural, social” (BORELLI, 2002, p. 2).  

Segundo Alcoba (2005 apud SILVEIRA, 2009, p. 45), é possível compreender 

a importância da informação esportiva a partir de cinco fases que são determinadas 

pelas épocas históricas, sendo na Idade contemporânea o marco do esporte como um 

negócio. O esporte atrai as massas e além da reprodução dos jogos pelos meios de 

comunicação, produtos, acessórios e roupas são produzidas, gerando lucro para as 

empresas. No cenário de revolução tecnológica e urbanização, o esporte se torna uma 

‘válvula de escape’ para o trabalhador em seu tempo livre. 

Ainda de acordo com Alcoba (2005), com a profissionalização do esporte, os 

jogos ganham reconhecimento e prestígio, tornando-se relevante ser noticiado, pois o 

esporte, um jogo que envolve competição, é o produto que mais vende e por isso 

despertou interesse em diversos setores econômicos da sociedade. 

Para Borelli (2002), dentro da hierarquia do jornal, a editoria de esportes possui 

mais autonomia, permitindo que o jornalista desenvolva aspectos particulares na 

análise dos temas. Já nos rádios, dominam a programação em dias de jogos, mas na 

internet, o tema é abordado em grande escala todos os dias, motivado principalmente 

pelo grande interesse da população brasileira no tema. 
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2. DESENVOLVIMENTO DA PEÇA 

 

    2.1.  Características da Peça 

O meu Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um documentário que 

aborda a presença feminina em cargos de comando no esporte profissional.  Busquei 

entender, por meio de entrevistas com mulheres que atuam nesse meio, o motivo da 

baixa representatividade feminina em cargos de treinadora e gestora, já que apesar 

do alto número de atletas mulheres, não acontece o mesmo em posições de liderança. 

A ideia do tema foi motivada pelo meu interesse no futebol  e a necessidade 

que sinto em abordar questões que não costumo ver na mídia, dessa forma, neste 

trabalho, consigo unir uma questão da sociedade  ao meu interesse pessoal e a 

responsabilidade jornalística de dar visibilidade a um tema pouco discutido, como é a 

desigualdade de gênero no futebol.  

O documentário ‘Democracia em Vertigem’, de Petra Costa, disponível no 

Netflix, foi uma das minhas referências iniciais do meu projeto.  A minha ideia inicial 

era utilizar, assim como a cineasta, a primeira pessoa para desenvolver o 

questionamento que, no produto dela, foi sobre a situação política do Brasil.  Mas 

diante da pandemia e o isolamento social, não foi possível a captação de imagens 

para ilustrar as minhas falas e das fontes, portanto, descartei a ideia de primeira 

pessoa no documentário e inseri texto no início para contextualizar sobre o tema e 

substituir, de certa forma, o áudio da minha voz. 

Com essa alteração, utilizei outro documentário como referência principal, a 

produção espanhola de 2019 e disponível no Netflix, ‘¿Qué co#o está pasando?’, que 

aborda movimentos feminismos e a desigualdade de gênero na sociedade.  A 

estrutura desse documentário, assim como no meu, além de ser baseada a partir de 

um argumento e nas discussões em torno, as entrevistas são intercaladas entre elas, 

permitindo dinamismo. 

O contato com todas as fontes foi por meio das redes sociais. Algumas não me 

responderam, mas insisti e quando realmente percebi que não ia conseguir, procurei 

outras fontes, o que me permitiu conhecer profissionais que eu ainda não conhecia. 

Em razão ao isolamento social, as entrevistas foram feitas remotamente. 

O documentário não tem como foco abordar as funções exercidas pelas 

entrevistadas, ou seja, a experiência pessoal e profissional dessas mulheres são 

https://www.infopod.com.br/dicas/%C2%BFcomo-fazer-o-ponto-de-interrogacao-invertido/
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importantes para elas falarem com propriedade sobre o tema e permite uma análise 

consistente, abordando as razões da desigualdade de gênero que ainda existe entre 

os profissionais do esporte e medidas que devem ser tomadas. 

Além das imagens das entrevistas, há reprodução de fotos disponibilizadas 

pelos clubes em seus sites oficiais e utilizei também a reprodução de manchetes de 

matérias jornalísticas. A limitação na produção não prejudicou a qualidade do 

conteúdo e me permitiu falar com mulheres que não moram no Estado de São Paulo, 

agregando diferentes visões para a discussão do tema.  

 

2.2. Montagem da Peça 
 

A edição do meu documentário foi feita para que tenha dinamismo e cause 

interesse no público. As falas das entrevistadas são intercaladas entre elas, seguindo 

uma linha de pensamento para mostrar os motivos que prejudicaram o 

desenvolvimento do futebol feminino e, consequentemente, como interferiu na 

presença de mulheres em cargos esportivos.  

Utilizei recursos tecnológicos para fazer chamada de vídeo e conseguir 

entrevistar, portanto, dependi da qualidade da câmera e internet da entrevistada. O 

resultado visual antes da pandemia teria sido outro, mas visando o bem estar e saúde 

de todos os envolvidos, não foi uma opção realizar encontros presenciais. 

As datas e horários das entrevistas foram combinadas com as fontes pelas 

redes sociais e realizada pela plataforma online do Zoom. Em média foram 35 minutos 

de gravação em cada conversa. As cinco entrevistas foram feitas no período de um 

pouco mais de um mês. Ao finalizar todas, produzi um roteiro e comecei a editar.  

O documentário inicia com dois breves parágrafos escritos para contextualizar 

sobre o tema. A ordem do conteúdo foi definida para evidenciar o reflexo do contexto 

histórico e do machismo na situação atual do futebol feminino e como interferiu na 

baixa representatividade feminina em cargos de comando.  

O objetivo principal é expor e tentar entender a desigualdade entre homens e 

mulheres em determinados cargos esportivos e quais atitudes podem ser 

tomadas.  As entrevistas realizadas foram consistentes e trouxeram conteúdo 

relevante para serem agregadas a quem assistir.  
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O roteiro e entrevistas eu fiz a partir dos conhecimentos que adquiri nas aulas 

da faculdade e pelas experiências profissionais, que me permitiram ser objetivas nas 

perguntas e conseguir absorver informações e visões que as fontes possuem sobre o 

tema deste documentário. 

A maior dificuldade na edição foi organizar a ordem dos vídeos. O meu intuito 

ao intercalar as entrevistas foi construir um dinamismo entre as falas e permitir que 

uma completasse a outra. Me atentei aos minutos em que cada uma apareceu ao 

longo do documentário e transmitir corretamente a visão delas sobre o tema. 

Após realizar todos os cortes e colocar na ordem que eu tinha definido no 

roteiro, contratei a estudante de design Renata Novaes para me auxiliar nas 

habilidades de edição que eu não possuo e eram essenciais para finalizar meu 

documentário. Ela foi responsável por produzir as animações do produto, entre elas, 

as manchetes do início e as fotos no meio.  

Todas as imagens utilizadas no documentário foram retiradas na internet dos 

sites oficiais, em que a reprodução das imagens, com os devidos créditos, é 

autorizada.  A trilha utilizada foi retirada do catálogo de músicas gratuitas do Youtube 

Audio Library. Para tornar o vídeo acessível para todos, habilitei a opção de assistir o 

documentário legendado no Youtube. 

 

2.3. Fontes 

 

1-Aline Pellegrino: Ex-jogadora e capitã da Seleção Brasileira Feminina; responsável 

pelo futebol feminino na Federação Paulista de Futebol (2016-2020); atual 

Coordenadora de competições femininas da CBF. 

 

2-Ana Lorena Marche: Coordenadora de futebol feminino da Ferroviária (2017-2019); 

atual Coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista de futebol. 

 

3-Camilla Orlando: Campeã Brasileira sub 17 pela equipe feminina do Internacional 

(2019); atual treinadora da equipe feminina do Red Bull Bragantino. 

 

4-Simone Jatobá: Ex-jogadora da Seleção Brasileira e do FC Metz, da França; atual 

treinadora da Seleção Brasileira Feminina sub 17. 
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5-Christiane Guimarães: Treinadora do Aliança Futebol Clube (2019), de Goiás; 

atual treinadora da equipe feminina do Goiás. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredito que o documentário tenha respondido à pergunta problema: “Por meio de 

um documentário em vídeo é possível entender os motivos da baixa 

representatividade feminina em cargos de liderança no futebol?” e conseguiu trazer à 

tona um tema pouco discutido na mídia tradicional. 

A baixa representatividade feminina em cargos de treinadora de futebol e na 

gestão da modalidade é um reflexo histórico da sociedade e ainda interfere no esporte. 

Com a vigência do decreto lei nº 3.199/41, as mulheres foram proibidas por décadas 

de serem jogadoras profissionais, dessa forma, o futebol não era visto como uma 

possibilidade para as meninas que gostavam de jogar e assistir. Mesmo com o fim do 

decreto, os reflexos da proibição estão presentes na sociedade.  

O futebol feminino possui baixa visibilidade e os investimento só surgiram após os 

clubes serem obrigados pela FIFA a formarem equipes femininas. A medida tomada 

pela maior instituição do futebol não interfere apenas nas profissionais dentro das 

quatro linhas, mas incentiva a presença de mulheres em cargos de gestão, treinadoras 

e nas profissionais de saúde, como preparadoras físicas. 

No início do planejamento deste TCC, eu não conseguia citar mais do que dois 

ou três nomes de treinadoras e gestoras. Tive receio de não conseguir fonte, mas 

diante de toda pesquisa teórica, percebi a importância de continuar com o tema. 

Comecei a pesquisar nomes de profissionais mulheres e encontrei mais do que eu 

imaginava, ainda é pouco se comparar com números de homens no mesmo cargo, 

mas existe. 

No entanto, a existência de mulheres à frente de equipes e na gestão da 

modalidade não anula a necessidade em abordar o tema. A partir dos nomes em que 

encontrei na minha busca por fontes, percebi que todas trabalham dentro do futebol 

feminino, o qual por muitos motivos pode ser considerado amador, já que não possui 

investimento o suficiente para ser profissional em todas as federações pelo Brasil. 
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Essa realidade evidencia a desigualdade que existe também na formação 

técnica das mulheres. O custo dos cursos e licenças exigidas para trabalhar em alto 

nível do esporte é muito caro e faz com que essas mulheres não tenham muitas 

oportunidades, principalmente na modalidade masculina, na qual a exigência é maior. 

No documentário foi abordado as razões dessa realidade e medidas que podem e 

estão sendo tomadas para a inserção competitiva de mulheres no cenário esportivo. 

O retorno que tive ao entrar em contato com as fontes foi surpreendente. Não 

imaginei que conseguiria com facilidade entrevistar profissionais capacitadas e 

reconhecidas. Todas me responderam com entusiasmo ao descobrirem o tema do 

meu documentário. Acredito que a facilidade em encontrar uma data para marcar a 

entrevista foi devido à quarentena. Quando fiz as entrevistas, os campeonatos ainda 

não tinham voltado e, principalmente as treinadoras, tiveram mais tempo disponível 

para me atender. 

Ao fim de cada entrevista, me sentia cada vez mais motivada em continuar. A 

coordenadora da Federação Paulista de Futebol, Ana Lorena Marche, ao fim da nossa 

conversa disse que entendia a necessidade de fornecer entrevistas, pois há pouco 

conteúdo sobre futebol feminino, então a mídia alternativa tem papel fundamental para 

mudar a realidade da desigualdade de gênero no esporte e garantir mais visibilidade.  

Em razão ao isolamento social diante da pandemia do coronavírus, a produção 

foi feita a distância. Todas as entrevistas foram feitas pela plataforma do Zoom e a 

edição também foi feita em casa, com o auxílio da estudante de design Renata Novaes 

que fez as animações presentes no documentário, as quais não tinha habilidade para 

fazer, como a abertura e as imagens inseridas no meio do documentário. 

O meu maior desafio foi o dilema pessoal se deveria continuar com o produto 

audiovisual. Com as limitações de gravações e imagens, tive o receio de não 

conseguir apresentar um trabalho de qualidade. Porém, acredito que tenha sido o 

melhor formato dentro das condições e objetivos que eu possuía.  

Ao final deste TCC, me sinto realizada por ter conseguido entrevistar 

profissionais capacitadas e experientes e ter produzido um conteúdo relevante. 

Produzir este documentário me proporcionou ter uma visão diferente e adquirir 

conhecimento teórico sobre o tema.  
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Pretendo continuar o projeto na plataforma digital e abordar outros temas que 

se referem a mulheres no esporte, utilizando a versatilidade que o nome permite, por 

exemplo, ‘Lugar de Mulher: Narradoras Esportivas’. 
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4.2. Referências Audiovisuais 
 

Democracia em Vertigem. Direção de Petra Costa. Produção de Joanna 
Natasegara,  
Shane Boris, Tiago Pavan. Brasil: Netflix, 2018. (121 min), color. Dublado. 

¿Qué co#o está pasando?. Direção de Marta Jaenes, Rosa Márquez. Produção de 
Carolina Bang. Espanha: Netflix, 2019. (86 min), color. Legendado. 

 

5. APÊNDICE 

 

As autorizações de uso de imagem e áudio foram fornecidas por mensagens. Devido 

ao distanciamento no momento da entrevista, foi a maneira mais prática encontrada.  

Eu também pedi autorização antes de iniciar a entrevista e gravação pelo Zoom. 

Todas as fontes estão cientes de que a entrevista foi usada para a realização do 

documentário do meu Trabalho de Conclusão de Curso em jornalismo. 

                      

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joanna_Natasegara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joanna_Natasegara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiago_Pavan
https://www.infopod.com.br/dicas/%C2%BFcomo-fazer-o-ponto-de-interrogacao-invertido/
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