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RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo principal, através de um 

podcast jornalístico, contar os vinte anos de história das Sereias da Vila, o time de 

futebol feminino do Santos Futebol Clube. Ao longo desses anos, o Departamento de 

Futebol Feminino conquistou os títulos de campeonatos mais importantes e enfrentou 

o encerramento de atividades dentro do Clube. Com finalidade de desenvolver esse 

produto, foi preciso realizar um estudo bibliográfico sobre o futebol feminino, o início 

do podcast e o jornalismo esportivo como meio de apuração. Jogadoras como Maurine 

Gonçalves, Ketlen Wiggers e Kelly Santana relatam suas passagens pelas Sereias. 

Além disso, os entrevistados Alessandro Rodrigues, Amauri Nascimento, Kleiton 

Lima, Marcelo Teixeira, Murilo Barletta e Thais Picarte contribuem para a construção 

da linha do tempo da história das Sereias da Vila. Os principais autores utilizados para 

compreender esse tema foram: a educadora física Silvana Goellner, a cientista social 

Mariane Pisani, os jornalistas Ary José Rocco, Wagner Belmonte e Luciano Maluly, os 

estudiosos Gílian Barros e Eziquiel Menta, e o publicitário Renato Bontempo. Ainda 

no relatório são abordadas questões que mostram o desenvolvimento do futebol 

feminino brasileiro, apesar de ainda não possuir estrutura para se tornar um esporte 

independente. 

Palavras-chave: podcast jornalístico; futebol feminino; empoderamento feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The main objective of this Bachelor dissertation is to tell the 20 years of history of the 

"Sereias da Vila", Santos Futebol Clube's women football team, through a journalistic 

podcast. Throughout the years, the Department of women's football won the most 

important tournaments while also facing the discontinuation of its own activities within 

the club. This dissertation was built upon a bibliographic study about women's football, 

a podcast, and sport's journalism as a medium of polling. Players like Maurine 

Gonçalves, Ketlen Wiggers, and Kelly Santana report their experiences as Sereias. 

Additionally, the interviewees Alessandro Rodrigues, Amauri Nascimento, Kleiton 

Lima, Marcelo Teixeira, Murilo Barletta, and Thais Picarte contribute by laying out the 

timeline of the Sereias da Vila. The main authors utilized to comprehend this theme 

were: the physical educator Silvana Goellner, the social scientist Mariane Pisani, the 

journalists Ary José Rocco, Wagner Belmonte, and Luciano Maluly, the experts Gílian 

Barros and Eziquiel Menta, and the advertising professional Renato Bontempo. 

Furthermore, this dissertation approaches question which show the development of 

Brazilian women’s football despite its lack of structure to become an independent sport. 

Keywords: journalistic podcast; women’s football; female empowerment 
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INTRODUÇÃO 

Este projeto de conclusão de curso, embasa a realização de um podcast 

jornalístico sobre os vinte anos de história das Sereias da Vila, time de futebol feminino 

do Santos Futebol Clube. 

O futebol feminino surgiu no Brasil no ano de 1920, tendo as primeiras partidas 

registradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Em 

1941, o Conselho Nacional dos Desportos instituiu o Decreto-lei 3.199, que não 

permitia a prática de esportes que prejudicasse as condições da natureza da mulher. 

A prática do futebol foi proibida até 1979, mas só em 1983 a modalidade foi 

regulamentada. “Com isso, foi permitido que se pudesse competir, criar calendários, 

utilizar estádios, ensinar nas escolas” (KESTELMAN; BARLEM; TARRISSE, 2019, 

online). 

“A primeira edição do Campeonato Paulista Feminino aconteceu em 1997 e, 

desde então, apenas nos anos 2002 e 2003 não houve disputa” (NINA, 2020, online). 

O Santos Futebol Clube participou desse primeiro campeonato e deu início ao primeiro 

time feminino registrado no clube. No ano de 2000, houve a primeira conquista como 

campeãs pelos Jogos Abertos do Interior, e com a ascensão e visibilidade que o time 

estava ganhando, o Santos Futebol Clube cria o Departamento de Futebol Feminino 

em 2008 e as meninas são batizadas como Sereias da Vila. Atualmente, as Sereias 

carregam vinte e cinco títulos de campeonatos de futebol (SANTOSFC, s/d, online). 

Após o Santos Futebol Clube montar o time, ele foi se estruturando até tornar-

se um exemplo no futebol feminino no Brasil. Apesar da ascensão do time, entre 

fevereiro de 2012 e março de 2015, o Departamento de Futebol Feminino havia sido 

encerrado por falta de recursos financeiros. Ao retornarem, conquistam um novo título 

em 2017 do Campeonato Brasileiro e dos Jogos Abertos do Interior, em 2018 os Jogos 

Regionais e o Campeonato Paulista Feminino e em 2019 conquistaram os Jogos 

Abertos do Interior (ANJOS, 2018, online). 

Importante também destacar que em 2016 foi desenvolvido o Projeto Meninas 

em Campo, na cidade de São Paulo, em parceria da USP e do Colégio Santa Cruz 

para auxiliar garotas que têm o sonho de tornarem-se profissionais no futebol 

feminino. Em 2018, o Santos Futebol Clube fechou uma parceria para patrocinar o 
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Meninas Em Campo. (ANJOS, 2018, online). A estrutura oferecida para o 

desenvolvimento dessas jogadoras conta com metodologia de ensino, treinos físicos 

de segunda a sexta e trabalho comportamental uma vez por semana. A partir disso, o 

Clube passa a investir no desenvolvimento do futebol feminino e as Meninas se tornam 

uma grande oportunidade para apresentar essa modalidade para jovens. (RACHED, 

2019, online). 

A relevância do investimento que o Santos Futebol Clube fez nas Sereinhas da 

Vila e no Projeto Meninas Em Campo mostra o interesse que as mulheres têm em 

jogar futebol e como elas precisam de espaço nesse meio esportivo. Enquanto as 

maiorias dos clubes de futebol investem em times da base masculina, que trabalham 

o corpo e a técnica desses meninos desde cedo, as mulheres são esquecidas mais 

uma vez e não recebem o mesmo apoio. Por conta disso, o futebol feminino nunca 

teve a mesma importância para a sociedade como o futebol masculino. Este problema 

social está atrelado a um pensamento estrutural e patriarcal, que mesmo no século 

XXI, ainda existe, além de preconceitos. 

As Sereias da Vila não possuem um acervo de sua história catalogado no site 

oficial do Santos Futebol Clube, então houve muita dificuldade para conseguir 

encontrar referências em pesquisas online. Foi necessário recorrer a matérias 

disponíveis apenas no acervo de Jornal Impresso do Grupo A Tribuna.   

A partir do exposto, a pergunta problema deste trabalho é: Como um episódio 

de podcast jornalístico poderá contar os vinte anos de história das Sereias da Vila? 

O objetivo principal deste trabalho foi realizar um podcast a respeito da história 

das Sereias da Vila. Como objetivo secundário, pretendeu-se desenvolver um podcast 

que narrasse, como uma linha do tempo, todas as etapas do futebol feminino no 

Santos Futebol Clube. Para ser realizado, foi necessário entrevistar pessoas que 

participaram desse período, como ex-presidente, ex-diretores e diretor atual, 

coordenadora e ex-jogadoras e jogadoras.  

         Para estudar o tema e embasar a escrita teórica deste trabalho, foi necessário 

ter como base artigos acadêmicos e matérias jornalísticas que discutissem a história 

do futebol feminino e as mulheres. Visto que, o futebol feminino já foi proibido no Brasil 

e ainda há muito preconceito com jogadoras de futebol, foram selecionados artigos 
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que retratassem a importância social e cultural deste tema. Os artigos escolhidos 

foram: Mulheres e futebol no Brasil, o artigo publicado por Silvana Goellner tem uma 

abordagem histórica-cultural e de estudo de gênero, que discute a mulher e o futebol 

no Brasil. Mariane Pisani, autora do artigo Futebol feminino: espaço de 

empoderamento para mulheres das periferias de São Paulo, foi outra autora que 

auxiliou no estudo sobre o empoderamento feminino e principalmente a relevância 

social que o futebol tem para as mulheres periféricas. O acervo de reportagens 

impressas disponibilizado pelo Grupo A Tribuna, publicadas entre 2002 e 2018 no 

jornal impresso A Tribuna, auxiliou no desenvolvimento e no esclarecimento de 

dúvidas sobre as Sereias da Vila, com matérias sobre o futebol feminino, títulos e 

histórias do time, que enriqueceram e colaboraram para a produção e o 

desenvolvimento do roteiro do podcast. O site do Santos Futebol Clube também 

contém matérias com os títulos atuais das Sereias da Vila, os principais momentos do 

time e publicações semanais com as principais notícias, que também contribuíram 

para o embasamento desta pesquisa. 

 Portanto, para desenvolver um produto que conseguisse atingir o objetivo 

principal neste trabalho, a fim de construir uma linha do tempo contando toda a história 

das Sereias da Vila, foi sugerido pelo Professor e Orientador Dr. Hugo Harris que eu 

produzisse um podcast. O livro Podcast Descomplicado, escrito por Renato 

Bontempo, e o artigo Podcast: produções de áudio para educação de forma crítica, 

criativa e cidadã, feito pelos autores Gílian Barros e Eziquiel Menta, foram utilizados 

como base de estudo sobre o que é o podcast e como surgiu, e tornaram-se referência 

teórica para este relatório. Os podcasts Do Zero Ao Topo e Uma estrangeira foram 

usados como base para elaborar perguntas e fazer as entrevistas a fim de ouvi-los 

contando suas histórias nas Sereias da Vila, e estruturar o roteiro do podcast como 

uma linha do tempo. 

 Para a realização do podcast, foram entrevistadas, pela plataforma ZOOM, 

doze pessoas que participaram do time das Sereias da Vila. O roteiro foi desenvolvido 

em cima da narrativa de cada entrevistado que contou sua passagem e colaborou, de 

algum modo, para a elaboração da história do início das Sereias da Vilas até 

atualmente, em forma de linha do tempo.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1. PROIBIÇÃO DO FUTEBOL FEMININO NO BRASIL 

         De acordo com Kestelman, Barlem e Tarrisse (2019), foi em 1940 que as 

mulheres estremeceram os costumes da sociedade brasileira quando realizaram 

alguns jogos no Pacaembu. A revolta foi tão grande que levaram a discussão para as 

autoridades públicas da época. 

Após essa revolta e a fim de preservar a saúde reprodutiva das mulheres, em 

1941 o Conselho Nacional dos Desportos decretou por lei e proibiu as mulheres de 

jogarem futebol até 1979 no Brasil, de acordo com Pisani (2014). Defendia-se que 

alguns esportes não eram compatíveis com a natureza feminina e as mulheres 

poderiam tornar-se inférteis se houvesse uma pancada no baixo ventre. 

Goellner (2005) destaca que mesmo que tenham ocorrido algumas partidas de 

futebol feminino no início do século XX, o esporte não teve uma grande repercussão 

para as mulheres como teve para os homens. Em razão da lei que proibia mulheres 

de jogar futebol, os clubes não podiam investir na inclusão delas no mundo esportivo, 

e isso cultivou o repúdio social da liberdade esportiva feminina. 

A autora comenta que as mulheres participavam de alguns eventos esportivos, 

porém havia o preconceito de que elas perdessem a pose feminina porque essa 

modalidade era marcada pelo gênero masculino. Além disso, a liberdade corporal das 

mulheres desencadeava a autoafirmação na sociedade, o que não era muito aceito 

no século passado. 

1.2. SEREIAS DA VILA 

De acordo com Santana (2019), em 1997 o Santos Futebol Clube 

profissionalizou a primeira categoria de futebol feminino no clube. Nesse ano, Manoel 

Maria, ex-futebolista, era o técnico das meninas. Em 2002, a Marvel Consórcios se 

tornou a primeira parceria que o Santos teve para manter a equipe. O Santos disputou 

todos os anos do Campeonato Paulista Feminino, organizado pela Federação Paulista 

de Futebol. Apenas entre os anos de 2012 e 2014 que as Sereias não disputaram, 

pois, a modalidade havia sido desativada no clube. “De acordo com o presidente, o 

aumento nos gastos com a equipe principal inviabilizou a continuação da modalidade 
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no Alvinegro Praiano” (VEJA, 2012). As despesas geradas pela manutenção do 

jogador de futebol do time masculino, Neymar, ultrapassaram a verba que o Clube 

tinha para manter as Sereias. Porém, em 2015, o atual presidente do Santos Futebol 

Clube, Modesto Roma, reativou o Departamento Feminino de Futebol (GIUFRIDA, 

2015). 

1.2.1. MENINAS EM CAMPO  

O Meninas Em Campo é um projeto vinculado à base feminina do Santos 

Futebol Clube desde 2018. “Sem fins lucrativos, o Projeto Meninas em Campo tem 

como objetivo não só formar atletas para a prática do futebol feminino, mas também 

contribuir com a formação de cidadãs, criando um espaço que promova a vivência das 

meninas no esporte” (ANJOS, 2020, online). Em 2020, seis jogadoras da base 

subiram para o time profissional das Sereias da Vila.  

Apesar de o Santos Futebol Clube apoiar o futebol feminino e ter um 

departamento dedicado a essa modalidade, ainda há resquícios desafiadores diante 

do machismo que as atletas precisam enfrentar. De acordo com Biram (2021), o 

Santos Futebol Clube ainda prioriza o time profissional masculino, reforçando a 

desigualdade com o time das Sereias. 

         A estrutura dessa modalidade para o elenco feminino é extremamente precária. 

Goellner (2005) ressalta que a falta de investimento nessa área é porque não há 

políticas públicas e privadas que incentivem as mulheres, e um desses motivos é a 

ausência de retorno financeiro. Essa desvalorização social mantém a desigualdade 

entre os gêneros femininos e masculinos. 

Porém Adelman (2006, apud PISANI, 2014) acredita que a sociedade está 

caminhando para a desconstrução de um pensamento sociocultural padronizado. 

Para a autora, o esporte se encaixa como um local favorável para as mulheres terem 

mais visibilidade em uma sociedade que ainda as silenciam. Ela ressalta ainda que o 

futebol feminino pode ser um meio para empoderar as mulheres, reforçando a 

liberdade e a autonomia que elas têm sob o corpo e as escolhas delas.        
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1.3. PODCAST 

O termo podcast utilizado pelo jornalista Bem Hammersley, em 2004, se refere 

a programas gravados em áudio e disponibilizados na internet. A palavra podcast se 

originou do laço criado entre Ipod - aparelho produzido pela Apple e Broadcast definido 

como programa de rádio personalizado, de acordo com Barros e Menta (2007). 

O podcast é uma experiência auditiva que pode ser acessada como e onde 

quiser. Segundo Bontempo (2020), o podcast tem um conteúdo definido, pois quem 

escolhe o tema e o que deseja ouvir, é o próprio ouvinte. Muitas vezes, essa escolha 

está relacionada ao humor e ao que lhe interessa no momento, tornando-a uma escuta 

ativa e consciente. Duas características que também definem o podcast são as 

inúmeras formas de poder abordar um tema e o uso de fones de ouvido, que cria uma 

experiência íntima com aquilo que está ouvindo.  

Barbosa (2015) defende que o podcast tem como vantagem o consumo de 

informação e entretenimento enquanto o indivíduo realiza outra atividade que não 

ocupe totalmente sua atenção e audição. É importante reforçar que a internet foi o 

principal meio que facilitou o consumo do podcast e a disseminação destes conteúdos. 

1.3.1. LINGUAGEM JORNALÍSTICA  

Segundo Ferraz e Gambaro (2020), a prática jornalística tem como funções 

básicas: a apuração para a construção de uma narrativa, a formulação da pauta com 

dados a respeito da pesquisa de apuração, a elaboração de entrevistas como 

ferramenta e de conteúdo para a matéria e edições técnicas. O objetivo é realizar uma 

reportagem interessante e com todos os termos jornalísticos para informar o 

leitor/ouvinte. Além disso, Sodré e Ferrari (1986, apud FERRAZ; GAMBARO, 2020) 

defendem que o repórter precisa humanizar a sua criatividade narrativa e manter um 

discurso que aproxime o leitor e o acontecimento. 

De acordo com Kischinhevsky (2018, p.79 apud VIANA, 2020), o 

radiojornalismo narrativo traz uma construção narrativa dos fatos relatados com 

detalhadas descrições de ambientes e situações. Apesar dos apresentadores usarem 

a primeira pessoa, impressões e opiniões ainda são deixadas de lado, e relembram 

que os valores do jornalismo são a verdade e o equilíbrio da apresentação dos fatos. 
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Esse tipo de enredo narrativo apropria-se do storytelling, com apuração profunda e 

seleção criteriosa de fontes. 

Segundo Viana (2020), o rádio e o podcast são direcionados para investigarem 

experiências pessoais vividas. Diferente do audiovisual, o conteúdo de áudio explora 

os sons, os modos de falar, cria um vínculo entre a voz, a história e o ouvinte. O 

radiojornalismo narrativo compartilha uma abordagem pessoal para contar as histórias 

e os apresentadores utilizam um estilo informal para se aproximarem de seus ouvintes 

e envolvê-los na narrativa. 

Por fim, a autora defende que a narrativa storytelling prioriza a humanização 

dos personagens. O rádio também trabalha com história humanizadas, mas suas 

produções têm como objetivo ter fatos mais profundos, narrações mais expressivas e 

diversas vozes reproduzindo a narrativa. Já os podcasts, utilizam elementos 

específicos para desenvolver o jornalismo narrativo e o storytelling não é voltado para 

a atualidade. 

1.4. JORNALISMO ESPORTIVO 

De acordo com Barbeiro e Rangel (2006 apud OSELAME, 2010), na introdução 

do Manual de Jornalismo Esportivo, o jornalista de esporte é capaz de captar, tratar e 

divulgar notícias com base nas regras de ética e política pública. Além de também ser 

capaz de dominar as técnicas de jornalismo, como, checagem dos fatos, das fontes e 

versões, mantendo a imparcialidade para repassar todos os lados da história. 

Para Rocco Junior e Belmonte (2013) as diversas especializações dentro do 

jornalismo fazem com que a audiência busque a informação específica no campo de 

interesse pessoal. As pautas envolvem cobertura de eventos, campeonatos, 

coberturas esportivas, instituições que trabalham com esporte e com políticas 

públicas. 

Maluly (2018) defende que a qualidade da notícia é a primeira tarefa a ser 

abordada para seguir o conceito de jornalismo esportivo. Informações sobre 

preparação, resultados e repercussão de eventos são pautas com maior grau de 

interesse. A segunda característica é a educação nas coberturas esportivas. O 

respeito e a amizade constroem boas relações de reciprocidade e mantêm a facilidade 
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na comunicação. E o terceiro é saber perder, tanto os vencidos quanto os vencedores, 

pois o fruto de um trabalho jornalístico é a conquista da credibilidade. 

O mesmo autor identifica que a seleção das matérias no jornalismo esportivo 

tornou-se mais ampla, e com a divulgação de matérias relacionadas à diversidade 

esportiva não houve desmerecimento de outras modalidades. 

2. DESENVOLVIMENTO DA PEÇA 

2.1. ORIGEM 

2.1.1. Definição do tema 

A escolha do tema surgiu durante a prática de Projetos em Jornalismo, 

lecionada pelo Prof. Dr. Hugo Harris, em 2020. Ele me aconselhou seguir um caminho 

do qual gostasse e fosse interessante de desenvolver. Até conseguir decidir qual seria 

o tema abordado de fato, a única certeza que eu tinha, era que eu gostaria de falar 

sobre a minha origem, que vinha a ser alguma coisa que fizesse parte da minha 

cidade, que é Santos. Como o futebol sempre esteve presente na minha família e 

pautas como o feminismo sempre foram importantes para mim, decidi fazer o meu 

Trabalho de Conclusão de Curso sobre as Sereias da Vila.  

Apesar de ser santista, como cidadã e torcedora do Santos Futebol Clube, não 

tinha muito conhecimento sobre a real história das Sereias da Vila. Apenas, quando 

criança, lembro de assistir a alguns jogos pela televisão, pois as emissoras da cidade 

transmitiam. A princípio, seria um documentário sobre as Sereias, contando as 

vivências delas no clube, preconceito e machismo que essas possíveis atletas tenham 

sofrido. Porém, devido a imensa dificuldade em encontrar material na internet sobre 

as Sereias e por conta da pandemia, decidi desenvolver o TCC sobre o início do time, 

com informações e entrevistados que contassem como as Sereias da Vila foi criado e 

como foram esses últimos vinte anos de time. 

2.1.2. Definição da peça 

A peça passou por mudanças. Inicialmente, a ideia era produzir uma 

reportagem transmídia com um site dedicado às Sereias da Vila, com reportagens e 

produtos midiáticos que contassem toda a trajetória do time até a atualidade. 

Em dezembro de 2020, em uma reunião via TEAMS com o meu Orientador 

Hugo Harris, ele me aconselhou a produzir um podcast, pois o tempo já estava curto 



20 
 

e estávamos no auge da pandemia. Apesar de não ter tanta intimidade com o produto, 

eu aceitei! Conforme citado, não havia muitos registros sobre as Sereias da Vila na 

internet e as reportagens impressas não continham muita informação para conseguir 

estruturar a linha do tempo do time. Para a construção da peça como podcast, foi 

preciso entrevistar pessoas que participaram das Sereias da Vila e de alguma forma, 

pudessem contribuir com uma narrativa para desenvolver o produto. 

O podcast Do Zero Ao Topo foi utilizado como base para elaborar as perguntas 

que compuseram as entrevistas. O objetivo sempre foi deixar o entrevistado à vontade 

para contar sua experiência e conseguir o máximo de informação possível para 

construir o roteiro do podcast. Como citado no referencial teórico, o repórter precisa 

ter uma narrativa humanizada para conectar o leitor/ouvinte com a informação, e por 

isso, é importante saber quais são as principais falas que podem contribuir para a 

criação do roteiro. 

Portanto, a escolha do podcast como o produto do trabalho supriu a 

necessidade que eu via em contar toda a história das Sereias da Vila. Em quase vinte 

minutos, foi possível estruturar e contar desde a criação do time amador feminino, em 

1882, no Santos Futebol Clube, incluindo, o início oficial das Meninas da Vila, em 1997 

até os dias atuais. 

2.2. APURAÇÃO 

Em agosto de 2020, quando comecei a produzir meu TCC, já estava em contato 

com o Vitor Anjos, assessor do SFC. Ele me auxiliou com algumas dúvidas em relação 

à história do time e, em primeiro momento, me ajudou com os entrevistados, como ex-

diretores, ex-jogadoras e jogadoras atuais, mas nem todas poderiam fazer as 

entrevistas. No fim de 2020, Gabriel Santana, também assessor do Santos, cumpriu 

o mesmo papel que o Vitor, mas, como era historiador do Clube, me auxiliou em 

dúvidas ligadas aos anos de história das Sereias. Entrei em contato com todos os 

meus – possíveis – entrevistados no fim de 2020 e, em fevereiro de 2021, comecei as 

entrevistas. Todas foram feitas via ZOOM, pois a qualidade sonora da plataforma é 

muito boa e, por conta da pandemia, não tinha como fazer entrevistas presenciais. 

Meus primeiros entrevistados foram Murilo Barletta e Amauri Nascimento. 

Murilo trabalhou no Santos Futebol Clube em meados de 1980 como diretor de base 

masculina e retornou entre 2009 e 2010 para ser diretor do Departamento de Futebol 
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Feminino do SFC. Amauri, atual coordenador do time das Sereias, entrou como 

estagiário voluntário do Clube em 2008 e continuou trabalhando no Departamento 

Feminino até o encerramento dele, em 2011. Depois, Amauri foi para outro 

departamento dentro do SFC e acabou indo trabalhar no São Paulo Futebol Clube, 

retornando para o Santos em 2021. 

Maria José, uma indicação feita pelo Murilo, concedeu uma entrevista contando 

sobre como o futebol feminino foi inserido no SFC em 1982. Era um time muito 

amador, mas que participou de diversos campeonatos. Sua entrevista abre o podcast, 

pois meu objetivo principal, sempre foi contar toda a história das Sereias da Vila. 

Depois, Marcelo Teixeira, ex-presidente do SFC entre os anos 1991 e 1993, e depois 

em 2000 e 2010, conta sua passagem pelo Clube. Ele foi o presidente mais novo a 

ter esse cargo em um clube de futebol. Com a presidência do Marcelo, as Sereias da 

Vila passaram a ter mais oportunidades dentro do Clube e do futebol feminino. 

Marcelo, junto a Conmebol, criou o Campeonato Feminino da Libertadores da 

América, um campeonato de muita relevância para a América do Sul. 

 Em sequência, o ex-treinador Kleiton Lima foi entrevistado. Ele foi técnico das 

meninas entre 1997 e 2010. Sua entrevista foi muito importante para estruturar o 

podcast durante esses anos, pois ele passou por todos os momentos iniciais da 

existência oficial das Sereias da Vila. Em seguida, realizei entrevista com a Maurine 

Gonçalves, ex-Sereias, que é uma referência para os torcedores do Santos. Ela 

contou sobre como sua história iniciou no futebol, quais foram os melhores momentos 

como jogadora do SFC e suas passagens pelo futebol internacional. 

 Kelly Santana foi a segunda jogadora entrevistada. Ela chegou no Santos 

quando as Sereias estavam começando a ter reconhecimento no futebol, ficou até o 

fim das atividades do Departamento Feminino e voltou em 2015. Atualmente ela está 

morando em Israel e demonstrou um carinho muito grande pelo Clube e a cidade de 

Santos. A Ketlen foi a próxima jogadora entrevistada entre as mais antigas das 

Sereias. Atualmente ela é a artilheira do time e conta que sua história com o Santos 

vem de gerações, pois sua avó, que jogava futebol, era santista fanática. 

 A coordenadora da base feminina do Santos e ex-jogadora de futebol, Thais 

Picarte, contou sobre sua relação e história com o futebol e depois sobre a 

estruturação feita com as Sereinhas da Vila. Thais começou o trabalho com a base 
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em 2020, com o início da pandemia, e até hoje estão trabalhando e conquistando 

resultados com as meninas. Alessandro Rodrigues, ex-diretor executivo das Sereias 

da Vila, contou sobre sua passagem no Clube e como aconteceu o vínculo do SFC 

com o Projeto Meninos Em Campo. 

 As duas últimas entrevistadas foram Laura Valverde e Luana Theodoro. As 

duas meninas começaram a jogar futebol desde pequena e ingressaram no Projeto 

Meninas em Campo em 2018, após passarem na peneira promovida pelo SFC. 

Atualmente, Laura e Luana estão no time profissional das Sereias da Vila e contam a 

importância do futebol de base para a desenvoltura da mulher no futebol. 

2.2.1. EDIÇÃO DO PROGRAMA 

 Após terminar as entrevistas, que foram feitas entre fevereiro e março de 2021, 

foi preciso transcrever todas elas para realizar o roteiro do podcast. Para ser a 

narradora do podcast, convidei a jornalista, professora acadêmica e minha prima, 

Paula Denari. Para editar o programa, contratei a Lais Ribeiro, que é profissional em 

edição de audiovisual.  

 Para desenvolver o roteiro, eu separei entre duas colunas a narração e o áudio 

do entrevistado transcrito, com o propósito de estruturar a história das Sereias da Vila 

em uma linha do tempo. As narrações foram baseadas nas entrevistas e seguiram o 

modelo de storytelling, a fim de contar uma história que envolvesse o ouvinte e o 

fizesse imaginar cada situação mencionada durante os quase vinte minutos de áudio. 

Para completar a narração, os áudios dos entrevistados foram colocados com o intuito 

de continuar ou acrescentar informações para a história que estava sendo contada.  

Os áudios de narração feitos pela Paula foram gravados dia 18/04/2021 e a 

Lais fez o primeiro corte do podcast nesse mesmo dia. Após eu pedir alguns ajustes, 

fechamos o podcast no dia seguinte, com dezenove minutos e quarenta e nove 

segundos. O segundo ajuste foi feito 10/05/2021 e o podcast foi finalizado com 

dezenove minutos e trinta e sete segundos. A plataforma escolhida para disponibilizar 

o podcast foi o Soundcloud, que é uma plataforma online pública e utilizada para 

publicações de áudios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desde que o tema foi definido em fevereiro de 2020, houve inúmeras dúvidas 

em qual caminho seguir com a peça para desenvolver o meu trabalho. A primeira 

incerteza veio durante as férias de julho, quando estávamos enfrentando há quatro 

meses a pandemia da covid-19. Naquele momento, não conseguia pensar uma forma 

de realizar um documentário que exigiria imagem e entrevistas presenciais. A solução 

que eu encontrei foi em produzir uma reportagem transmídia para conseguir substituir 

um pouco a necessidade de sair de casa para realizar meu trabalho. 

 Durante o sétimo semestre, produzi o meu relatório baseado na reportagem 

transmídia, até que, com a mudança do meu orientador, o Professor Dr. Hugo Harris 

me aconselhou, em dezembro de 2020, realizar um podcast para recuperar o tempo 

perdido e adaptar as entrevistas para plataformas online. 

 Apesar de ter feito um produto no qual não tinha intimidade, consegui fazer as 

entrevistas via plataforma ZOOM, transcrevê-las e criar um roteiro que respondesse 

a minha pergunta problema. O objetivo principal deste trabalho sempre foi contar a 

história das Sereias da Vila, que além de ter despertado curiosidade em mim, 

acreditava que, como mulher e torcedora do Santos Futebol Clube, eu devia isso às 

mulheres que jogaram pelas Sereias da Vila. 

 Ao estudar sobre o futebol feminino brasileiro, compreendi como as mulheres 

são tão reprimidas nessa modalidade. A proibição do futebol feminino reforçou a 

ideologia de que as mulheres não deveriam jogar futebol e esse pensamento 

reverbera até os dias atuais. Apesar das mulheres terem conquistado espaço em 

diversas posições e continuarem lutando para se igualem aos homens, ainda há 

preconceito com aquelas que jogam futebol como diversão ou profissão. Mesmo 

havendo competições e diversos times de futebol feminino, essa modalidade ainda 

não tem a devida visibilidade e nem recursos para manter os times, fazendo com que 

o futebol feminino não tenha investimento e seja “fraco” comparado ao futebol 

masculino. 

  O que de fato me fez refletir durante as entrevistas com as atletas, era a 

importância da base familiar e amigos que apoiaram os sonhos dessas garotas. 

Muitas delas não têm a mesma sorte, mas têm o sonho de jogar futebol, o que prova 

ainda mais a necessidade de o futebol feminino ter representatividade e mais 



24 
 

escolinhas de base que encorajem as meninas a jogarem. Apesar de o futebol 

feminino ser comparado ao masculino, compreendi, após estudar a fundo sobre a 

história das mulheres com o futebol, como é injusta essa comparação. Socialmente 

os homens sempre foram favorecidos, ainda mais em uma modalidade que não foram 

proibidos de praticar. Consequentemente, tiveram a oportunidade de evoluir e 

desenvolver seu futebol, já as mulheres ficaram atrás. Isso sem citar o tempo perdido 

e a falta de investimento designado a elas.   

Para produzir o podcast, entrevistei doze pessoas que conseguiriam auxiliar na 

construção da história das Sereias da Vila. E o que mais me encantava, a cada 

entrevista, era a maneira como cada um deles se referia ao time com muita admiração 

e com informações que surgiam a cada conversa, como se eu montasse um quebra-

cabeças a cada entrevista.  

E um dos aspectos que percebi ao estudar as Sereias e falar com algumas 

delas, era a vontade que essas mulheres tinham de jogar até se tornarem referência 

para o futebol brasileiro feminino. Então, ainda que as Sereias da Vila tivessem 

começado oficialmente em 1997, houve um time amador quinze anos antes, talvez 

uma informação que muitas pessoas não saibam. Assim como o desligamento do 

Departamento de Futebol Feminino no Santos Futebol Clube em 2012. 

Dessa forma, a escolha do tema e da peça construíram uma narrativa para os 

vinte anos de história das Sereias da Vila. Apesar do material escasso online e em 

reportagens impressas, os entrevistados foram a fonte de desenvolvimento para o 

meu trabalho, e com isso, consegui produzir um podcast jornalístico que narra toda a 

linha do tempo da Sereias.  

Desde que entrei para o curso de Jornalismo na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em 2017, produzi matérias ou textos relacionados ao futebol feminino, 

mas jamais pensaria em realizar meu Trabalho de Conclusão de Curso defendendo 

essa pauta. Considero que a escolha deste tema tenha sido de grande importância e 

de muita felicidade. O trabalho “Sereias da Vila – 20 anos de História do Futebol 

Feminino do Santos Futebol Clube” me fez conhecer novas pessoas, novas histórias 

e novas mulheres determinadas a conquistar o que quiserem, e acima de tudo, 

mostrar que o futebol não tem gênero. 
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