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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como temática principal o esporte futebol feminino e 

as formas como este se organiza discursivamente no cenário contemporâneo. 

Acreditando que os discursos da mídia participam da constituição das 

representações sociais, produzindo sentidos e/ou esquecimentos e 

silenciamentos, intencionamos explicitar a idéia de como a mídia, mais 

especificamente a imprensa, por ser um espaço social de fomento de discursos 

e falas e de promoção de significados, individual e coletivamente, pode ser 

observada como dinamizadora e auxiliadora na construção da memória social e 

da representação de um desporto. Nessa perspectiva, será abordada, neste 

trabalho, a memória discursiva do futebol feminino no Brasil a partir da 

inscrição de sua historicidade no discurso da imprensa escrita. Concebendo os 

jornais como ‘lugares de memória’ (NORA, 1993), tentamos entender o 

imaginário construído pela imprensa sobre o esporte e suas atletas nos jornais 

O Globo, Jornal dos Sports e Jornal do Brasil, no período de 1970 a 2007. Este 

estudo tem como questão principal entender como a construção discursiva da 

atleta de futebol feminino pelos jornais supracitados reitera, modifica, atualiza, 

problematiza ou contribui para a construção de uma memória discursiva desse 

campo, o esporte futebol feminino. Para tal, foram identificadas, nos artigos dos 

periódicos, as marcas lingüísticas, as regularidades, as paráfrases, as rupturas, 

os esquecimentos e as formas de qualificação e valoração da prática esportiva, 

das jogadoras e de outros atores sociais que nela atuam. A análise das marcas 

lingüísticas permite que se perceba o deslizamento de sentidos e as redes a 

que se filiam no interdiscurso e, conseqüentemente, as diferentes memórias 

construídas sobre o futebol feminino no âmbito da imprensa brasileira.  

 
 

Palavras-chave:  Esporte, futebol feminino, gênero, memória discursiva, 
memória jornalística. 
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ABSTRACT  

 

 

 The subject of this study is women’s soccer and the forms in which this 

sport is discursively organized in the contemporary scenario. Based on the 

assumption that media discourses take part in the constitution of social 

representations, producing meanings and/or leading to forgetfulness and 

silence, our intention is to uncover how the media and particularly the press –a 

social space that promotes discourses, voices and meanings both individually 

and collectively– can be seen as a means to support and catalyze the 

construction of the social memory and representation of a sport. Through this 

perspective, our work will approach the discursive memory of women’s soccer 

in Brazil from its historicity as inscribed in the written press. Considering 

newspapers as ‘places of memory’ (NORA, 1993), we attempt to understand 

the perceptions constructed by the press about this sport and its athletes in the 

Brazilian newspapers O Globo, Jornal dos Sports and Jornal do Brasil from 

1970 to 2007. The main goal of this study is to understand how the discursive 

construction of the women’s soccer athlete by these newspapers reinforces, 

modifies, updates, questions, or contributes to the discursive memory of the 

realm of women’s soccer. For this purpose, linguistic features, regularities, 

paraphrases, ruptures, omissions, and means to qualify and value this sport, its 

athletes and other social actors taking part in it are identified in articles 

published by such newspapers. The analysis of linguistic features allows us to 

observe shifts in meanings and the inter-discourse networks to which they 

subscribe, and, as a consequence, to examine the diverse memories 

constructed about women’s soccer in the Brazilian press. 

 

 

Keywords:  Sport, women’s soccer, gender, discursive memory, journalistic 

memory. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

Os anos de prática pedagógica de Educação Física foram determinantes 

na escolha do objeto de estudo e tema desta pesquisa: a memória do futebol 

feminino no Brasil. O levantamento e a problematização das dificuldades das 

práticas do cotidiano escolar me ajudaram a perceber um fato que, se outrora 

já me parecera intrigante, atualmente pode ser entendido como fenômeno que 

reflete uma mudança social. O espaço esportivo do futebol, que era de posse 

dos meninos, estava sendo pleiteado, cada dia mais, pelas meninas. 

A educação física escolar tem como um de seus conteúdos mais 

trabalhados os esportes ou as atividades esportivizadas. Nesse campo 

temático, entre os esportes praticados pelos meninos, o futebol tem um papel 

preponderante nas aulas de educação física.  

No início da década de noventa, durante as aulas de educação física 

escolar, nos momentos em que podiam escolher, as meninas optavam pelo 

jogo de iniciação ao handebol, conhecido como ‘queimado’ ou ‘queimada’. 

Entretanto esse cenário começa a apresentar uma mudança perceptível a partir 

dos anos noventa.   

Embora para os meninos esta escolha continue como antes, ou seja, 

o futebol como prioridade máxima, atualmente, as meninas já não se 

interessam unicamente pelo queimado. Elas também optam pela prática de 

outras atividades físicas e esportes como o voleibol, handebol e o futebol e 

esse fato inovador tem se tornado freqüente nas aulas de educação física.  

A procura da mulher pelo futebol mostra-se recorrente nos últimos 

anos, contrapondo-se às décadas passadas, quando as mulheres não 

tinham oportunidade de participar ativamente desta prática. Quando, 

burlando interdições, elas o faziam, tal fato não tinha a visibilidade dada dos 

tempos atuais. Entendemos que este movimento na escola reflete, ou 

melhor, expressa uma conjuntura extra-escolar, um fato social que extrapola 

as paredes da escola: as mulheres estão ocupando espaços que eram 

prioritariamente masculinos.  

A partir de meados dos anos noventa, como podemos diagnosticar 

pelo aumento expressivo do número de matérias jornalísticas relacionadas 
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ao tema, o futebol feminino tem obtido visibilidade e relevância inéditas no 

âmbito esportivo, por sua participação ativa em agremiações, clubes 

esportivos e em competições nacionais e internacionais. A extinção 

oficializada da interdição à prática do futebol feminino (FF), em 1985, a 

promoção do primeiro Mundial, em 1991, a participação oficial em Jogos 

Olímpicos como esporte de competição e a agenda da imprensa que tem se 

mostrado interessada no tema, promovem uma visibilidade nunca antes 

dada ao FF. 

A imprensa tem fundamental papel no fomento de memórias, 

especialmente das institucionais e/ou coletivas, pois participa do processo 

de produção de sentidos dos fatos, tanto cristalizando memórias do passado 

como construindo memórias do futuro, contribuindo na constituição do 

imaginário social.  Assim sendo, também promove esquecimentos e 

apagamentos que compõem a construção de uma memória. No caso do FF, 

determinados apagamentos dizem mais que falas e participam 

enfaticamente da institucionalização de sua memória oficial.  

Este estudo relaciona imprensa, memória e futebol feminino. E, com o 

intuito de estabelecer os alicerces que apóiam a pesquisa e seu objeto, a 

memória do futebol feminino no Brasil (MFFB), apresento elementos que 

auxiliam na sua organização: o objeto do estudo,  objetivo principal, sua 

justificativa e relevância social, o corpus da pesquisa e as  questões levantadas 

no processo de pesquisa.   

A segunda parte do trabalho aborda e desenvolve o referencial teórico 

interdisciplinar utilizado para melhor entendimento de como se dá a construção 

da memória do futebol feminino brasileiro, relacionando ao objeto da pesquisa, 

os conceitos: de memória social (HALBWACHS, 1990) e memória midiatizada 

(HUYSSEN, 2000), de discurso (PÊCHEUX, 2006), de discurso midiático 

(MARIANI, 1998) e de memória discursiva (ORLANDI, 2005).  

Na terceira parte do trabalho encontra-se a análise de um recorte do 

corpus de matérias jornalístico-esportivas, referentes ao futebol feminino 

brasileiro e suas praticantes/jogadoras, no período de 1970 a 2007. 

Esse estudo identificou elementos que auxiliem a compreensão das 

questões específicas que envolvem o futebol feminino, tais como seu processo 
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de institucionalização no Brasil, seu processo de discursivização pela imprensa 

e suas diferentes formas de organização, no cenário contemporâneo. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Considerando que “as práticas discursivas legitimam, institucionalizam e 

organizam direções de sentidos e formas de agir na construção da vida social” 

(MARIANI, 1999, p.51), entendo que a prática discursiva midiática aparece, nas 

sociedades hodiernas, como importante espaço de construção desses sentidos 

e de constituição do imaginário social. Os discursos jornalísticos participam, 

assim, da constituição das representações sociais, produzindo sentidos e/ou 

esquecimentos e silenciamentos.  

As fontes analisadas neste trabalho revelam como a mídia, mais 

especificamente a imprensa, por ser um espaço social de fomento de 

discursos, falas e de promoção de significados (MARIANI, 1998), participa da 

construção da representação e da memória social de um esporte.  

O esporte é um espaço sócio-histórico culturalmente construído e 

institucionalizado, como a escola, a igreja, a imprensa e, portanto, em 

constante modificação, reformulação e atualização. O mundo esportivo 

estabelece relações sociais que extrapolam meramente a questão material e 

física na qual atuam os atletas e a assistência. Seu percurso histórico é 

também determinado por instituições e outros atores sociais que, direta ou 

indiretamente, orientam e/ou normatizam condutas e comportamentos sociais. 

Na contemporaneidade, os esportes se apresentam como uma prática 

cultural de visibilidade, nos quais os torneios e as competições esportivas 

contam com uma quantidade expressiva de espectadores. Os patrocinadores, 

ansiosos pela promoção da mídia, fazem circular grandes somas financeiras 

(GOELLNER, 2005). 

Desse modo, tendo como temática principal o esporte futebol feminino e 

as formas como este é construído discursivamente na imprensa 

contemporânea, os resultados obtidos com a pesquisa podem se constituir em 

um referencial analítico que estimule reflexões críticas sobre 

exclusão/inclusão. A marginalização da mulher em determinadas práticas e 

espaços e, em especial, para a análise e entendimento do papel dos 
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discursos midiáticos na construção de memórias e representações sociais 

são exemplos dessas reflexões. 

A escolha do futebol feminino - prática desportiva eminentemente 

conhecida como masculina - como temática deste trabalho pode auxiliar na 

compreensão das mudanças dos papéis sociais desempenhados pelas 

mulheres nos espaços esportivos, no período que abrange o final do século 

passado e início do atual. 

 A importância social e cultural do futebol no Brasil pode ser percebida ao 

enumerar-se a quantidade de estudos acadêmicos encontrados sobre o 

assunto. Entretanto, nota-se que esse mesmo interesse não é percebido em 

relação ao futebol feminino.  Ao fazer um levantamento sobre futebol masculino 

no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), no período de 1987 a 2007, foram encontrados 557 

trabalhos, dos quais, 455 são dissertações de mestrado e 102 teses de 

doutorado. Em contrapartida, encontram-se oito trabalhos relacionados ao 

futebol feminino e três deles voltados exclusivamente para os estudos da 

biomecânica, cinesiologia ou fisiologia do exercício. 

Apesar do reduzido número de teses e dissertações sobre FF, 

encontramos, desde os anos noventa, artigos acadêmicos relacionadas à 

inserção da mulher em práticas esportivas social e historicamente 

entendidas como masculinas, dentre as quais, podemos citar os de: Alfredo 

Faria Junior (1995), Silvana Vilodre Goellner (1998, 1999, 2005 e 2006), 

Elaine Romero (1997), Victor Andrade Melo (2000, 2007), Ludmila Mourão 

(2005, 2006 e 2007), Jorge Knijnik (2003) e Fábio Franzini (2005). Todos 

estes trabalhos contribuem na elaboração de um quadro elucidativo sobre a 

participação das mulheres no âmbito esportivo. 

Os discursos institucionais, tanto o da imprensa como o da academia, 

têm significativa representatividade na construção da memória do futebol 

feminino. Ambos fomentam o processo de produção de sentidos e promovem 

a emersão de memórias que participam da inscrição deste esporte na 

história. A presente pesquisa procurou relacionar, de maneira 

interdisciplinar, o futebol feminino, a imprensa e a memória social com o 

intuito de contribuir para a melhor compreensão de tais temáticas.  
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1.2  QUESTÕES DA PESQUISA 

 

O objetivo do estudo realizado foi investigar de que maneira o discurso 

da imprensa sobre o esporte e a atleta reitera, modifica, atualiza ou 

problematiza a construção de uma memória discursiva do esporte futebol 

feminino (FF), no período de 1970 até os anos atuais.  

Além desse objetivo principal, a pesquisa buscou elementos na memória 

discursiva do FF que respondesse a outras questões, tais como: de que forma 

ocorre a construção de sentidos sobre a atleta e sobre o futebol feminino?  

Como as jogadoras/mulheres que jogam futebol são representadas e referidas 

em diferentes momentos no corpus selecionado? De que maneira o futebol 

feminino brasileiro, que atualmente conta com uma das melhores equipes do 

mundo, é referido pela imprensa esportiva brasileira no decorrer do período 

pesquisado? Qual o papel da imprensa na construção de uma memória e da 

institucionalização do esporte em questão?  

Do período que abrange a pesquisa (1970 a 2007) reuniu-se um acervo 

de 253 matérias jornalísticas. Dessas, selecionamos vinte para compor nosso 

corpus analítico. Estes textos são examinados na terceira parte desta pesquisa.  

Tendo por base um dispositivo teórico-analítico situado no campo da 

memória e da linguagem, e com o apoio da Análise de Discurso (AD) de 

vertente francesa, são identificadas as marcas lingüísticas, metáforas, 

nomeações e formas de qualificação e valoração da prática esportiva, das 

jogadoras e de outros atores sociais que nela atuam. A análise dessas marcas 

permitirá que se perceba o deslizamento e as redes de sentidos a que se filiam 

no interdiscurso e, conseqüentemente, as diferentes memórias construídas 

sobre o futebol feminino no âmbito da imprensa.  
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2   APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

 Este trabalho trata do processo de construção da memória discursiva do 

futebol feminino a partir de matérias jornalísticas e se encontra no paradigma 

da pesquisa qualitativa que rejeita os modelos do pensamento positivista 

aplicados aos estudos da vida social. 

Como observam Denzin e Lincoln (2000), a pesquisa qualitativa é um 

processo que atravessa diferentes campos disciplinares e, neste sentido, é 

importante ressaltar as áreas de conhecimento distintas que perpassam este 

trabalho.  

Ao ter como tema um esporte, a pesquisa participa dos estudos das 

práticas corporais e esportivas; ao utilizar, como material empírico de análise 

matérias jornalísticas, incorpora-se aos estudos relacionados à linguagem e 

aos meios e mediações comunicacionais; e, ao objetivar percorrer o processo 

de construção da memória discursiva do FF, mergulha nos estudos de memória 

social. 

Nesta parte serão, portanto, abordados temas que, por sua diversidade 

teórica, corroboram com a idéia da interdisciplinaridade da pesquisa.  

O item 2.1, tem o intuito de promover o entendimento dos mecanismos 

de construção da memória social, mais precisamente o da memória midiatizada 

(HUYSSEN, 2000).  

No item 2.2, na intenção de revelar o processo pelo qual a memória do 

FF tem sido construída, percorremos sinteticamente a história da participação 

das mulheres nos espaços esportivos que eram de exclusividade masculina, 

com ênfase no futebol. 

O item 2.3 tem por objetivo relacionar os principais conceitos da análise 

de discurso (AD) que serão utilizados no exame das matérias jornalísticas 

selecionadas para a pesquisa.  
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 2.1  CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA SOCIAL 

 

A memória social é construída e desenvolvida sempre em relação a 

algo, a alguém, a algum lugar ou tempo, ou seja, é um fenômeno relacional e 

relativo, intrinsecamente ligado a variáveis e contextos altamente mutáveis 

(HALBWACHS, 1990). 

Tal fenômeno acontece coletivamente, de maneira fluida e volátil, pois 

permanece vivo e pulsante, permitindo que as memórias também adquiram 

estas qualidades de fluidez e vivacidade tão apropriadamente observadas por 

Halbwachs. Ao distinguir os conceitos de história e memória, o autor fala da 

não-linearidade e da indefinição das fronteiras no desdobrar-se da memória 

coletiva, que seria  

uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade 
que nada tem de artificial, já que retém do passado somente 
aquilo que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do 
grupo que a mantém (HALBWACHS, 1990, p.81). 
 
 

 
  Não há, portanto, na construção coletiva da memória, linhas nítidas de 

separação e, sim, limites irregulares e incertos.  

Halbwachs argumenta que, enquanto o indivíduo se reconhecer como 

pertencente a um determinado grupo, sua memória individual também é 

constituída da memória coletiva daquele grupo. As lembranças, mesmo 

aparentando serem exclusivas e pertencentes unicamente ao próprio indivíduo, 

são percebidas a partir dos outros e se constituem como um aspecto coletivo 

da rememoração. 

 

Mas nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são 
lembradas pelos outros, mesmo que se trate de 
acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 
objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca 
estamos sós(...). Outros homens tiveram essas lembranças em 
comum comigo. Muito mais, eles me ajudam a lembrá-las: para 
melhor me recordar, eu me volto para eles, adoto 
momentaneamente seu ponto de vista, entro em seu grupo, do 
qual continuo a fazer parte, pois sofro ainda seu impulso e 
encontro em mim muito das idéias e modos de pensar a que 
não teria chegado sozinho, e através dos quais permaneço em 
contato com eles (HALBWACHS, 1990, p.26/27). 
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Existem determinados elementos que são constitutivos da memória 

social e que ao interagirem na formulação e construção social desta memória 

promovem a elaboração de uma ou mais memórias coletivas.  Pollak (1992), 

abordando o tema, esclarece quais seriam os principais aspectos a partir dos 

quais se constroem as memórias: os acontecimentos, as pessoas ou 

personagens e os lugares. O autor enfatiza que nem sempre tais elementos 

têm a participação efetiva e delimitável, pois em várias situações eles se 

apresentam de maneira indireta; mas, mesmo nestes momentos, possuem 

importância visceral para a rememoração ou a construção de memórias. 

 

Esses três critérios, acontecimentos, personagens e lugares, 
conhecidos direta ou indiretamente, podem obviamente dizer 
respeito a acontecimentos, personagens e lugares reais, 
empiricamente fundados em fatos concretos. Mas pode se 
tratar também da projeção de outros eventos (POLLAK, 1992, 
p. 202). 

 

 Para o autor, existem identificações tão expressivas que, ao se 

rememorar fatos, personagens ou eventos, as memórias se confundem, se 

perpassam, fazendo parte de uma vivência que não se realizou concretamente. 

Assim, as memórias públicas misturam-se às memórias privadas ou individuais 

de tal maneira que se torna impossível ter nitidez e precisão de, por exemplo, 

datas ou detalhes específicos, limites territoriais, temporais ou mesmo 

características físicas daquilo que é lembrado.  

Da mesma forma, a construção da memória do FF se constitui, também, 

a partir de memórias individuais de jogadoras, familiares e técnicos, que se 

fazem presentes com seus relatos em várias matérias jornalísticas. Quando, 

nas matérias analisadas nesta pesquisa, o discurso jornalístico é construído, 

por exemplo, por falas de uma jogadora que participou daquele evento descrito, 

as memórias se mesclam e, num processo simbiótico, se confundem de 

maneira a impossibilitar a separação de uma lembrança ou de uma memória 

privada/particular de uma pública. 

Ao abordar estes fenômenos, Pollak destaca um tópico relevante nos 

estudos da memória: a relação espaço-temporal. O autor explica que locais 

muito remotos e distantes, longe do espaço-tempo da vida de um sujeito, 

podem se constituir em lugar significativo para a memória de um grupo e, por 
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conseguinte do próprio sujeito, seja de maneira indireta, seja pelo sentimento 

de pertencimento ao grupo (POLLAK, 1992).  

  Nas sociedades hodiernas, a mídia tem especial participação neste 

fenômeno, pois, ao propiciar a ampliação de informações voláteis e efêmeras, 

num período de tempo cada vez menor, ela promove uma compressão espaço-

temporal que interfere diretamente no processo de construção da memória 

social. 

 

 

 2.1.1  Memória midiatizada 

 

  Um fenômeno social que toma destaque na atualidade é o aumento 

compulsivo da produção e divulgação da informação com as novas tecnologias 

informacionais e a comunicação de massa. Contrapondo-se paradoxalmente a 

este fato, há a explosão de memórias e/ou a preocupação expoente de 

recuperar memórias. Huyssen (2000) apropriadamente identifica esta 

mobilização como sendo um dos fenômenos sócio-político-culturais mais 

surpreendentes dos últimos anos. 

 No momento atual, em que a emergência da memória se apresenta 

como uma das preocupações culturais e políticas centrais das sociedades 

ocidentais, a imprensa aparece como importante componente a ser analisado.  

A procura por memórias das sociedades midiatizadas ocidentais é, para 

Huyssen, uma ânsia por memórias e se dá devido a necessidades culturais de 

um mundo globalizado, que seriam resolvidas com o que chama de 

“rememoração produtiva”.  Ou seja, uma busca de lembranças que possam 

favorecer novas investigações e novos aspectos, que antes estiveram atacados 

pelo “cibervírus da amnésia”, novas críticas, novas reflexões e, portanto, uma 

nova história.  

Constitutiva dos processos sociais de promoção da informação, a 

imprensa se mostra como dinamizadora da inscrição de falas, silenciamentos e 

discursos, tanto pessoais quanto institucionais, que nos auxiliam na 

compreensão das práticas sociais contemporâneas. Assim, as fontes da 

memória buscada pelas sociedades midiatizadas do ocidente são os processos 
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históricos, as lutas por direitos humanos, as atuações do poder público e da 

sociedade civil. 

Um exemplo emblemático seriam as celebridades e personagens 

mitificadas.  Criadas pela mídia são introduzidas e introjetadas no imaginário de 

tal maneira que os sujeitos parecem viver um simulacro da vida daquelas 

celebridades forjadas e mantidas pelo poder simbólico de suas imagens e 

comportamentos sociais. Desse modo, os sujeitos se vestem como as 

celebridades, tentam ter um corpo e vida social similares. A mídia também 

vende a idéia da felicidade absoluta, obtida por meio do consumo dos bens 

simbólicos organizados e materializados nas imagens (HUYSSEN, 2000).  

No esporte tal fenômeno é recorrente quando um atleta é transformado 

em ídolo, tornando-se padrão a ser seguido por suas qualidades físicas e 

esportistas e por suas características pessoais - muitas vezes forjadas pelo 

marketing de criação da imagem a ser vendida ao público.  No Brasil, podemos 

citar o jogador de futebol Ronaldo que, no ano da Copa do Mundo de 2002, 

teve seu corte de cabelo imitado por crianças e adolescentes. 

A própria cultura encontra-se difundida por meio dos discursos 

midiáticos em um processo de mercantilização, ou seja, tratada como bem de 

consumo criado com a intenção de venda ou troca, objetivando o ganho 

financeiro (ADORNO, 2006).    

Com o desenvolvimento das indústrias da mídia, a partir das falas e 

discursos que transformam todo o cotidiano da vida social, chegamos a um 

grau superlativo de produção de sentidos. Sua apropriação pode acontecer de 

maneiras distintas e, modificando a percepção e o entendimento que as 

pessoas fazem de suas vidas, influenciam e direcionam a construção de suas 

memórias.   

Em uma época em que os sujeitos não se reconhecem ou têm 

dificuldade de se reconhecer como pertencentes a um grupo, a relação espaço-

temporal sofre grandes alterações na percepção individual e institucional, 

refletindo-se na vida cotidiana. Existem embates entre o local e o global nunca 

antes percebidos e os discursos da imprensa têm poder de influenciar de 

maneira determinante os níveis de consciência e percepção de um número 

crescente de pessoas no mundo todo, em curto espaço de tempo.  
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 Um dos questionamentos relevantes da modernidade é a possibilidade 

de ainda se construir memórias, social e coletivamente. Ao levantar a hipótese 

de que essa atual concepção espaço-temporal pode nos levar a uma melhor 

compreensão do fenômeno da memória social, Huyssen (2000, p.31-32) nos 

aponta alguns encaminhamentos:  

 

Na medida em que as barreiras espaciais se enfraquecem e o 
próprio espaço é globalizado por um tempo cada vez mais 
comprimido, um novo tipo de incômodo está se enraizando no 
coração das metrópoles. Quanto mais rápido somos 
empurrados para o futuro global que não nos inspira confiança, 
mais forte é o nosso desejo de ir mais devagar e mais nos 
voltamos para a memória em busca de conforto.  
 

 
Entendendo que a memória é um fenômeno em constante mudança e 

alteração, este trabalho tenta examinar o modo como o discurso da imprensa 

participa da construção da memória do FF, relacionando diretamente a 

memória social, o esporte e a imprensa e estabelece critérios para a análise 

desta relação, como será explicitado no decorrer deste capítulo.  

 

 

2.2  MEMÓRIA ESPORTIVA: A MULHER NOS ESPORTES 

 

Até a metade do século XX podemos reconhecer que os papéis sociais 

obedeciam a diferenciações culturalmente reproduzidas de acordo, inclusive, 

com questões biológicas e fisiológicas. Ao homem cabia a independência, à 

mulher a subordinação. Ao homem, cabia o público, à mulher o privado.   

Foi difundido um discurso sócio-político fundamentado na biologia dos 

corpos que relacionava as desigualdades entre os homens e as mulheres às 

distinções de sexo e, conseqüentemente, remetiam às suas diferenças físicas.  

A composição corporal e as características físicas legitimavam alguns 

comportamentos identificados e apropriados a homens e a mulheres. 

Atividades que exigem esforço físico, força, vigor definem a identidade motora 

masculina; a fragilidade, a delicadeza, a leveza são atributos identificados 

como do sexo feminino (PEREIRA e MOURÃO, 2005).  
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Pereira e Mourão exemplificam estas concepções no contexto da 

educação física escolar e mostram como podem vir a ser determinantes no que 

diz respeito ao desempenho de meninos e meninas nos esportes. 

Tais privilégios [maior diversidade de atividades corporais para 
os meninos] acabam por proporcionar diferenças no 
desempenho motor de meninas e meninos, algumas 
brincadeiras preferidas pela maioria das meninas conduzem à 
passividade, enquanto os meninos geralmente preferem 
atividades consideradas mais ativas e vigorosas. Na aquisição 
dos papéis masculino e feminino, ao longo do tempo, esses 
hábitos corporais diferenciam a corporeidade e a motricidade e, 
em conseqüência, um sexo se torna mais apto do que outro em 
termos motores, não porque um sexo seja naturalmente mais 
hábil do que o outro, mas porque o movimento é construído 
historicamente de forma esteriotipada entre os sexos (2005, 
p.206). 

 

Historicamente, tanto a participação ativa das mulheres nos esportes, 

entendida como a prática efetiva, como a participação passiva, como 

espectadora, foram tímidas e pouco incentivadas. Ao longo dos anos, o espaço 

esportivo vem escrevendo sua história, predominantemente masculina; à 

primeira vista, as mulheres parecem não ter participação neste processo.  

Por muito tempo, a prática de esportes foi negada às mulheres. Na 

Europa, durante os séculos XVIII e XIX, diferentes formas de atividades físicas 

foram criadas exclusivamente pelos e para os homens, entre as quais o turner 

alemão1 e o esporte inglês, nos quais, apesar de terem aparentemente um 

cunho modernizador, “nem as classes baixas nem as mulheres foram incluídas” 

(ROMERO, 1997, p.95-96).  

A prática de atividade física era desaconselhada às mulheres com a 

justificativa de ser prejudicial às funções de reprodução e de maternidade. 

Assim, a exclusão das mulheres das práticas esportivas foi longa e na maioria 

das vezes, pautada na concepção da fragilidade dos órgãos reprodutivos e na 

inadequação do esforço físico para uma maternidade e fetos sadios.  

(MOURÃO e ROMARIZ, 2006, p. 01)  

Em meados do século XIX, na Europa, se inicia uma educação física 

específica para mulheres, com exercícios físicos de leve esforço, em geral 

calistênicos, que podiam ser ministrados nas escolas para moças, com a 

                                                           
1 Segundo Romero (1997, p.95), o turner foi criado na Alemanha como um tipo de ginástica 
caracterizada por exercícios militares.  
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preocupação exclusiva e prioritária de desenvolver a graça, a feminilidade e a 

beleza, preparando as moças para o desempenho do papel de esposa e mãe 

(ROMERO, 1997).    

A saída das mulheres do espaço privado e sua entrada no espaço 

público, no decorrer do século XX, são decorrentes de um coletivo de fatores - 

as guerras mundiais e a industrialização. O filósofo Stuart Hall (2005) ao 

analisar esses fatores, enumera os descentramentos que colaboraram para o 

que chama de ‘crise de identidade’ que anuncia o nascimento do sujeito 

moderno e, entre eles, apresenta o impacto do movimento feminista (2005, 

p.43). 

 O movimento feminista, no final da década de 60, propõe, uma 

rediscussão dos novos papéis sociais estabelecidos pelas normas sexuais e 

morais burguesas, tanto para as mulheres quanto para os homens. Na medida 

em que se abre esta discussão do ponto de vista feminino, a representação da 

mulher como ser social se fortalece e ganha novos significados. Também nos 

esportes é necessária uma redefinição do papel da mulher e sua participação.   

A ressignificação do papel social da mulher a partir do século XX está 

pautada no campo teórico dos estudos de gênero consolidados pelo feminismo, 

que, além de elevar amplamente a produção acadêmica sobre o tema, 

repercutiu em uma reestruturação dos papéis sociais. As diferenças entre os 

gêneros são atribuídas aos aspectos sócio-históricos e culturais e não 

determinados por distinções físicas e corporais (GOELLNER, 2006). 

No Brasil, durante a maior parte do século XIX, a presença das mulheres 

em eventos esportivos era eminentemente passiva, como espectadora. Suas 

primeiras incursões em práticas desportivas, como praticantes, acontecem no 

final do século XIX, como descreve Goellner: 

 
Nas instalações e eventos de turfe e de remo (os primeiros 
esportes desenvolvidos no Brasil) as mulheres estavam 
sempre presentes, acompanhando seus maridos e desfilando 
seus vestidos de última moda. Essa possibilidade de 
participação, mesmo que a princípio passiva, porque à mulher 
cabia o papel de espectadora, acabou contribuindo para lhe dar 
maior visibilidade na sociedade brasileira da época. De fato, já 
no fim do século XIX podemos observar mulheres participando 
de turfe, ciclismo e atletismo. Já no início deste século [no 
caso, século XX], os esportes aquáticos permitem/possibilitam 
outras aparições públicas de mulheres atletas (GOELLNER, 
1998, p155).  
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Durante o século XX, as mulheres brasileiras aumentam gradativamente 

sua participação ativa nos esportes ganhando visibilidade e apresentando-se, 

então, como atletas. A primeira participação feminina brasileira em Olimpíadas 

aconteceu em 1932, quando a nadadora paulista Maria Lenk, na época com 17 

anos compôs a delegação brasileira juntamente com mais 81 rapazes. Ela se 

tornou a primeira atleta sul americana a participar de uma Olimpíada 

(GOELLNER, 2006). 

Os avanços repercutem gradativamente e de maneira pouco visível em 

terras brasileiras, dificultados pela legislação que promovia impeditivos de 

acesso à mulher para certas práticas esportivas. O Decreto Lei Nº 3.199, de 

1941, proibia às mulheres a prática de determinados esportes que, segundo a 

normatização vigente, não seriam adequados à natureza feminina. 

 

Às mulheres não se permitirá a prática de desportos 
incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo 
para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as 
necessárias instruções às entidades desportivas do país 
(Decreto Lei Nº3199-1941, artigo 54, apud MOREL e 
MOURÃO, 2005). 
 
 

Partindo do pressuposto de uma natural competência ou aptidão da 

mulher para certas práticas físicas e esportivas, os órgãos competentes 

deveriam elencar, classificar e regulamentá-las como ideais, permitidas ou 

adequadas. 

A Deliberação Nº 7 do Conselho Nacional de Desportos (CND), em 

1965, no Governo de Castelo Branco anuncia um dispositivo que proíbe às 

mulheres, entre outros esportes, a prática do futebol: 

 

N.1 – Às mulheres se permitirá a prática de desportos na 
forma, modalidade e condições estabelecidas pelas entidades 
internacionais dirigentes de cada desporto, inclusive em 
competições, observando o disposto na presente deliberação. 
 
N.2 – Não é permitida às mulheres a prática de lutas de 
qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, 
pólo aquático, pólo, rugby, halterofilismo e baseball (CND, 
deliberação Nº 7-1965, apud CASTELLANI,1994).  
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No mesmo ano o CND, com a Lei 6.251, artigo 2º, ratifica e reestrutura 

as regras já estabelecidas na deliberação acima descrita (MOURÃO e SOUZA, 

2007). 

Apesar da proibição disposta na legislação brasileira, as mulheres, 

paulatinamente, conquistavam espaços esportivos, como atividade lúdica e de 

lazer, já que a proibição do futebol e outras modalidades era restrita a 

competições oficiais.  

A pouca visibilidade dada à prática do FF não impediu que ocorressem 

jogos e partidas mesmo que pouco divulgadas. Há controvérsias sobre a data 

da primeira partida de FF no Brasil. Segundo Moura (2003, p.8), esta 

aconteceu em 28 de junho de 1921, na cidade de São Paulo, entre as 

senhoritas Tremembenses e Cantareirenses. A data, que diverge das 

informações de Witter, publicado em Franzini (2005), localiza a partida na 

mesma cidade, porém no ano de 1913. 

Apesar das dificuldades impostas pela legislação vigente, a Revista 

Educação Física, na edição de abril de 1940, informou a realização de um jogo 

de futebol entre senhoritas na cidade do Rio de Janeiro. Outra partida 

aconteceu em 11 de maio de 1940, no Estádio do Pacaembu, na preliminar de 

São Paulo e América. Porém, os jogos de FF aconteciam esporadicamente e 

eram pouco incentivados pela sociedade que, também, rechaçava as práticas 

esportivas já condenadas pelo CND. 

Durante a coleta das matérias jornalístico-esportivas para esta pesquisa, 

uma reportagem do Jornal dos Sports, de 1º de agosto de 1959, chamou nossa 

atenção por retratar duas equipes inglesas, Corintians e Nomads, que com o 

intuito de demonstrar a evolução do FF na Europa, haviam feito uma 

temporada de jogos-apresentações por aquele continente e ainda visitariam 

alguns países da América do Sul e os Estados Unidos.  

Entretanto, somente nos anos oitenta, mais precisamente em 1986, a 

Recomendação nº4 do Conselho Nacional de Desportos (CND) reconhece a 

importância do estímulo às mulheres para a prática de diferentes modalidades 

esportivas. Tal disposição, formalizada pela organização legislativa de maior 

representatividade no âmbito esportivo, estabelece uma abertura de espaço e 

incentivo ao crescimento do FF no Brasil.  
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Em 1993, o Conselho Nacional de Desportos (CND), órgão normativo 

máximo do desporto brasileiro, criado pelo Decreto-Lei n. 3.199.41, foi extinto 

pela Lei n. 8.672/93.  Em 06 de julho de 1993, o Congresso Nacional sancionou 

esta lei que, decretada pelo Presidente da República Itamar Franco, instituiu 

normas gerais sobre os esportes. Tal lei ficou conhecida como Lei Zico, 

publicada no Diário Oficial da União de 07/07/1993, revogando todas as 

resoluções anteriores (TUBINO, 1996). 

Surgem, então, os departamentos de FF de alguns clubes brasileiros e 

se formam equipes femininas, como a do Esporte Clube Radar, que, como 

informam Morel e Mourão (2005), excursionou, entre os anos de 1982 e 1986, 

pela Europa, onde se consagrou em torneios oficiais e jogos amistosos. O FF, 

dessa forma, começa a ganhar visibilidade na sociedade, com participações 

em competições oficiais e divulgação na imprensa. O Esporte Clube Radar é 

protagonista de uma das matérias analisadas nesta pesquisa.  

 

 

 2.2.1 Uma memória jornalística do futebol feminino  

 

O futebol feminino, apesar de relatos de sua presença na Brasil, desde a 

primeira década do século XX (FRANZINI, 2005), se constitui num esporte da 

contemporaneidade, com poucas participações em competições internacionais. 

Somente em 1996 obteve o status de esporte de competição em Olimpíadas, 

mesmo ainda não estando profissionalizado no país. 

No âmbito internacional, os EUA encontram-se como a grande potência 

do esporte. Isto pode ser comprovado por sua presença constante nos pódios 

de todas as competições ocorridas ao longo da participação, ainda recente, do 

futebol feminino nos Jogos Olímpicos e nas Copas do Mundo - eventos 

realizados nos últimos quinze anos. A equipe norte-americana aparece como a 

única bicampeã do mundo, bicampeã olímpica e a única a participar de todas 

as Copas do Mundo e Jogos Olímpicos que tiveram a presença do FF. 

Embora o século XX tenha sido marcado pela hegemonia da equipe 

norte-americana (observar quadros 1, 2 e 3), na atualidade, as brasileiras têm 

mostrado grande competitividade e alto desempenho, malgrado a falta de 

incentivo financeiro e de interesse mercadológico. Nos anos de 2006, 2007 e 
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2008, a jogadora Marta, integrante da equipe brasileira e ganhadora da 

medalha de ouro nos últimos jogos Pan-Americanos realizados no Brasil, foi 

eleita, consecutivamente, a melhor atleta de futebol feminino do mundo. 

Ao pensar no futebol feminino, a escassez de informação é ainda 

observável em todos os veículos da mídia, o que ratifica a sua pouca 

visibilidade na sociedade. Ele aparece como um esporte de interesse 

secundário - como podemos constatar pelo número de matérias descritas no 

quadro 4 desta pesquisa - permanecendo nesta categoria mesmo em 

momentos de superação nos quais as qualidades físicas, táticas e 

motivacionais de suas atletas suplantam as adversidades concretas da falta de 

patrocínio e de apoio institucional e promovem um ganho real de medalhas e 

posicionamentos em pódios de competições de grande prestígio. 

 Para melhor contextualizar o FF no cenário esportivo mundial, descrevo 

abaixo a relação de competições internacionais oficiais da sua história, no 

período de 1970 a 2007, objeto de observação desta pesquisa. O quadro 1, a 

seguir, apresenta as competições de Copas do Mundo de FF, realizadas a 

partir da década de noventa. 

  
QUADRO 1 - COPAS DO MUNDO DE FF  

 

ANO Local       1º                         2º                     3º  

1991 China    EUA                   Noruega            Suécia 
1995 Suécia Noruega                  EUA               Alemanha 
1999 EUA    EUA                    China               BRASIL 
2003 EUA  Alemanha              Suécia                EUA 
2007 China  Alemanha              BRASIL               EUA 

 
  

 No ano de 1996, inicia-se a participação do FF como competição nos 

Jogos Olímpicos. O quadro 2 anuncia tais participações nos últimos quatro 

Jogos Olímpicos, destacando os quatro primeiros colocados nos pódios: 

 
 

QUADRO 2 -  JOGOS OLÍMPICOS COM PARTICIPAÇÃO DO FF 
 

ANO             SEDE      1º              2º                    3º                    4º 

1996 Atlanta / EUA EUA            China           Noruega          BRASIL      
2000 Sydney / Austrália Noruega     EUA             Alemanha        BRASIL 

2004 Atenas / Grécia EUA            BRASIL        Alemanha      Noruega 
2008 Pequim / China EUA            BRASIL        Alemanha      Noruega 
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 Com relação aos Jogos Pan- Americanos, constatamos a presença do 

FF em três ocasiões, como indicado no quadro 3: 

 
 

QUADRO 3 - JOGOS PAN-AMERICANOS COM PARTICIPAÇÃO DO  FF 
 

ANO             SEDE          1º               2º                    3º                 4º 
 1999 Winnipeg / Canadá      EUA          México      Costa Rica     Canadá      
 2003  Santo Domingo /  

Rep. Dominicana 
  BRASIL       Canadá       México      Argentina 

 2007  Rio de Janeiro/Brasil    BRASIL        EUA         Canadá           México        

 

O papel da imprensa no processo de construção da memória do FF 

brasileiro é relevante e sua importância torna-se mais evidente se observarmos 

comparativamente os quadros 1, 2 e 3, acima mostrados, e o quadro 4, a 

seguir, que apresenta o número total de matéria jornalísticas coletadas nos três 

jornais pesquisados no período de 1976 a 2007: 

  
  QUADRO 4  -   MATÉRIAS JORNALÍSTICAS COLETADAS 

 

ANO  JORNAL DOS SPORTS O GLOBO  JORNAL  DO BRASIL 

1976  1 1 
1980   1 
1982  4 3 
1983 2  2 
1984 1 1  
1985 1 1  
1986  1  
1987 1 3  
1988    
1989 1   
1990 1  2 
1991 2 3 24 
1992    
1993 3   
1994 1   
1995 1   
1996  4 1 
1997  6  
1998 1 7 1 
1999 2 13  
2000 12 35  
2001  26  
2002    
2003 19 2  
2004 17 8  
2005  1  
2006    
2007 10 27  

Total 75 143 35 

TOTAL  COLETADO 253 
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Observamos que, no arquivo coletado, a quantidade de textos relativos 

ao FF aumenta consideravelmente durante as competições e nos períodos que 

as antecedem. Porém, ao seu término, o decréscimo é perceptível, chegando à 

inexistência de artigos disponíveis em jornais, aos quais eu tive acesso, nos 

anos em que as competições mundiais não ocorreram. Tomemos como 

exemplo o ano de 1991, quando acontece a primeira Copa do mundo de FF. 

Encontramos 29 matérias durante o ano, porém, no ano seguinte, não foram 

encontradas matérias jornalísticas relacionada ao FF. Fenômeno similar 

acontece no ano de 1999, quando a seleção brasileira alcança o terceiro lugar 

inédito na Copa do mundo, e podemos encontrar 15 matérias sobre FF. 

Entretanto, no ano anterior, 1998, foram encontradas apenas 9 matérias sobre 

o esporte. 

Entendemos que os meios de comunicação de massa têm singular 

participação na expansão, divulgação e também na construção da memória de 

um esporte, pois o habituar-se às regras, às diferentes equipes e atletas, a 

seus distintos estilos de jogar e à própria estética do jogo, faz com que as 

pessoas se familiarizem e criem vínculos sócio-culturais, emocionais e 

cognitivos com o esporte em questão.  

Assim sendo, é importante observar em que medida a imprensa pode 

modificar, atualizar e problematizar a construção de uma memória do FF. 

 

 

2.3 DISCURSO E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: A ANÁLISE DE  
DISCURSO  (AD) 
 

 

Como já foi dito anteriormente, considero, com Mariani (1998), que a 

imprensa, por ser um espaço social de fomento de discursos, falas e de 

promoção de significados, participa da construção da representação e da 

memória social de um esporte.  

 Para a construção do referencial analítico que irá balizar o exame das 

reportagens utilizo como dispositivo teórico-metodológico a Análise de Discurso 

da vertente francesa (AD), inaugurada, nos anos sessenta, pelos estudos de 

Michel Pêcheux, autor que contribui significativamente para o campo dos 

estudos da linguagem.  



30 
 

 
 

 A AD aprofunda a discussão a respeito do discurso, articulando 

pressupostos teóricos de três áreas do conhecimento: a Lingüística, o 

Materialismo Histórico e a Psicanálise.  

 O discurso, objeto de interesse da AD, é entendido como efeito de 

sentido entre locutores (PÊCHEUX, 2006), conjunto de relações que se 

estabelecem a partir das condições de produção e nos efeitos de sentido 

produzidos pelas formulações.    

 Para analisar o discurso jornalístico-esportivo escolhi trabalhar com a AD 

francesa por entender que esta corrente trabalha com as relações entre a 

língua, o sujeito e a ideologia, que se revelam com a percepção dos ditos e 

não-ditos. Tendo em vista a questão da interdisciplinaridade que permeia a 

pesquisa, pretendo desvelar os fundamentos ideológicos do discurso da 

imprensa assimilado e naturalizado pela sociedade.  

 Um dos fundamentos do discurso jornalístico é  “atuar na 

institucionalização social de sentidos”, o que contribui tanto para a cristalização 

da memória do passado quanto para o processo de construção da memória do 

futuro (CORACINI, 2003).  

  Para a AD, os conceitos de língua, de sujeito, de condições de 

produção do discurso, de pré-construídos e de formação discursiva, abordados 

a seguir, são fundamentais para que se possa entender de que forma vem 

sendo construída, ao longo do tempo, uma memória do FF nas páginas dos 

jornais. 

 

 2.3.1 Língua 

 Nesta pesquisa, para o processo de análise das matérias de jornais a 

respeito do FF, é fundamental tomar-se por base a materialidade lingüística do 

discurso jornalístico-esportivo já que é por meio da língua que se tem acesso 

ao discurso e, conseqüentemente, ao sujeito. 

 Para tanto, a língua não deve ser concebida como ferramenta ou 

instrumento. Tal concepção é reducionista e leva ao entendimento de uma 

exterioridade da língua em relação ao sujeito. Tampouco ela é forma de 

expressão do pensamento, porque esta concepção nos levaria a aceitar que 

“pode haver pensamento (conceitos, ideias etc.) sem linguagem” (POSSENTI, 

2007, p.361). 
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 Para a AD, a língua tem um funcionamento parcialmente autônomo, com 

normas e ordem próprias que, ainda segundo Possenti (p.360), “são postas a 

funcionar de uma forma ou de outra segundo o processo discursivo de que 

trata numa certa conjuntura”. 

 Ainda fundamentados por ideias do autor, entendemos a língua como a 

materialidade discursiva que, em formas e instâncias variadas, revela os efeitos 

de sentido que aparecem nos discursos em relações parafrásticas, metáforas, 

designações, nomeações, etc.   

 E não seria diferente no discurso da imprensa. O discurso jornalístico-

esportivo emite sua própria perspectiva de olhar quando, por exemplo, fabrica 

novos termos de designação e de enunciação ao se referir a um 

acontecimento, lugar ou sujeito que se apresentam no cenário (MARIANI, 

1998).  

As designações e enunciações encontram-se, então, entre os conceitos 

referentes à AD que são de fundamental interesse nesta pesquisa pois 

integram o dispositivo teórico-analítico de análise.  

 

 

 2.3.2 Condições de produção 

 Eni Orlandi (2005, p.30) considera as condições de produção do 

discurso em dois sentidos, o estrito e o lato, ambos se relacionando com 

sujeitos, situação e memória.  

Podemos considerar as condições de produção em sentido 
estrito e temos as circunstâncias da enunciação: é o contexto 
imediato. E se as consideramos em sentido amplo, as 
condições de produção incluem o contexto sócio-histórico, 
ideológico.  

 

 Esta classificação é para melhor entendimento, pois, empiricamente, não 

há segmentação, já que os contextos estrito e lato acontecem 

concomitantemente. 

 Na nossa pesquisa, o contexto estrito abrange os sujeitos envolvidos 

nas matérias jornalísticas, os eventos esportivos descritos, os relatos dos 

personagens envolvidos, os jornalistas que redigiram o texto. O contexto amplo 

é o que considera as macro-circunstâncias em que sucederam os eventos 
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esportivos e todo o contexto sócio-político, cultural e institucional em que 

emergiram os sentidos construídos. 

No que diz respeito às condições de produção, o discurso jornalístico 

engendra interpretações e promove sentidos a partir da seleção e 

direcionamento da agenda do que será oferecido ao leitor. Há uma 

pasteurização de sentidos e entendimentos e a naturalização de formulações e 

enunciados. Mariani (1998, p.113) fala desta característica do discurso 

jornalístico ao dizer que este 

 
funciona desambigüizando o mundo, construindo modelos de 
compreensão da realidade. Daí seu caráter ideológico: por 
contribuir na construção das evidências, a imprensa atua no 
mecanismo de naturalização e institucionalização dos sentidos, 
apagando alguns processos históricos em detrimento de 
outros. A imprensa, então, ajuda a construir/desconstruir a 
memória histórica oficial num processo que para o leitor 
comum passa desapercebido.  

 

  Em qualquer discurso, as condições de produção se referem tanto às 

situações quanto aos sujeitos. Esses que, na AD, não são os sujeitos empíricos  

e, sim, as posições discursivas que ocupam no ato de enunciar. 

 

 

 2.3.3 Sujeito e posições-sujeito  

  Para a AD, o sujeito é essencialmente histórico, pois ele fala a partir de 

um determinado tempo e lugar. Suas falas compreendem um recorte das 

representações de um determinado tempo histórico e espaço social.  

Nesse sentido, o sujeito fragmenta-se em diferentes sujeitos, já que cada 

situação exige dele um comportamento específico, um estilo, um conhecimento 

sobre o contexto histórico-social, enfim, um discurso (PÊCHEUX, 2006). Desse 

modo, à noção de sujeito histórico articula-se a de sujeito ideológico.  

Orlandi (2005, p.46) descreve a relação entre ideologia e sujeito do 

discurso: 

(...) Este é o trabalho da ideologia: produzir evidências, 
colocando o homem na relação imaginária com suas condições 
materiais de existência. (...) Por sua vez, a evidência do sujeito 
– a de que somos sempre já sujeitos – apaga o fato de que o 
indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia. Este é o 
paradoxo pelo qual o sujeito é chamado à existência: sua 
interpelação pela ideologia.  
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A noção de sujeito na AD, portanto, é perpassada pela noção de 

ideologia. Atravessado pela história e pela linguagem, o sujeito discursivo 

constitui-se de maneira dividida. Ele é sujeito de algo e é também sujeitado à 

língua e à história (ORLANDI, 2005). 

A AD se interessa pelo funcionamento do sujeito discursivo, ou seja, as 

diversas maneiras de representações do sujeito (INDURSKY, 2000), que, no 

discurso, se revela na forma de posições-sujeito, aquelas que ocupam no ato 

de enunciar. 

O sujeito do discurso se constitui, inconscientemente, por múltiplas 

identificações ideológicas que se filiam às diferentes formações discursivas 

reveladas por um modo específico de se relacionar com a ideologia vigente. Ou 

seja, “a identificação do sujeito do discurso com a formação discursiva que o 

domina ocorre pelo viés da posição-sujeito” (INDURSKY, 2000, p 71-73).  

 

 

   2.3.4 Pré-construídos  

    Os enunciados se sustentam nos pré-construídos que habitam o 

imaginário social. Ideias, conceitos e abstrações cristalizadas no ideário dos 

sujeitos têm uma carga afetiva e ideológica que se revela no discurso. Segundo 

Pêcheux (1988, p.99), “o pré-construído é uma construção anterior, exterior, 

mas sempre independente, em oposição ao que é construído pelo enunciado”.  

  Neste trabalho, procura-se observar a historicidade inscrita no discurso 

dos jornais e, ao analisar seus enunciados, perceber o efeito dos pré-

construídos e do interdiscurso, que “faz com que ao dizer já haja um efeito de 

já dito sustentando todo o dizer” (ORLANDI, 2006, p.18).  

Daí a importância de se elencar os enunciados, formulações e 

denominações que aparecem no discurso jornalístico-esportivo para analisar 

como são construídas a representação da atleta e a memória do FF. A 

recorrência de certos enunciados pode revelar modos de ver e perceber o outro 

muitas vezes naturalizados e internalizados como únicos e verdadeiros.    
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  2.3.5 Formação discursiva e interdiscurso 

     Outro conceito fundamental da AD e também muito importante para este 

trabalho é o de formação discursiva (FD). Ele trata das relações entre os 

discursos e a sociedade na qual os sujeitos estão inseridos.  Cada FD contém 

aquilo que é possível e que não é possível ser dito nos discursos dos sujeitos 

nela inseridos (ORLANDI, 2006).  

    Uma FD é constituída no interdiscurso, lugar no qual o sujeito encontra 

as diversas possibilidades de seu discurso. No interdiscurso, o sujeito se 

posiciona diante do conjunto de possibilidades que vislumbra para o seu dizer. 

Assim o sujeito mescla discursivamente falas, não-ditos e apagamentos 

provenientes de diferentes FDs e promove deslizamentos de sentidos.  

    
As formações discursivas são a projeção na linguagem, das 
formações ideológicas. As palavras, expressões, proposições 
adquirem seu sentido em referência às posições dos que as 
empregam, isto é, em referência às formações ideológicas nas 
quais essas posições se inscrevem (ORLANDI, 2006, p.17). 

 

 As formações discursivas estão submetidas às formações ideológicas, 

que são o conjunto de atitudes, valores e preceitos regidos pela ideologia, de 

acordo com a posição ocupada pelo sujeito. A formação ideológica se 

apresenta através das FDs.  

 Para o conceito de interdiscurso também é importante a noção de 

memória discursiva, pois, como diz Orlandi (2006), é através da memória 

discursiva que o sujeito busca no seu interdiscurso as palavras do outro, 

aquelas já proferidas.  

      Na análise discursiva, procurei perceber os usos da língua pela 

imprensa, buscando os sentidos que se revelam nos ditos e não-ditos, nos 

deslocamentos dos sentidos, na falta, nos equívocos. 
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3 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

 

 Devido ao meu interesse sobre o tema, desde 1998, estive coletando 

matérias jornalísticas sobre futebol feminino pensando em desenvolver um 

estudo sobre o tema, situação que se concretiza com esta pesquisa. Até o 

presente momento disponho de 253 matérias dos jornais O Globo e Jornal do 

Brasil, ambos de circulação nacional, e do Jornal dos Sports, específico sobre 

assuntos esportivos e de circulação restrita ao estado do Rio de Janeiro, no 

período de 1976 a 2007. 

A escolha destes jornais deu-se por sua representatividade durante o 

corte cronológico selecionado, segundo dados do Instituto Verificador de 

Circulação (IVC)2, que veicula anualmente um balanço com os jornais de maior 

circulação no Brasil. O Jornal do Brasil, Jornal dos Sports e O Globo aparecem 

entre os de maior circulação na cidade do Rio de Janeiro e como importantes 

formadores de opinião no período estudado. Ressalva-se a singularidade do 

Jornal dos Sports, por ter sido o periódico esportivo de maior circulação nas 

décadas de setenta e oitenta.  

A coleta do material aconteceu em três momentos diferentes. 

Inicialmente, na Biblioteca Nacional, onde realizei a busca pelo material de 

imprensa no período de 1970 a 1980, corte cronológico em que imaginava 

obter material suficiente para elaboração de um futuro projeto de pesquisa. 

Porém, diante da pouca disponibilidade de matérias sobre o tema (três textos 

apenas), resolvi ampliar o período de análise e coletar também matérias da 

década de 90 e da primeira década do século XXI.  

Foram necessárias várias idas às sedes dos jornais pesquisados, pois o 

acervo da Biblioteca Nacional não dispunha de matérias em diversos períodos 

                                                           
2 Para que seja possível melhor compreensão do trabal ho do 

IVC, é importante o entendimento da diferença exist ente entre 
tiragem e circulação de uma publicação. A tiragem d e uma 
publicação consiste meramente no número bruto de ex emplares 
impressos de determinada publicação. A circulação, por sua vez, 
representa efetivamente o número de exemplares que chegaram às 
mãos dos leitores, seja por meio de assinaturas, ve nda avulsa ou 
distribuição direcionada. A auditoria do IVC afere circulação e 
tiragem, ressaltando que a circulação é um parâmetr o de maior 
valor, critério e precisão no aspecto qualitativo d os dados. 
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compreendidos no recorte cronológico. Essa parte da pesquisa aconteceu no 

ano de 2006, por ocasião da elaboração do anteprojeto que seria enviado para 

o processo de seleção do mestrado.  

 O ano de 2007, já iniciada minha jornada no mestrado em Memória 

Social, foi um ano emblemático para o FF, pois nele vieram a acontecer dois 

eventos de grande porte no mundo esportivo internacional: os Jogos Pan-

Americanos e a Copa do Mundo de futebol feminino.  O primeiro, sediado no 

Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, repercutiu com força na imprensa 

brasileira.  

Assim, a partir da percepção da relevância deste ano no processo de 

construção da memória e história do FF na imprensa, resolvi também 

incorporar ao meu arquivo os textos jornalísticos daquele ano.  

Cabe ressaltar que durante os períodos de coleta alguns aspectos 

relacionados às condições de produção limitaram a obtenção de todos os 

textos jornalísticos sobre o tema FF do período especificado. A dificuldade de 

acesso ao acervo dos jornais, a falta de funcionários capacitados para o 

atendimento de pesquisadores e mesmo a impossibilidade de pesquisar 

determinados períodos, pois o acervo do jornal ou era incompleto, ou 

apresentava períodos de vácuos, foram entraves encontrados. 

 O arquivo do Jornal dos Sports situado na época na Rua do Riachuelo 

encontrava-se em condições muito pouco apropriadas para conservação do 

material. Apenas um funcionário tinha acesso ao material e, por iniciativa 

própria, havia confeccionado pastas temáticas, uma delas era sobre futebol 

feminino. 

 Reencontrei este mesmo funcionário, em 2008, no meu retorno à coleta, 

já na nova sede do jornal no bairro da Tijuca onde consegui obter as matérias 

relacionadas ao ano de 2007. 

 O Jornal do Brasil, segundo Azevedo (2006), entrou em crise neste 

século, e não apresentava mais tanta representatividade na disputa dos 

leitores, a não ser por sua tradição. No segundo momento de minha coleta, 

este órgão não permitiu o acesso a seu arquivo com a justificativa de não 

possuir pessoal adequado para acompanhamento de pesquisadores e 

fornecimento das matérias. Isso impossibilitou a obtenção de matérias do ano 

2000 em diante.  
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 O jornal O Globo foi o que forneceu maior acessibilidade a seu arquivo, 

o que se reflete na quantidade de matérias coletadas em relação aos outros 

dois jornais pesquisados (ver quadro 4, p.28). 

 É, portanto, necessário destacar que as duzentas e cinqüenta e três 

matérias jornalísticas colhidas não compreendem todo o universo de textos 

relacionados ao tema futebol feminino e, sim, o que, mediante as 

circunstâncias descritas, foi possível de ser coletado.  

Apesar das contingências relatadas sobre o percurso da coleta das 

matérias, o quadro acima pode nos fornecer algumas indicações acerca do 

contexto de cada época do FF, pois identificamos as permanências, as 

rupturas, as sombras e visibilidades que constroem uma memória do esporte e 

participam do processo de sua institucionalização no Brasil. 

Como já foi dito, nos anos de competições oficiais importantes, há o 

aumento do número de matérias, como em 1991, ano do primeiro Mundial de 

FF sediado na China.  

A partir das Olimpíadas de Atlanta, em 1996, competição em que a 

seleção brasileira teve participação elogiada com o quarto lugar, o número de 

matérias tem aumento significativo. Entretanto permanecem alguns vácuos 

como nos anos de 2002, 2005 e 2006.  

Podemos levantar a hipótese de que simplesmente não tivemos acesso 

às matérias deste período. Ou podemos problematizar a questão observando 

que o interesse da imprensa pelo FF não sobrepujava as restrições sócio-

históricas encontradas ao longo do tempo a ponto de evitar sombras e 

momentos de invisibilidade do esporte.  

As interdições da prática do esporte, a falta de apoio institucional e da 

sociedade e a falta de incentivo social para a prática do futebol feminino são 

alguns destes aspectos que precisam ser considerados no processo de 

construção de uma memória do esporte. 

Diante do vasto arquivo coletado, um critério para a configuração do 

corpus de análise propriamente dito foi, em primeiro lugar, focalizar os eventos 

significativos no processo de institucionalização do FF no Brasil. A legislação 

concernente ao FF, os torneios e as competições nacionais e as participações 

da seleção brasileira em competições de âmbito internacional nos deram 
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subsídios para perceber e selecionar as matérias jornalísticas que são 

analisadas em nossa pesquisa.  

Outros aspectos foram observados e utilizados como critérios de 

seleção dos textos: a abrangência da pauta das matérias, a oportunidade de 

fala dada a diferentes atores sociais, o espaço dado às falas das praticantes do 

esporte, a recorrência da mesma temática nas matérias daquele ano, o espaço 

que a matéria ocupa na diagramação da página do jornal, a abrangência da 

matéria em relação às outras do mesmo período e a diversidade de sentidos 

postos em circulação, no discurso jornalístico. 

Nos anos em que havia muitos textos disponíveis escolhemos a matéria 

com maior abrangência em relação ao tema e aquela com maior destaque 

dado pelo jornal. Sua localização na página, se foi capa ou mesmo manchete, 

se estava disposta na página do lado direito ou esquerdo do jornal. Todas 

estas são características que revelam o valor dado à matéria pelo jornal e que 

nos ajudam a percorrer um caminho da memória do FF. 

Com relação à escolha do gênero jornalístico, foram priorizadas as 

reportagens, que, segundo Sousa (2004, p.97), se constituem como o “gênero 

jornalístico por excelência”, pois têm como prioridade disponibilizar, profunda e 

exaustivamente, as informações contando uma história. Para tal, a reportagem, 

segundo Nilson Laje (2006), se constitui de maneira híbrida, apropriando-se de 

elementos de outros gêneros jornalísticos, como a notícia, a crônica, as 

coberturas, os artigos de opinião, as reportagens-testemunho, as reportagens 

interpretativas.  

Escolhemos o gênero jornalístico reportagem para compor o corpus 

desta pesquisa sobre FF justamente porque ele se propõe a contextualizar, 

interpretar e aprofundar um fato, expondo, de maneira abrangente, suas 

causas e conseqüências (SOUSA, 2004).  
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      3.1   PERCURSO DA CONSTITUIÇÃO DO CORPUS ANAL ÍTICO 

 

 Como ocorre a construção de sentidos sobre as jogadoras e sobre o 

FF? Como as atletas e o FF são representados? Como estas referências são 

hierarquizadas pela imprensa brasileira? Qual a participação da imprensa na 

construção da memória e na institucionalização do FF? Estas são questões 

levantadas a partir da questão principal desta pesquisa e que tentaremos 

responder no decorrer da análise. 

Analisaremos as matérias jornalísticas segundo os pressupostos de que 

todo discurso provoca desestruturações e reestruturações, e que o processo de 

identificação e desidentificação do desporto e das jogadoras com diferentes 

posições e filiações sócio-históricas, ou seja, com diferentes formações 

discursivas, promove a construção de uma memória do FF. Como observa 

Pêcheux (2006, p.56), 

Só por sua existência, todo discurso marca a possibilidade de 
uma desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos: 
todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações 
sócio-históricas de identificação, na medida em que ele 
constitui ao mesmo tempo um efeito dessas filiações e um 
trabalho de deslocamento no seu espaço.   

 

O trabalho analítico proposto pela AD, como visto no item 2.3, situa seu 

objeto, o discurso, nas relações entre o lingüístico e o histórico-ideológico. Em 

nossas análises, no entanto, consideramos que tanto a materialidade verbal 

quanto a imagética contribui para a construção dos sentidos no discurso 

jornalístico. Como observa Lagazzi (2007, p.3), o dispositivo teórico-

metodológico da AD permite a mobilização de diferentes materialidades 

significantes sem que as especificidades de uma e de outra sejam 

desconsideradas. As diferentes materialidades significantes devem ser 

consideradas como “estruturas materiais em composição”, “que se relacionam 

pela contradição, cada uma fazendo trabalhar a incompletude na outra”.  
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Para que possamos compreender os processos discursivos que se 

instauraram na imprensa sobre o FF e suas atletas, a partir do corpus 

delimitado, procuramos, durante a análise: 

 

(a) identificar nos textos os atributos referentes à prática discursiva 

jornalística: os títulos e subtítulos, as fotografias e o espaço relativo 

às falas dos atores sociais envolvidos; 

(b) delimitar fragmentos, sequências discursivas (SDs) e as imagens, 

que permitam a identificação das redes de sentido associadas ao FF 

e suas atletas; 

(c) observar as possíveis regularidades (as paráfrases) e rupturas na 

construção de sentidos sobre o FF e suas atletas; 

(d) identificar as formações discursivas (FDs) predominantes a que se 

filiam os sentidos depreendidos; 

(e) comparar as análises realizadas de modo a evidenciar a dimensão 

processual da construção de sentidos ao longo do tempo, 

identificando os pontos de estabilização e a reorganização das redes 

de filiação de sentido que participaram da construção e disseminação 

de uma memória do FF. 

 

 

Mariani (1998, p.52) chama atenção para o fato de que “a exaustividade 

e completude são critérios que não se colocam” para a análise de discurso e 

que a depreensão das regularidades enunciativas não depende de uma grande 

quantidade de dados. Diante disto, constituímos um corpus de análise, para 

percorrer o caminho da institucionalização do FF, com a seguinte configuração: 

 

 

Eixo temporal I – Sombras e visibilidades do futebo l feminino 

clandestino 

No ano de 1965, a proibição da prática do futebol pelas mulheres foi 

firmada através da Deliberação Nº 7 do Conselho Nacional de Desportos, 

órgão até então de maior instância jurídica esportiva no Brasil. A deliberação 

proibia as mulheres de praticarem o futebol assim como outras modalidades 
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esportivas, entre as quais as lutas, pólo aquático, pólo, rugby, halterofilismo e 

baseball. Somente vinte e um anos depois, em 1986, este mesmo órgão 

reconhece a importância destas e outras práticas esportivas para mulheres 

através de uma recomendação formalizada, o que possibilita um incentivo ao 

FF. Compõem este segmento do corpus cinco textos: 

Dois textos do ano de 1976 (Jornal do Brasil – 29/01 e O Globo – 11/04), 

quando o tema FF começa a despertar o interesse da imprensa. Ambas as 

matérias versam sobre um grupo de mulheres que se reúnem nas areias da 

praia do Leblon para jogarem futebol. Em sua maioria são empregadas 

domésticas que só podem se encontrar em horários tarde da noite. (anexos A e 

B) 

Três textos da década de oitenta, quando o FF se mostra 

recorrentemente sendo relacionado aos temas homossexualismo e 

masculinização da praticante de FF. Dois destes textos são do Jornal dos 

Sports (20 e 21/04/1983), da série semanal intitulada Grande Júri. Ambos 

abordam o tema de maneira ampla e polifônica, de modo que personagens de 

diversos setores da sociedade carioca expressam suas opiniões a respeito do 

assunto. O terceiro texto, também do Jornal dos Sports, de 17/07/1985, dispõe 

sobre entrevistas com o presidente e as jogadoras do time do Radar, pioneiro 

no futebol feminino e, na época, o atual campeão brasileiro. (anexos C, D e E) 

 

 

Eixo temporal II – Primeiras competições oficiais i nternacionais 

  

Em 1991 acontece a Primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino 

realizada na China. A equipe norte-americana obtém o primeiro lugar no pódio, 

comprovando seu espaço de destaque neste esporte até os tempos atuais. 

Com o início da participação do FF em competições oficiais internacionais, se 

observa um aumento significativo do material de imprensa sobre o esporte. 

 Este também foi um período de crescimento do FF. Em 1996, nas 

Olimpíadas de Atlanta, a seleção brasileira consegue o quarto lugar na 

competição, colocando-se entre as melhores equipes do mundo. Em 1999, o 

Brasil tem sua primeira participação em pódios com o terceiro lugar na Copa do 

Mundo dos EUA. Deste período foram examinados oito textos. 
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Dois textos de 1991 (Jornal do Brasil, 17/11 e 01/12), quando acontece a 

Primeira Copa do Mundo, que se tornou a primeira competição de âmbito 

internacional. Ambos os textos se manifestam a respeito da participação e das 

condições de atuação da seleção brasileira na competição. (anexos F e G) 

Um texto de 11/11/1996 (Jornal do Brasil), ano da primeira participação 

oficial do FF como esporte de competição em Jogos Olímpicos, que retrata, 

dois meses depois da competição, o momento profissional de quatro jogadoras 

da seleção. (anexo H) 

Um texto de 14/04/1997 (O Globo) sobre uma partida que aconteceu no 

Estádio do Maracanã entre os times do Vasco e do Fluminense pelo 

Campeonato Estadual Carioca. Na partida, a jogadora Pretinha (seleção 

brasileira) e a jogadora Susana Werner (na época namorada do jogador 

Ronaldo) participaram. (anexo I) 

Texto de 1999 (O Globo), publicado em 04/07, sobre a semifinal entre 

Brasil e EUA na Copa do Mundo, competição na qual acontece o primeiro 

pódio da seleção brasileira em Mundiais. (anexo J) 

Três textos de 2000 do Jornal dos Sports (11, 20 e 25/09), que relatam a 

participação da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Sidney. Eles 

descrevem diferentes fases da seleção na competição: a expectativa da 

estréia, as dificuldades dos treinos e a classificação para a semifinal dos Jogos 

Olímpicos. (anexos L, M e N) 

 

 

Eixo temporal III – Futebol feminino brasileiro nos  pódios 

internacionais 

 

Para o FF brasileiro, o ano de 2003 é marcado por um feito inédito da 

equipe brasileira numa competição internacional, o pioneiro primeiro lugar nos 

Jogos Pan-americanos, sediados na cidade de Santo Domingo/República 

Dominicana.  

Este período consolida a ascensão do FF brasileiro com várias 

participações em competições nacionais e internacionais, excelentes 

colocações nos pódios, como o segundo lugar nos Jogos Olímpicos de Atenas 

(2004) e na Copa do Mundo da China (2007), além do bicampeonato em 2007 
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nos Jogos Pan-americanos (Rio de Janeiro) e do vice-campeonato nas 

Olimpíadas de Pequim (2008).  

Além disso, para ratificar a crescente força e representatividade do FF 

brasileiro em âmbito internacional, a jogadora da seleção brasileira Marta foi 

escolhida pela FIFA por três temporadas consecutivas (2006, 2007 e 2008) 

como a melhor atleta de futebol do mundo. Deste período foram examinados 

sete textos. 

Um texto de 26/09/2003 (O Globo), ano em que a seleção brasileira 

conquistou ineditamente o primeiro lugar em Jogos Pan-americanos. (anexo O) 

Dois textos de 2004 do Jornal dos Sports ( 24 e 26/08), que relatam a 

participação do FF brasileiro nos Jogos Olímpicos (Atenas), quando a seleção 

estréia seu primeiro pódio olímpico. (anexos P e Q) 

Dois textos (O Globo – 27/07 e Jornal dos Sports – 27/07) referentes aos 

Jogos Pan-americanos sediados na cidade do Rio de Janeiro, em 2007. 

(anexos R e S) 

Dois textos de 2007, do jornal O Globo (27/09 e 03/10), a respeito da 

participação da seleção brasileira na Copa do Mundo da China. (anexos T e U) 

 

Faz-se necessário expor que a leitura cumulativa de todo meu arquivo, 

me proporcionou a possibilidade de escolher 20 matérias jornalísticas para, 

então, detalhá-las e utilizá-las como materialidade discursiva.  

O corpus de análise dessa pesquisa constitui-se, portanto, de vinte 

matérias jornalísticas, como indica o quadro 5, a seguir. 
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QUADRO 5  -   MATÉRIAS JORNALÍSTICAS QUE COMPÕEM O CORPUS ANALÍTICO 
 

 
EIXO 
 

T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
 

 I 

ÍNDICE FONTE TÍTULOS  DAS  MATÉRIAS  ANALISADAS 
 

A O 
GLOBO 

O futebol depois da louça lavada, 11/04/1976, p.23 

 
B 

 
J. SPORTS

Mesa tirada, rumo à praia para o futebol, 29/01/1976, p.17 

 
C 

 
J.SPORTS

Grande Júri – Em discussão, o futebol feminino, 
20/04/1983, p. 09 

 
D 

 
J.SPORTS

Grande Júri – O veredicto: futebol é pra mulher tambémfutebol é pra mulher tambémfutebol é pra mulher tambémfutebol é pra mulher também, 
21/04/1983, p. 08 

 
E 

 
J.SPORTS

Homossexualismo no esporte –II – Futebol feminino se diz 
vítima do machismovítima do machismovítima do machismovítima do machismo, 17/07/1985, p. 08 

 
 

EIXO 
 

T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
 

       I I 

 
F 

J. 
BRASIL 

Festa chinesa abre o Mundial feminino, 17/11/1991, p. 33 

 
G 

J. 
BRASIL 

Brasil não acompanha evolução do futebol feminino, 
1º/12/1991, p. 34 

 
H 

J. 
BRASIL 

O drama de quatro heroínasheroínasheroínasheroínas em Atlanta, 11/11/1996, p. 03 

 
I 

O 
GLOBO 

Pretinha, uma feraferaferafera solta no Maracanã, 14/04/1997, p.06 

 
J 

O 
GLOBO 

Brasil põe suas esperanças nos pés de Sissi, 04/07/1999, 1ª p – 
Cad. Esportes. 

L  
J.SPORTS

Para coroar a evolução das rainhas brasileiras da bolarainhas brasileiras da bolarainhas brasileiras da bolarainhas brasileiras da bola, 
10/09/2000, p. 13 

M J.SPORTS MeninasMeninasMeninasMeninas enfrentam problemas, 11/09/2000, p.13 
N J.SPORTS Vitória das guerreirasguerreirasguerreirasguerreiras, 20/09/2000, p.12 

 
EIXO 
 

T 
E 
M 
P 
O 
R 
A 
L 
 

          I I I 

O O 
GLOBO 

BrasileirasBrasileirasBrasileirasBrasileiras já causam temor na Copa do Mundo, 
26/09/2003, p.36 

P J.SPORTS Futebol é coisa de mulhercoisa de mulhercoisa de mulhercoisa de mulher, 24/08/2004, p.08 
Q J.SPORTS Para a história, 26/08/2004, p.08 
R O 

GLOBO  
As  meninas superpoderosasmeninas superpoderosasmeninas superpoderosasmeninas superpoderosas – Marta faz futebol feminino 
levantar vôo, 27/07/2007, Cad. Esportes, 1ªp. e 8-11 p 

S J.SPORTS Essas meninasmeninasmeninasmeninas são o orgulho do Brasil! 27/07/2007, 1ªp. e 
Mulheres apaixonadasMulheres apaixonadasMulheres apaixonadasMulheres apaixonadas, p.12 

T O 
GLOBO 

Pagode para vencer na China, 27/09/2007, p.40 

U O 
GLOBO 

Nova revolta das mulheres, 03/10/2007, p. 36 

 

O quadro acima especifica os títulos das matérias selecionadas para a 

análise, classificando-as cronologicamente em eixos temporais.  

Do ponto de vista da AD, as denominações “iluminam a natureza das 

relações de força existentes numa formação social”, tornando visíveis os 
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embates, as imposições, os não-ditos e “funcionam designando, descrevendo 

e/ou qualificando” (MARIANI, 1998, p.118-119).   

Partilhando da idéia de Mariani, nos títulos de algumas das matérias 

selecionadas encontramos denominações que designam as jogadoras de 

futebol de modos distintos. A análise deste pequeno número de nomeações 

mostra como a compreensão do universo do FF é organizada em dois sentidos. 

O sentido da fragilidade e vitimização catalogado em função das denominações 

utilizadas: vítima do machismo, meninas, mulheres apaixonadas.  E o sentido 

da superação e da força, posto nas nomeações: heroínas, fera, rainhas 

brasileiras da bola, guerreiras, brasileiras, meninas superpoderosas. 

Estes sentidos revelados, a priori, nos títulos das matérias analisadas, 

são encontrados, também, em outros enunciados, como veremos nas análises 

propriamente ditas. 

Nas análises, para agilizar o processo de localização das sequências 

discursivas no texto, e facilitar o entendimento, resolvemos ordená-las com um 

método alfa-numérico. Então, a primeira matéria jornalística analisada recebeu 

a classificação A, a segunda matéria, B, e assim por diante.  

Para entendermos como acontece a ordenação alfa-numérica das 

sequências discursivas, tomemos como exemplo uma SD da primeira 

reportagem analisada. No caso, é a segunda (2ª) sequência discursiva utilizada 

na análise da Reportagem A. 

 
sdA2. O juiz ... ameaça expulsar uma jogadora que senta para 
descansar e fumar um cigarro. 

  Ou seja,  
sd =  Sequência discursiva 
A = Primeira reportagem analisada 
2 = Segunda SD da reportagem A 
  

 

Este procedimento nos auxiliou, no decorrer da pesquisa, tanto na 

seleção dos enunciados que construíam os sentidos como na organização do 

mapeamento das possíveis redes de sentido encontradas no discurso. 
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3.2 PERCEPÇÕES DO DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE O 

FUTEBOL FEMININO   

 

Como descrito na seção anterior, examinamos, a partir deste ponto, as 

vinte reportagens selecionadas para análise.  Esse material nos conduziu por 

um percurso da memória discursiva desse esporte e revelou como o discurso 

dos jornais, ao produzir sentidos e promover significados, participa deste 

processo.  

Percorremos o período pesquisado, de 1970 a 2007, a partir de eixos 

temporais, já anunciados sinteticamente no início deste capítulo, que nos 

ajudam a visualizar como o FF é construído discursivamente. Eles iluminam as 

diferentes maneiras de construção de sentidos e da memória do esporte.     

 

 

3.2.1  Eixo temporal I - Sombras e visibilidades do  futebol feminino 

clandestino 

O FF brasileiro nas décadas iniciais do século XX teve pouco espaço 

para se estruturar. As interdições da legislação esportiva no início dos anos 40 

e ratificação das mesmas, no começo da ditadura militar, foram aspectos que 

dificultaram o incentivo da prática do FF. 

O Conselho Nacional de Desportos (CND), em 1965, baixou instruções 

às entidades desportivas do país sobre a prática de determinados esportes 

pelas mulheres, entre os quais, o futebol. Foram proibidos esportes entendidos 

como inadequados à compleição feminina, como as lutas, o rugby, o 

halterofilismo, o pólo aquático e o futebol nas suas diversas modalidades – 

praia, salão e campo. 

As reflexões de Mariani (2007) nos indicam a importância da teoria e da 

análise no processo de desnaturalização dos sentidos, que, também, implica 

nos processos discursivos de substituições, paráfrases, contradições e 

silenciamentos.  

Assim, ao percorrer as cinco matérias deste eixo temporal, podemos 

observar que redes de sentido são construídas por enunciados que se 

repetem, por apagamentos e mesmo por rupturas.  
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A reportagem A (O futebol depois da louça lavada, O Globo, 29/01/1976, 

p.17) descreve uma partida de futebol de areia que acontece em um bairro da 

Zona Sul do Rio de Janeiro. As jogadoras que compõem os dois times são, em 

sua maioria, empregadas domésticas que semanalmente se reúnem para jogar 

futebol desde dezembro de 1975. As partidas acontecem após o término de 

seus afazeres domésticos, em horários tarde da noite, e sem hora determinada 

para seu término. 

O local – praia do Leblon- onde se realiza a partida é um importante 

espaço de vanguarda e de irreverência que, como símbolo de atualidade, lança 

modismos. Na calçada e nos degraus que levam à areia se encontra a platéia 

que, além de assistir freqüentemente aos jogos, leva instrumentos musicais e 

toca samba para animar não só a torcida, como também as jogadoras, que 

sambam antes e depois do jogo. 

A partida descrita tem um caráter lúdico e de lazer, com muitos 

improvisos, onde as jogadoras desfrutam um momento de divertimento, sem 

regras rígidas e com certa flexibilidade frente às necessidades para a prática 

do esporte. 

 A matéria jornalística B (Mesa tirada, rumo à praia para o futebol, Jornal 

dos Sports, 11/04/1976, p.23), assim como a anterior, trata de uma partida 

noturna de futebol que acontece nas areias da praia do Leblon. Tanto os 

personagens (empregadas domésticas) do evento como o cenário são os 

mesmos, ratificando o que foi expresso durante a reportagem A, veiculada pelo 

Jornal dos Sports: essas partidas noturnas aconteciam com certa regularidade 

no ano de 1976.  

 As reportagens C (Grande Júri – Em discussão, o futebol feminino, 

Jornal dos Sports, 20/04/1983, p. 09) e D (Grande Júri – O veredicto: futebol é 

pra mulher também, Jornal dos Sports, 21/04/1983, p. 08) participam da série 

do Jornal dos Sports intitulada Grande Júri, cuja característica principal era 

levantar temas polêmicos e atuais onde diferentes personalidades de variados 

setores da vida pública opinam e estabelecem um debate com o objetivo de 

chegar a uma conclusão final – o veredicto. As reportagens foram publicadas 

em dias consecutivos e foram aqui analisadas de maneira conjunta.  

 Um médico e campeão do mundo em 1970, uma educadora e presidente 

de um instituto de sexologia, uma líder feminista, um museólogo e intelectual 
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desportista, um cantor consagrado e desportista ferrenho, um ex-jogador da 

seleção brasileira, um professor e treinador de futebol feminino e a jogadora 

revelação das mulheres no futebol são as credenciais, fornecidas pelo jornal, 

dos participantes do debate descrito na reportagem. Trata-se de uma 

demonstração do intuito de conferir credibilidade às opiniões e ao ‘Júri’ 

formado. 

É interessante perceber que o sujeito do discurso ocupa variadas 

posições no discurso dos jornais, pois as matérias abrem espaço à fala de 

diferentes atores sociais.  A polifonia sobre o tema FF aparece didaticamente 

na escolha dos sujeitos e na disposição hierarquizada das falas.  

Todas as reportagens analisadas trazem depoimentos e falas de 

jogadoras de futebol, fato que ajuda na construção do sentido de fidedignidade 

e confiabilidade do discurso jornalístico, além de dar voz aos protagonistas. 

 As credenciais dos vários personagens das matérias são informadas, 

como as dos participantes do debate das matérias C e D, o que ajuda a 

consolidar o conceito de credibilidade e confiabilidade que perpassa o discurso 

jornalístico. As opiniões são advindas de pessoas representativas de diferentes 

setores da sociedade, que devem ser ouvidas por conta de seus currículos e 

títulos.  São falas de personalidades que ocupam posições sociais de poder e 

influência e que, portanto, emprestam autoridade ao funcionamento do discurso 

jornalístico. 

A forma diferenciada, como a reportagem E (Homossexualismo no 

esporte –II – Futebol feminino se diz vítima do machismo, Jornal dos Sports, 

17/07/1985, p. 08) se apresenta no jornal, foi um aspecto que influenciou sua 

seleção para constar nesta análise. A matéria intitulada “Homossexualismo no 

esporte” foi publicada em dois dias consecutivos: a primeira parte (publicada 

em 16/07/1985) cujo título é “Jacqueline: concentração deixa as atletas 

assexuadas”, tem a atleta de voleibol feminino Jacqueline que, na época, era 

da seleção brasileira feminina de voleibol. 

A reportagem E (17/07/1985), segunda desta série, focaliza o futebol 

feminino e ocupa uma página inteira do jornal, com cinco fotos. Tem como 

protagonista o Radar, um dos times pioneiros de futebol feminino no Brasil. São 

entrevistadas as jogadoras e o técnico, mostrando-se, a reportagem polifônica, 

ao dar possibilidade de fala a diferentes atores sociais envolvidos com o FF.   
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3.2.1.1  Mapeamento das redes de sentidos (Eixo tem poral I) 

Utilizamos os enunciados verbais e as fotografias para entender como o 

processo discursivo da imprensa intervém na construção da memória e na 

institucionalização do futebol feminino na sociedade. Consideramos que tanto a 

materialidade verbal, destacada na análise, como a materialidade imagética, 

contribuem para a construção dos sentidos sobre o FF no discurso jornalístico. 

A relação entre as duas materialidades significantes (LAGAZZI, 2007), em que 

uma trabalha na incompletude da outra, nos auxilia na compreensão do 

funcionamento discursivo dos jornais.  

A partir das duas primeiras matérias analisadas (ambas de 1976), a 

associação das jogadoras de futebol ao seu papel no mundo do trabalho 

doméstico remunerado primeiro orienta a produção de sentidos sobre o FF e 

suas praticantes. As jogadoras da partida comentada nas matérias A e B são 

empregadas domésticas que praticam o futebol como lazer ao final de sua 

jornada de trabalho diário. Tal fato é destacado nos títulos “O futebol depois da 

louça lavada” e “Mesa tirada, rumo à praia para o futebol” revelando o estrato 

social de onde emergem as futuras atletas do esporte.  

Esta construção de sentido se dá a partir da consolidação de um dos 

paradigmas do próprio futebol masculino: o futebol seria um esporte do povo, 

das classes economicamente menos favorecidas e tal idéia se perpetua até os 

tempos atuais, ajudando a construir uma memória do futebol feminino. 

As duas sequências a seguir explicitam as condições sociais em que 

vivem as jogadoras. 

 
 sdA22. Lurdinha, mais conhecida como Bip-Bip, explica a hora tardia 

(mais de 11 da noite): ‘- Na casa de algumas a janta é servida 
muito tarde. Eu chego cedo porque estou desempregada. Moro 
atualmente na casa onde minha irmã, Lili, trabalha’. 

 
sdB3. Elas são empregadas domésticas do Leblon, e o campo é a 

praia, no final da Avenida Delfim Moreira, muito clara desde que 
foi instalada a nova iluminação. Como as moças têm que servir o 
jantar, tirar a mesa e deixar a cozinha em ordem, nunca as 
partidas começam antes das 23 horas, mas uma platéia já fiel 
sempre as espera. 

 

Outro sentido aparece de forma recorrente e marcante no discurso das 

jogadoras: o prazer pelo futebol e a repercussão deste sentimento em suas 
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vidas. Tal questão se revela quando as jogadoras falam sobre como se sentem 

sendo mulheres praticantes de futebol. 

 As sequências discursivas abaixo configuram a vontade e o prazer que a 

jogadora tem na prática do futebol, o que ajuda a construir o sentido lúdico e 

prazeroso que permeia o imaginário social do esporte.  

 
sdC5. Não tenho nenhum constrangimento em botar calção, meias e 

chuteiras para jogar bola. Desde pequenininha gosto de futebol. 
Lá no meu bairro todo mundo sabe que topo o jogo e faço gols. 

 
sdC9. Se pintar profissionalismo eu embarco nessa. Não só por 

causa do dinheiro não. Gosto do esporte. Tanto que jogo como 
amadora. 

 

 Observe-se, também, que os enunciados acima evocam pré-construídos 

cristalizados no ideário dos sujeitos e nas condições de produção do discurso: 

mulheres normalmente não jogam futebol e, portanto não são encontradas 

oportunidades de profissionalização. 

 O jogo como uma atividade lúdica, de lazer e o sentido de não-

organização do futebol perante as regras oficiais do esporte são também 

sentidos presentes em diversos momentos das matérias A e B. A partida é 

descrita como uma brincadeira onde o caráter lúdico é predominante.  

Os enunciados referem-se, então, ao futebol não formalizado, onde está 

presente o caráter amador e de diversão e a adaptação das regras oficiais do 

esporte. Todos estes ajudam a construir o sentido dominante da não-

formalização do FF: 

 
sdA1.  A intenção é apenas se divertir. O juiz ... ameaça expulsar 

uma jogadora que senta para descansar e fumar um cigarro. 
  
sdA4. Certas minúcias das regras não podem ser exigidas. Quando 

cobram um lateral, ao invés de usar as duas mãos, dão uma 
espécie de saque de voleibol. Por enquanto não se cobra corner. 
Se a bola sai pela linha de fundo, fica com a goleira. 

 
sdB2. Diante de uma platéia que a cada dia fica maior, jogam seu 

futebol de brincadeira, mas nem por isso menos disputado. Há 
ocasiões em que num só jogo são marcados mais de 20 gols. 

 
sdB5. Como não há regras estritas, dependendo do número das 

moças de folga no trabalho, ou com a noite livre, os times entram 
em campo com qualquer número: podem ser oito de cada lado, 
14, ou até mesmo, por simples acaso, 11. 
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 O aspecto lúdico não é só construído nos enunciados; algumas das 

imagens também ajudam a construir este sentido. Observamos que as duas 

primeiras matérias (anexos A e B) deste eixo temporal trazem fotografias das 

jogadoras nas partidas, trajando um vestuário informal e adequado à prática 

esportiva de lazer na praia. Apesar da baixa qualidade das fotografias, 

podemos constatar, em uma delas, que as jogadoras posam de maneira 

descontraída, sorrindo. 

 

 
Fotografia 1.  Autor desconhecido - Legenda – ‘Barbudo’, bandeira e massagista. 

(Matéria A) Fonte: O Globo, 11/04/1976, p.23 

 

 

 O discurso jornalístico, em alguns momentos, utiliza um tom jocoso, 

irônico, para descrever as jogadas e os comportamentos das jogadoras e da 

plateia. A ironia intensifica o sentido da informalidade e da adaptação das 

regras ao jogo-lazer, como revelam as sequências discursivas abaixo 

relacionadas: 

 
sdA5. Chutes no ar, na areia, nas pernas da adversária. O futebol é 

de muita rapidez, todas em cima da bola.  
 
sdB4. A partida começa e conforme o estado de ânimo das 

jogadoras pode durar até três horas, se bem que com interrupções 
a todo instante, ao menor pretexto. 

 
sdB7. _ Antes do jogo _ diz Ademir _ faço uma preleção às moças, 

aviso que não devem fumar e nem responder às piadas dos 
espectadores.  
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 O futebol feminino, em muitas sequências discursivas, é também 

associado ao samba. Tal associação ajuda a construir o sentido de não-

organização do FF, pois, no imaginário, tanto a partida de futebol na areia, 

como o samba, são do âmbito da cultura popular, do lazer e da diversão: 

 
sdA7. A maioria [torcedores] continua a sambar na calçada. Ao som 

da Lua Cheia, a charanga. O samba ferve na calçada: Luis Carlos 
no repique, Valter na caixa, Maurício de surdo e Paulo no 
chocalho. 

 
sdA9. Enquanto o jogo não começa, as atletas demonstram que são 

boas passistas. Na volta para casa, a disputa na voz e no pé: 
quem cantar mais alto o hino do clube e sambar melhor ganhou a 
partida. A batucada não pára. 

 
 

O sentido do futebol lazer é, também, evidenciado nos enunciados em 

que as regras inerentes ao futebol competitivo são adaptadas ao espaço e ao 

local em que acontece a partida: 

 
sdA12. [a bola] não pode ser dura nem da cor da areia... tem de ser 

macia. 
 
sdA13. Comprar jogos completos de camisas para os dois times é a 

grande preocupação.  
 
 

 É importante destacarmos que, se nas formações discursivas (FDs) a 

partir das quais se enuncia, nas matérias dos anos setenta, o FF é associado 

ao lazer, ao lúdico, também encontramos denominações sobre as jogadoras 

que revelam sua habilidade com a bola e o conhecimento das regras do FF 

competitivo: 

 
sdA15. a goleadora  Josiane, que seria a artilheira  da noite. 
 
sdA16. a artilheira  Maria Gilda 
 
sdA17. Maria Paula, depois de dois dribles sucessivos em sua 

marcadora, é apontada como revelação . 
 
 

 Nas matérias deste eixo temporal, observa-se ainda que as discussões 

sobre o FF e as jogadoras são freqüentemente associadas a questões de 
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gênero e da sexualidade. Na matéria A, de 1976, por exemplo, observa-se uma 

tentativa de construção de sentidos relacionados ao feminismo e à politização 

do papel de gênero, tema que se encontra na agenda da imprensa daquela 

época (anos setenta): 

 
sdA23. Sobre feminismo ninguém tem opinião definida. O futebol de 

praia não faz parte de nenhum movimento para liberação das 
domésticas do Leblon. 

  
sdA24. ‘Homem não pode ficar sempre na frente, né? [...] É, eu gosto 

de fazer algumas coisas que homem faz’.   
 
 

 Knijnik e Vasconcelos (2203) nos alertam sobre uma questão que, 

surge de modo recorrente em sua pesquisa sobre o discurso das jogadoras, e 

refere-se à sexualidade no futebol feminino. Os autores, em entrevistas às 

mulheres praticantes de futebol, perceberam que  

O primeiro [desdobramento] deles é quanto à 
homossexualidade no esporte e no futebol. Na verdade, aqui 
há falas que se referem diretamente à homossexualidade, mas 
a maior parte das falas toca no ponto da identificação direta da 
atividade, do futebol feminino, e das futebolistas, com a prática 
homossexual. Ou seja, elas identificam no imaginário social 
uma colagem entre a sua prática esportiva (a qual é mais 
aceita e realizada por homens no Brasil) e as suas preferências 
(2003, p.83). 

 

 Certos enunciados da matéria E, da década de oitenta, como o subtítulo: 

o estigma do “sapatão”, aparecem relacionando uma pretensa despreocupação 

das jogadoras com a estética e a vaidade com uma possível 

homossexualidade. Uma rede de sentidos se constrói evidenciando os pré-

construídos sobre o FF que aproximam o homossexualismo e a memória do 

esporte:   

 
sdE4. No futebol feminino, as garotas não são tão produzidas quanto 

em outros esportes, como o vôlei, por falta de incentivo. “As 
jogadoras recebem uma ajuda de custo e podem erroneamente 
aparentar serem homossexuais” Eurico Lira (Presidente do 
Radar). 

 
sdE8. Ser chamada de “sapatão” ou sofrer discriminação de boa 

parte da sociedade tornou-se comum para as jogadoras do futebol 
feminino. 
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 Nas sequências discursivas das matérias C e E, pode-se verificar que as 

jogadoras não querem ser confundidas com as jogadoras homossexuais. Ao 

denunciarem a discriminação, reafirmando sua heterossexualidade, acabam 

filiando-se a um discurso também discriminatório em relação ao 

homossexualismo. 

 Como observa Mariani (1998), os sujeitos se encontram assujeitados a 

processos histórico-ideológicos que os ultrapassam. Nas sequências 

discursivas abaixo, as falas das jogadoras podem ser entendidas como 

resposta à exigência social de demonstração de heterossexualidade. 

 
sdC6. Hoje estou sem namorado. Na verdade, não é por falta de 

pedidos, mas eu não tenho tempo.[...] Entretanto se o “príncipe” 
pintar, eu vou arranjar tempo. 
 

sdE13. Lúcia Feitosa lamenta que grande parte da população as 
taxem de “sapatões” e exemplifica citando que tem namorado há 
seis anos [...] termina garantindo ser amada pelo namorado. 

 
sdE17. Outra atleta do Radar Cenira Sampaio Pereira fez questão de 

ressaltar que era namorada do massagista da equipe carioca e 
assegurou encarar com naturalidade o homossexualismo. 

 
 
 

 Nas matérias D e E, há sequências discursivas em que o sujeito da 

enunciação ocupa uma posição que vitimiza o FF e suas jogadoras. Esta 

associação se dá a partir de pré-construídos sobre a homossexualidade no 

esporte: 

 
sdD10. Um dos debatedores argumenta: “Não posso admitir a falta 

de respeito com as atletas. Não fiquei nada satisfeito com o 
tratamento pouco respeitoso que foi dado às meninas, por parte 
de alguns repórteres radiofônicos”.  

 
sdE9. “Já se tornou comum taxar as jogadoras do futebol feminino de 

‘sapatões’. Isso é lamentável, nos deixa constrangidas. Mas 
somos obrigadas a fingir que não escutamos” [jogadora Lucia]. 

 
sdE12. A goleira do Radar critica ainda a sociedade que age 

discriminadamente em relação ao futebol e às atletas: “A 
sociedade não admite o homossexualismo. [...] Muitas levam a 
fama e não têm nada a ver. Algumas têm o porte e o jeito de 
homem, e não são homossexuais”. 
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 A questão da discriminação se evidencia também quando o presidente 

do clube Radar, na matéria E, politizando a questão, fala da falta de patrocínio 

e de incentivo e faz um apelo ao empresariado e à imprensa, criticando-a por, 

ao invés de promover o esporte, explorar seus “lados negativos”.  

 
sdE6- Acho que até que em vez de procurarem os lados negativos 

do esporte, os jornalistas deveriam ajudar o futebol feminino, para 
que pudesse representar condignamente o Brasil na primeira 
Copa do Mundo, neste sentido, espero também que os 
empresários se sensibilizem dando patrocínios. 

 
 

 Algumas das redes de sentido mapeadas – a natureza lúdica e informal 

do FF, a associação às questões de gênero e sexualidade – remetem, por 

efeito de contraposição, a um pré-construído que associa o esporte aos 

homens. O efeito de sentido construído no discurso jornalístico é o FF sendo 

de brincadeira e que não deve ser levado a sério. 

 Na década de setenta o futebol masculino do Brasil se consagra com o 

tricampeonato em Copas do Mundo e tal fato se torna carro-chefe de 

campanhas políticas como Esporte para Todos e Pra Frente Brasil, programas 

que se pautaram e priorizaram o futebol como o esporte do Brasil e que 

ajudaram a construir o slogan que se perpetua até os tempos atuais, do Brasil 

como o país do futebol (EVANGELISTA, 2008). No imaginário social é 

cristalizada a ideia do futebol como motivo de orgulho nacional e os jogadores 

‘de verdade’ são os homens.  

 João Máximo em seu texto Memórias do futebol brasileiro (1999) explica 

que o futebol converteu-se num equivocado meio de afirmação nacional. 

Ganhar uma Copa do Mundo passou a ser, desde o terceiro lugar na de 1938, 

uma espécie de termômetro: ser campeão mundial era o atestado de nossa 

grandeza nacional e foi usado como artifício político.  
 

Epitácio Pessoa foi o primeiro a ver na seleção brasileira uma 
espécie de representação diplomática. Mas nunca futebol e 
política andaram tão de mãos dadas por aqui como nos anos 
que se seguiram ao tri de 1970. (MÁXIMO, 1999, p.187). 

 

 Waldenir Caldas (1989) também identifica o uso ideológico que o Estado 

faz do futebol a partir da manifestação da sua força popular. Os governantes 

deliberadamente utilizam os esportes de massa, o futebol em especial, com 
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objetivos políticos e de maneira alienante.  A partir do início da década de 

setenta, que coincide com a conquista do tricampeonato mundial no México, no 

auge do autoritarismo militar personificado na figura do presidente Emílio 

Médici, o Estado usa o futebol como aparelho ideológico, para corroborar o seu 

poder. 

 Concomitantemente, reitera-se o pré-construído que associa o futebol 

aos homens, os jogadores de verdade.  Os sentidos que circulam no 

interdiscurso jornalístico, comparando o FF ao futebol masculino se vinculam, 

então, a uma concepção do futebol feminino de brincadeira, subalterno e que 

não deve ser levado a sério. 

As designações referentes às jogadoras são variadas, mas os apelidos e 

epítetos que remetem ao imaginário masculino e aos jogadores de futebol são 

reincidentes em diferentes momentos no discurso jornalístico, reiterando os 

pré-construídos do FF em comparação ao futebol masculino. 

 
sdB9. Como é de se esperar, nos apelidos de campo há muitos de 

jogadores de verdade. Assim as bolas transitam entre os pés de 
Fio, Pelé, Luis Pereira. 

 
sdC8. Meu apelido não tem nada a ver como o Fio, do Flamengo. O 

pessoal lá em casa me chama de Fia, por causa de minha mãe, 
que também tem esse apelido. Mas eu não reclamo não. Até acho 
bom. O Fio, pelo que as pessoas contam, até que era um cara 
legal. 

 

Ao longo da análise encontramos enunciados que, ancorados no 

interdiscurso, denunciam o modo negativo e depreciativo como as jogadoras 

são percebidas socialmente. A maneira ofensiva e discriminatória com que são 

referidas e apelidadas constrói uma rede de sentidos que naturaliza esse 

discurso. Algumas falas relatadas, porém, procuram desconstruir esta imagem 

cristalizada, como a seguir:   

 
sdB8. A platéia passa o tempo todo a brindar as moças com frases 

de chacota ou francamente grosseiras. Só que elas não dão muita 
importância; como nos estádios, são estrelas, e é aquela a sua 
noite de glória. 

sdC10. Não posso admitir a falta de respeito com as atletas. Não 
fiquei nada satisfeito com o tratamento pouco respeitoso que foi 
dado às meninas, no domingo, no Mário Filho, por parte de alguns 
repórteres radiofônicos [debatedor]. 
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 Há, entretanto, em matérias examinadas da década de 80 (anexos C, D 

e E) um prenúncio de mudança em relação à imagem que a sociedade tem da 

mulher praticante de futebol. Mesmo com os impeditivos legais que proibiam a 

prática do esporte às mulheres, o FF obteve certa visibilidade a ponto de 

conquistar defensores. O discurso jornalístico se aproxima da posição-sujeito 

que se solidariza com as jogadoras de FF e com o esporte. 

 
sdC10. Eu sempre combati o futebol feminino. Entretanto, tive a 

oportunidade de conviver com o futebol de areia, lá na praia, e pude 
ver o lado belo do espetáculo.[...] Afinal de contas, a mulher tem 
direito a participar de qualquer competição esportiva. 

 
sdD1. A mulher venceu. O futebol até então privilégio dos 

homens, no campo, ganha um novo personagem; a mulher.[...] O 
Grande Júri decidiu, por 7 a 0, considerar a participação feminina 
válida no interior das quatro linhas do jogo. No depoimento dos 
Jurados, a mulher pode jogar futebol sem deixar de ser mulher. 

 
 

 Esta gradativa mudança pode ser constatada nas matérias que 

constituem o Grande Júri (anexos C e D), em que encontramos fotografias dos 

rostos dos debatedores, entre os quais o de uma jogadora de futebol. Na 

reportagem, o verbal e o imagético constroem a relevância do tema em 

discussão. Os debatedores estão sentados em posição de fala, de 

argumentação, num debate sério que, efetivamente, legitima a discussão.  

Na última matéria do eixo temporal I, abaixo do título há, estampada, 

uma foto de grandes proporções. Em primeiro plano, estão destacadas atletas 

uniformizadas (com o uniforme do clube que representam, o Esporte Clube 

Radar), treinando em um campo que parece ser de futebol, uma imagem 

semelhante às cotidianamente veiculadas em matérias sobre o futebol 

masculino. No entanto, ao longo da matéria é informado que o local em que 

elas treinavam era o estádio de atletismo Célio de Barros, no complexo 

esportivo do Maracanã. Se a partir das fotografias, o treinamento parecia ser 

em um campo de futebol, o que ressaltaria o profissionalismo da prática, o 

enunciado verbal destaca que o treino acontecia em um campo de atletismo, 

isto é, um ambiente inadequado à prática do futebol de competição.  
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Fotografia 2.   Autor desconhecido   

Legenda - Elas sentem-se discriminadas e garantem: no Radar não há ‘sapatões’. 
(Matéria E)  Fonte: Jornal dos Sports, 17/07/1991, p.34 

 

   

 Em resumo, várias são as redes de filiações de sentidos e memórias 

vinculadas ao FF e suas jogadoras no discurso jornalístico no período de 1976 

a 1985, algumas fortemente pré-configuradas e vinculadas a uma FD que 

associa o futebol ao homem (FD futebol é para homem), que ironiza a 

participação feminina no esporte e esteriotipa a jogadora. Outro efeito de 

sentido, também claramente apoiado no interdiscurso, vincula o FF aos 

estratos sociais menos favorecidos. 

 A construção de sentidos vinculados ao pré-construído que associa o FF 

ao homossexualismo torna-se evidente nas sequências discursivas da matéria 

E. A politização da questão de gênero e da prática do FF, sua vitimização, a 

reafirmação da heterossexualidade das jogadoras e seu intencional 

distanciamento da posição de homossexual fortalecem a memória que vincula 

o FF à homossexualidade. 

 Mas, na heterogeneidade do discurso, instauram-se também outras 

redes de sentidos e memória: mulheres são hábeis goleadoras, artilheiras e 

dribladoras, podendo vir a ocupar no espaço da memória do futebol, o lugar 

tradicionalmente ocupado pelo homem. 
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3.2.2 Eixo temporal II – Primeiras competições ofic iais 

internacionais 

 Em 1993, todas as resoluções criadas pelo então extinto Conselho 

Nacional de Desportos (CND) tornaram-se revogadas pela Lei nº 8.672/93, 

conhecida como “Lei Zico”. As restrições legais quanto à prática do FF foram 

extintas, entretanto as condições de produção ainda não eram favoráveis ou 

estimuladoras. As dificuldades socioculturais e econômicas persistiam e 

repercutiam na regularidade da prática do esporte. 

 Nem mesmo o elogiável desempenho da seleção brasileira nas mais 

importantes competições internacionais como a obtenção da medalha de 

bronze na Copa do Mundo de 1999 ou a conquista do quarto lugar nas 

Olimpíadas de Atlanta (1996) e de Sydney (2000) foram suficientes para 

consolidar o FF como um esporte com a estrutura do futebol masculino. 

Porém, uma visibilidade diferenciada é dada ao FF brasileiro nos 

períodos de grandes competições. As matérias analisadas neste período 

revelam um discurso jornalístico que apresenta permanências em relação à 

construção de sentidos do período anterior, como o preconceito em relação à 

praticante do futebol e a constante comparação com o futebol masculino. Mas 

também se constitui por rupturas nas redes de sentidos, em relação ao período 

anterior, como a preocupação pelo futuro do FF no Brasil e a necessidade de 

uma descrição técnica e tática das partidas. 

A matéria F (Festa chinesa abre o Mundial Feminino, Jornal do Brasil, 

17/11/1991, p.33) comenta a abertura da primeira Copa do Mundo de FF 

sediada na China. Há uma breve descrição da solenidade inicial e do jogo de 

estreia, entre as equipes da China e da Noruega. Também são relatadas as 

diferenças no processo de institucionalização do FF dos Estados Unidos e do 

Brasil. Os contrastes sócio-econômicos e físicos encontrados entre as 

jogadoras da seleção brasileira são descritos e ressaltados.  

Na lateral direita da matéria, há uma coluna em que diversas 

personalidades de renome na sociedade, como uma escritora, um atleta do 

atletismo, alguns jogadores de futebol e um pianista respondem à enquete que 

indaga se o futebol seria um jogo para mulher.  



60 
 

 
 

A segunda matéria examinada neste período, (G – Brasil não 

acompanha evolução do futebol feminino, Jornal do Brasil, 1ª/12/1991, p.34). 

Ela também comenta a primeira Copa do Mundo de FF, porém no período pós-

competição. A seleção brasileira havia sido eliminada na primeira fase e a 

equipe norte-americana se sagrara campeã. 

Mais uma vez, o discurso jornalístico destaca o não acompanhamento 

do FF brasileiro em relação à evolução do FF da Europa e dos Estados Unidos 

e, denuncia a falta de preparo físico e a infraestrutura precária da delegação 

brasileira.  

A reportagem H (O drama de quatro heroínas em Atlanta, Jornal do 

Brasil, 11/11/1996, p.03) se refere a quatro jogadoras da seleção de FF que, 

após dois meses do término dos Jogos Olímpicos de 1996, participam do 

primeiro Campeonato Estadual feminino de futebol de praia. O intuito era 

reforçar o time do Pepê, um dos últimos colocados do torneio. As jogadoras 

relatam que além de serem hostilizadas por alguns torcedores, ainda 

receberam cachês pouco satisfatórios.   

A matéria I (Pretinha, uma fera solta no Maracanã, O Globo, 14/04/1997, 

p.06) descreve um jogo-preliminar que acontece no Estádio do Maracanã entre 

os times femininos do Vasco e do Fluminense. Os protagonistas da partida 

seriam a jogadora Pretinha (jogadora do Vasco) e a atriz e modelo Suzana 

Werner (jogadora do Fluminense). O enunciado ‘a fera deu um banho na bela’ 

instaura um embate entre a técnica de uma jogadora e a beleza de uma 

modelo-jogadora.  

A matéria J (Brasil põe suas esperanças nos pés de Sissi, O Globo, 

04/07/1999, 1ª pag. Cad. Esportes) focaliza o jogo entre as equipes norte-

americana e brasileira nas semifinais da Copa do Mundo de 1999 sediada nos 

Estados Unidos. A partida aconteceu no dia 04 de julho, data da 

Independência do país sede, portanto de grande importância sociocultural. O 

texto também relembra que naquela mesma data, cinco anos atrás, o Brasil 

teria eliminado os EUA da Copa do Mundo de futebol masculino, o que seria 

uma motivação a mais para as norte-americanas, já reconhecidas como 

favoritas. Cabe ressaltar que não foi possível localizar as fotografias das 

matérias I e J, pois foram coletadas do arquivo de texto informatizado do jornal. 
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A matéria seguinte, (L – Para coroar a evolução das rainhas brasileiras 

da bola, Jornal dos Sports, 10/09/2000, p.13), mais uma vez, destaca o 

favoritismo da seleção dos EUA nas Olimpíadas de Sidney que aconteceriam 

naquele ano (2000). A escalação completa da seleção brasileira e a divisão 

dos grupos como as equipes que estariam em cada grupo e jogariam entre si 

são descritas no texto. Procedimentos usuais em reportagens sobre futebol 

masculino, ainda pouco presentes nas relacionadas ao FF, se mostram mais 

freqüentes, a partir do êxito da seleção brasileira em competições 

internacionais. 

A reportagem M (Meninas enfrentam problemas, Jornal dos Sports, 

11/09/2000, p.13), assim como a anterior analisada, narra a participação do FF 

nas Olimpíadas de 2000. A falta de preparação física e tática da seleção 

brasileira e o mau tempo, de chuva e frio, são preocupações retratadas no 

discurso do jornal. 

Finalizando a cobertura da seleção brasileira nas Olimpíadas de Sidney, 

a matéria N (Vitória das guerreiras, Jornal dos Sports, 20/09/2000, p.12) 

descreve minuciosamente os dois tempos da partida que classificou as 

brasileiras para a semifinal, inclusive, narrando o fato inusitado da invasão de 

um homem nu no campo durante o segundo tempo do jogo. 

 

3.2.2.1  Mapeamento das redes de sentidos (Eixo tem poral II) 

Um procedimento inovador no discurso esportivo-jornalístico e nas 

imagens analisadas é o apuro da descrição das partidas e dos treinamentos. 

Ao relatar a técnica individual, a tática utilizada e ao dar a escalação das 

jogadoras, o discurso jornalístico sobre o FF se aproxima do usado na 

narração dos jogos de futebol masculino. 

Instaura-se o sentido de seriedade e formalidade do FF ancorado nas 

características de neutralidade e objetividade evocadas pelo discurso 

jornalístico. Em diversos momentos, as matérias jornalísticas descrevem os 

lances ocorridos nas partidas assim como a participação das jogadoras, 

legitimando o conceito de oficialidade dos torneios narrados e do próprio FF: 

sdF1. Logo aos cinco minutos de jogo, a primeira emoção: pênalti 
contra as donas da casa, muito bem defendido pela boa goleira 
Zhong Lin. Aos 20 minutos, Ma Li marcou o primeiro gol deste 
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Mundial, aproveitando de cabeça um centro de área. O marcador só 
foi movimentado novamente aos cinco minutos do segundo tempo, 
numa boa escapada da rápida Liu Al Ling. 

sdM1. A equipe tem procurado aprimorar a marcação e o técnico 
Zé Duarte já nota melhora nesse fundamento, que se mostrou 
deficiente no último jogo contra os EUA. 

 
A descrição minuciosa dos jogos carrega em si outro recurso utilizado 

pelo discurso esportivo-jornalístico referente aos jogos de futebol masculino, a 

utilização de metáforas bélicas. Os enunciados sobre as partidas de FF com 

palavras que remetem a lutas, à guerra, reforçam o sentido que aproxima o 

esporte ao futebol praticado por homens, como o título da matéria N (2000) 

“vitória das guerreiras” e as seguintes sequências discursivas: 

 
sdF4. O time brasileiro realizou ontem um treinamento só de 

contra-ataques para a partida de estréia hoje, às 9h45 contra o 
Japão. 

 
sdF13. Outra arma será o esquema tático, igual ao que Sebastião 

Lazaroni tento implantar na seleção masculina. 
 
sdI2. Jogadora do Vasco faz gols e vence duelo com a atriz 

Suzana Werner. 
 
sdJ1. Além do clima de revanche para os donos da casa, a 

partida deve ser marcada pelo duelo entre Sissi, artilheira do 
campeonato com sete gols, e Mia Hamm, considerada a melhor 
jogadora da história do futebol feminino. 

 
 

Este período temporal do processo de institucionalização do FF nos faz 

rememorar as condições de produção que possibilitaram a construção do 

imaginário social de supremacia da equipe norte americana.  

Os Estados Unidos, durante a década de 90, têm lugar de destaque no 

FF mundial. Sua seleção esteve presente, inclusive, em todos os pódios de 

Copas do Mundo e dos Jogos Olímpicos que tiveram participação do FF. 

Interessante observar que o vultoso investimento financeiro do clube do 

Cosmos de Nova Iorque no futebol masculino, com a contratação, em 1975, do 

jogador brasileiro Pelé e de outros destaques mundiais como Carlos Alberto 

Torres, Franz Beckenbauer, Johan Neeskens, Giorgio Chinaglia, Marinho 

Chagas e Ramón Mifflin, impulsionou o esporte no país, tanto na modalidade 
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masculina como na feminina (PINHEIRO, 1986), como constatam os 

enunciados da matéria G: 

sdG3. Apesar de só praticar efetivamente o futebol com a 
chegada de Pelé ao Cosmos, em 1975, os Estados Unidos já 
contam com quatro milhões de jogadoras. 

 
sdG13. “Nos Estados Unidos o esporte que mais se pratica nas 

escolas e universidades é o futebol. Por homens e mulheres, as 
vezes misturados; É por isso que as moças quando chegam às 
universidades já estão preparadas para jogar como qualquer 
homem”. [Ex-jogador Pelé] 

 

O futebol conquistou os estudantes norte-americanos - secundaristas e 

universitários - e era praticado por ambos os sexos. Na época, o país tinha um 

quantitativo de mais de dez mil jogadoras inscritas na liga nacional, ou seja, 

número superior ao de homens jogadores (PINHEIRO, 1986). O esporte teve 

tal êxito entre as mulheres que veio a se transformar em uma das potências 

mundiais e a emblemática Mia Hamm foi eleita a melhor jogadora do século XX 

pela Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA).  

Na primeira Copa do Mundo de FF, em 1991, a superioridade dos EUA 

torna-se evidente e é iluminada no discurso jornalístico deste eixo temporal, 

por exemplo, nas sequências discursivas a seguir: 

sdF5. Os Estados Unidos são favoritos para conquistar o primeiro 
título oficial da categoria após uma preparação cheia de torneios e 
amistosos. 

sdJ2. Mia Hamm, autora de dois gols neste Mundial, está mais 
habituada ao assédio da imprensa e das fãs, o futebol feminino é 
mais popular nos Estados Unidos do que no Brasil.  

sdL5. A seleção dos EUA, atual campeã mundial e olímpica, é a 
grande favorita, à frente da China, carrasca do Brasil em Atlanta. 

sdM4. A seleção americana é a atual campeã olímpica e mundial. 
Com todos estes títulos no currículo, ela é a favorita ao título na 
Austrália. 

 
A supremacia do FF norte-americano se reflete no interesse da 

imprensa pelo esporte. Eriberto Moura (2003), em sua pesquisa sobre futebol e 

gênero, observa que o futebol feminino norte-americano se solidificou, nos 

anos noventa, no ambiente universitário, como a maioria dos esportes 
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praticados naquele país. O ponto alto de seu desenvolvimento irá ocorrer em 

2001, com a criação da WUSA (Liga Profissional de Futebol Feminino). 

Tal sentido de superioridade dos EUA é reiterado nas fotografias 

encontradas nas matérias examinadas neste eixo temporal. Na matéria F, há 

uma fotografia da seleção dos Estados Unidos. Em contrapartida, a matéria 

não expõe fotografias da seleção brasileira e, sim, uma imagem de um gol 

realizado pela equipe do Radar, principal representante do FF brasileiro nos 

anos oitenta e início dos noventa. 

A comparação com o FF ao futebol masculino, que se aproxima da 

formação discursiva (FD) futebol é para homem, continua presente revelando-

se nos enunciados que ainda se sustentam no pré-construído do futebol 

masculino como modelo de esporte a ser seguido pelo FF. Perpetua-se, então, 

a comparação entre as duas práticas esportivas como, por exemplo, na 

sequência discursiva: 

sdJ6. Favoritas, as americanas têm uma motivação extra para 
semifinal: foi num dia 4 de julho que, há cinco anos, no mesmo 
estádio, a seleção brasileira masculina eliminou a americana da 
Copa do Mundo das oitavas-de-final. Na época, a partida ganhou 
uma importância muito grande nos EUA, já que uma vitória coroaria 
o Dia da Independência do país. Dessa vez não será diferente. 

 

Tal comparação pode ser também observada nas imagens das matérias 

deste eixo temporal como, por exemplo, na matéria F. Posicionadas na 

maneira clássica das fotos de equipes de futebol masculino, as jogadoras 

norte-americanas estão posicionadas informalmente, sorrindo e sem o aspecto 

mais sisudo e sério observado nas fotografias do futebol masculino. 

Ancorados no interdiscurso, os pré-construídos sobre a falta de estímulo 

e de apoio social e financeiro voltam ao discurso jornalístico nas fases de 

estagnação ou inatividade do FF brasileiro e no baixo rendimento nas 

competições internacionais. Estes já-ditos se aproximam e se identificam com 

a FD futebol é para homem, pois remetem à posição ideológica que lhe é 

correspondente. Ao acreditar-se no paradigma do futebol feito para homens, 

certas premissas, como a falta de experiência das jogadoras, de patrocínios e 

de apoio institucional e social somam-se ao sentido do futebol ser uma prática 

esportiva dos homens. 
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sdF6. O técnico Fernando Pires só teme a falta de experiência 
internacional das brasileiras. 

sdF7. Se o futebol feminino nos Estados Unidos já é adulto, o 
brasileiro ainda ensaia os primeiros passos. Não por culpa das 
meninas, mas da falta de estrutura e organização de um esporte que 
não perde em técnica e ginga para as principais seleções do mundo. 

sdH1. Dois meses depois de brilharem na Olimpíada de Atlanta, 
algumas jogadoras da seleção feminina de futebol começam a 
conhecer o lado duro da fama. Em troca de cachê irrisório, Meg, 
Pretinha, Suze e Mariza toparam dar uma força ao time do Pepê no 
primeiro campeonato Estadual de futebol de praia. Nunca se 
arrependeram tanto de uma decisão. 

 
Sabemos que texto e imagens (fotografias) são materialidades 

diferentes, mas que participam integralmente da matéria jornalística. As 

fotografias compõem o sentido do verbal, complementando, de maneira 

própria, a incompletude da linguagem verbal no discurso jornalístico, como na 

matéria G, que explicita através de uma fotografia os contrates entre a seleção 

brasileira e as européias.  

Nesta matéria, há uma imagem emblemática que anuncia as diferenças 

entre o FF brasileiro e o de outros países. Na fotografia, há uma jogadora 

sueca ao lado de uma jogadora da seleção brasileira. As duas estão de pé, 

porém a brasileira encontra-se em cima de uma cadeira de modo a ficar da 

mesma altura que a sueca. A legenda da imagem traz o seguinte enunciado: 

“Naldinha ao lado da sueca Helen Nilsson: as diferenças começam no 

tamanho”. Podemos inferir que as diferenças entre as jogadoras de futebol do 

Brasil e das de outras nacionalidades não são somente físicas. Imagem e 

legenda desdobram o próprio título da matéria “Brasil não acompanha 

evolução do futebol feminino”. A fotografia, a legenda e o título da matéria são 

exemplares para entendermos o aspecto de complementaridade das duas 

materialidades, o texto e a imagem, no processo de memória discursiva do FF. 
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Fotografia 3.   Autor: Oldemário Touguinhó   

Legenda: Naldinha (D) ao lado da sueca Helen Nilsson: as diferenças começam no tamanho 
(Matéria G) Fonte: Jornal do Brasil, 01/12/199, p. 34 

 

 

Um sentido que parafrasticamente aparece nos enunciados da matéria 

H é a maneira ofensiva e depreciativa com que as jogadoras são percebidas 

socialmente. Nesta matéria quatro importantes jogadoras da seleção brasileira 

relatam que, ao se apresentarem numa competição de futebol de areia, foram 

maltratadas verbalmente pela platéia. Este sentido também aparece nas 

matérias do eixo temporal anterior e se perpetua neste período analisado: 

sdH3 Depois do primeiro jogo que fizemos, disse a Helena 
(técnica do Pepê e do Vasco) que não iam mais voltar.Fiquei 
revoltada com o comportamento da torcida. Fui xingada sem o 
menor cabimento. 
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Um tema recorrente no discurso jornalístico, durante a década de 90, é 

o temor pelo futuro do FF brasileiro. O título da matéria G ilustra esta ideia ao 

enunciar: “Brasil não acompanha a evolução de futebol feminino”. 

Os enunciados sobre o FF deste eixo temporal se sustentam em pré-

construídos sobre o preconceito, a recém extinta proibição da prática do 

futebol por mulheres e as dificuldades econômicas e infraestruturais que o 

esporte enfrenta. Estas construções de sentido contrárias à prática do FF 

atravessam os tempos e ajudam a construir uma memória do esporte: 

sdF10. Segundo Eurico Lira, criador do Radar e atual 
coordenador da seleção na China: “Precisamos fazer competições 
entre as crianças, como acontece nos Estados Unidos. Se não 
estimularmos o futebol entre as garotas, não teremos mais 
jogadoras no futuro. 

sdG4. A grande diferença em relação ao Brasil é que nos países 
do primeiro Mundo a mulher começa a jogar desde criança, nas 
escolas, antes de chegar aos clubes. Não existe o preconceito. No 
Brasil, ao contrário, a mulher que joga futebol é, a princípio, acusada 
de ser masculinizada porque esta modalidade esportiva é 
considerada jogo para homem. 

sdG13. Se no futuro quiser melhor desempenho em competições 
desse nível, a CBF terá que, em curto prazo, manter uma seleção 
em atividade, realizar um Campeonato Brasileiro e tentar aumentar o 
número de praticantes da modalidade. E incentivar a prática desde 
cedo em colégios e federações. 

 
Concomitantemente, no entanto, outra rede de sentido é construída a 

partir da gradativa visibilidade dada ao FF brasileiro. Ao apresentar bons 

resultados e vitórias em competições internacionais ele ganha reconhecimento 

tanto dos leigos como das próprias jogadoras das seleções adversárias - 

européias e norte-americana. O processo de evolução do FF brasileiro passa a 

ser evidenciado no discurso esportivo-jornalístico inaugurando o sentido da 

seleção brasileira como uma das melhores do mundo:  

sdJ7. Brasil e Estados Unidos têm os melhores ataques do 
Mundial. Pelas estatísticas, realmente é possível acreditar que o 
Brasil pode surpreender. Os dois ataques são os mais positivos do 
campeonato, ao lado da também semifinalista China. 

sdL1. A Olimpíada de Sidney promete coroar a evolução do 
futebol feminino do Brasil. Após a nona colocação nos mundiais de 
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1991 e 95, o Brasil conquistou um surpreendente quarto lugar na 
Olimpíada de Atlanta. 

sdM5. Apesar da aparente facilidade da partida, a atacante dos 
EUA Mia Hamm, destaque da equipe, considera a Seleção Brasileira 
um time capaz de causar problemas.  

sdN4. Melhor para o Brasil, que agora está a uma partida de 
ganhar uma medalha. 

 

Nas matérias iniciais do eixo temporal I, como já observamos, o FF é 

tratado, principalmente, no âmbito do lazer, do lúdico. Esta construção, no 

entanto, vai, gradativamente, se alterando nas matérias dos anos oitenta, 

quando a concepção do futebol como esporte competitivo e de rendimento 

ganha destaque. Apesar de ainda, no eixo temporal II, encontrarmos 

elementos do sentido que evocam a ludicidade, por exemplo, na matéria H que 

traz a fotografia de três jogadoras da seleção brasileira durante um 

campeonato de futebol de areia, modalidade esportiva ligada ao sentido lúdico 

e de diversão, propiciado pelo ambiente e local em que é praticado, 

percebemos, no discurso jornalístico deste período, uma construção de 

sentidos vinculada a uma outra formação discursiva que nomeamos de FD 

futebol feminino é competitivo. Tal formação discursiva nasce em oposição à 

FD futebol é para homem.  

A evolução do FF brasileiro proporcionou o surgimento de jogadoras 

que se tornaram, então, referência no esporte mundial e foram exaltadas por 

seu desempenho e técnica. Instaura-se o sentido de enaltecimento de 

jogadoras brasileiras pela imprensa e órgãos oficiais do esporte, 

proporcionando uma nova visibilidade ao FF do país: 

sdJ3. Apesar da maior fama da americana, Sissi está sendo 
apontada pelos organizadores do torneio como o destaque do 
Mundial até agora. 

sdJ4. Sissi e Mia Hamm estão, inclusive, entre as 50 finalistas 
que formarão o Time das estrelas Fifa do Mundial. 

 

O sentido de exaltação do FF brasileiro pode também ser constatado 

nas fotografias apresentadas nas matérias deste período que são, em sua 



69 
 

 
 

maioria, de jogadoras da seleção brasileira. As matérias L e M trazem imagens 

de jogadoras, Pretinha e Juliana, da seleção brasileira em treinos. A imagem 

veiculada na matéria N é da jogadora Mônica sorrindo, erguendo a bandeira do 

Brasil, com braços estendidos acima da cabeça na comemoração da 

classificação para a semifinal das Olimpíadas de Sidney.   

 

 
 

Fotografia 4.   Autor AFP     Legenda:  Alívio - Mônica ergue 
a bandeira brasileira ao final da partida   (Matéria N) 

Fonte: Jornal dos Sports, 20/09/2000,  p.12 

 

 

O sentido de reconhecimento e enaltecimento das jogadoras de futebol 

é inscrito, também, em enunciados do discurso esportivo-jornalístico que 

fabricam designações referentes às jogadoras vinculados a uma FD que 

reconhece o FF como uma prática esportiva competitiva, como as reveladas 

nos títulos:  

Matéria H - O drama de quatro heroínas  em Atlanta, O Globo, 
11/11/1996, p. 03  
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Matéria I - Pretinha, uma fera  solta no Maracanã, Jornal do Brasil, 
14/04/1997, p.06  

 
Matéria L - Para coroar a evolução das rainhas brasileiras da 

bola , Jornal Sports, 10/09/2000, p. 13  
 
Matéria M - Meninas  enfrentam problemas, Jornal Sports, 

11/09/2000, p.13  
 
Matéria N - Vitória das guerreiras , Jornal Sports, 20/09/2000, p.12  
 
 

Redes de sentido foram reveladas na análise das matérias do eixo 

temporal II, tanto por permanências como por rupturas relacionadas ao eixo 

temporal anterior. Certas ocorrências percebidas no eixo temporal I tornam-se 

mais regulares no eixo temporal II. Constituem-se numa aproximação ao 

futebol masculino, como a utilização, nas reportagens, de falas de 

personalidades reconhecidas e credenciadas pela sociedade, a constante 

comparação do FF ao futebol masculino e a utilização de metáforas bélicas no 

discurso sobre o FF.  

A maneira ofensiva e depreciativa no tratamento das jogadoras, por 

parte de segmentos da plateia, no entanto, foi encontrada nos dois eixos 

temporais já analisados, com a ressalva de que, no eixo temporal II, tal 

conduta não foi informada nos jogos da seleção brasileira e sim, num jogo de 

futebol de areia no qual algumas jogadoras da seleção participavam (Matéria 

H). 

As permanências acima descritas se identificam com a FD futebol é 

para homem. 

No entanto, diante das condições de produção da época, quando 

ocorreu o início das competições internacionais oficiais do FF e a sua 

integração ao quadro de modalidades olímpicas de competição, há a 

emergência de novos sentidos no funcionamento do discurso jornalístico. A 

participação do FF em torneios oficiais e de grande porte, o investimento dos 

Estados Unidos no FF, a evolução do FF brasileiro malgrado a falta de 

infraestrutura e apoio, e o surgimento de craques do FF brasileiro são 

elementos discursivos encontrados nos enunciados das matérias analisadas 

deste eixo temporal. Em oposição à FD futebol é para homem, permitem o 
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surgimento de uma FD que reconhece o futebol como uma prática esportiva 

competitiva para mulheres. 

 Interessante perceber a reorganização das redes de filiação de sentido 

sobre o FF. A memória vem sendo construída de maneira processual e fluida, 

primeiro no eixo temporal I, com a interdição oficial da prática do FF e com 

esporádicas aparições na imprensa de jogos e partidas extra-oficiais, mais 

tarde, no eixo temporal II, com a idealização e a concretização da primeira 

Copa do Mundo, em 1991.  

Assim, identificando a maneira como as redes de sentido se organizam 

discursivamente no interior de diferentes FDs tentamos verificar como ocorre o 

processo de construção de uma memória do FF.  

 

 

3.2.3 Eixo temporal III – O futebol feminino brasil eiro nos pódios 

internacionais 

 

Este período é marcado por grandes conquistas do FF brasileiro em 

competições oficiais, o que favoreceu uma visibilidade nunca dada antes a este 

esporte. O FF chega às capas dos jornais, ainda que somente nos períodos 

dos eventos esportivos importantes nos quais apresenta desempenho inédito, 

como nas manchetes de 27 de julho de 2007, matérias R e S de nosso corpus 

analítico (quadro 5, p.44). 

Os Jogos Pan-americanos de 2003, na República Dominicana, não 

representam o primeiro pódio da seleção brasileira, que aconteceu na Copa do 

Mundo de 1999, mas, sim, sua primeira vez no lugar mais alto do pódio, 

primeira medalha de ouro em competições internacionais (quadro 3, p.27).  

Tal fato demonstra o desenvolvimento do FF brasileiro e ratifica sua 

evolução em âmbito mundial. Entretanto, são os Jogos Olímpicos de Atenas, 

em 2004, que o consagram internacionalmente. Nesse evento esportivo, com 

participação das melhores equipes européias e da norte-americana, o Brasil 

conquista sua primeira medalha olímpica com a ressalva da final ter sido contra 

as norte-americanas, na época, bicampeãs do mundo. 

Como já anunciado anteriormente em nosso trabalho, o ano de 2007 foi 

emblemático para o FF brasileiro, com o acontecimento de dois significativos 
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eventos esportivos de grande porte, os Jogos Pan-americanos sediados no 

Brasil, em julho de 2007, e dois meses depois, a quinta Copa do Mundo, na 

China.  

Nestas competições, a seleção brasileira apareceu como favorita. 

Sagrou-se campeã Panamericana na final (20/07/2007) sucedida no Estádio do 

Maracanã com recorde de público em jogos oficiais do esporte e obteve, no 

mês de setembro, a medalha de prata no Mundial da China. 

No que diz respeito às matérias veiculadas pelos periódicos, o período 

que compreende este eixo temporal se distingue dos anteriores pela 

diferenciada visibilidade dada ao FF, que pode ser percebida por sua 

recorrência na agenda jornalística, pela abrangência das reportagens, pelas 

chamadas nas primeiras páginas dos jornais e pelas manchetes de capa. À 

medida que o FF brasileiro se apresenta vitorioso nos torneios, a imprensa dá 

maior espaço e voz ao esporte. 

O título da matéria O (O Globo, 26/09/2003, p.36) “Brasileiras já causam 

temor na Copa do Mundo”, constrói uma nova imagem para a seleção 

brasileira: o sentimento de respeito e o receio de enfrentar as brasileiras, 

sentidos poucos acentuados anteriormente, ficam nítidos nas falas das 

adversárias. A matéria prevê a possível classificação do Brasil para a Copa do 

Mundo de 2003. 

O Mundial de 2003, nos Estados Unidos, é a pauta da matéria O (2003), 

que, além de pontuar as chances do Brasil chegar à final, também denuncia a 

falta de apoio do FF em seu próprio país, apesar de sua evolução no espaço 

esportivo internacional.  

As matérias P (Futebol é coisa de mulher, Jornal dos Sports, 

24/08/2004, p. 08) e Q (Para a história, Jornal dos Sports, 26/08/2004, p. 08) 

acompanham a participação da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 

Atenas.  

A primeira descreve a semifinal em que o Brasil supera a seleção da 

Suécia alcançando, assim, a possibilidade de ir à final com os EUA. A matéria 

seguinte versa sobre a expectativa de enfrentamento das seleções brasileira e 

norte-americana na disputa do ouro olímpico. Seu título: “Para a história” 

(matéria Q), pretende inscrever o FF definitivamente na história dos Jogos 

Olímpicos. 
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As matérias R (As meninas superpoderosas – Marta faz futebol feminino 

levantar voo, O Globo, 27/07/2007, 1ª pág. Cad. Esportes) e S (Essas meninas 

são o orgulho do Brasil e Mulheres apaixonadas, Jornal dos Sports, 

27/07/2007, 1ª página e p.12, respectivamente), são significativas na memória 

discursiva do esporte. Capa de jornal especializado em esportes, chamada na 

capa de um dos principais jornais do Rio de Janeiro, o FF brasileiro se torna 

foco da agenda da imprensa, durante os Jogos Panamericanos de 2007.  

Na matéria R, o FF demarca o seu espaço na imprensa esportiva 

brasileira. Contém fotos de página inteira, reportagens com ampla abrangência 

que enaltecem a participação da seleção na competição e apresenta analogias 

representativas, como o desenho animado das Meninas Superpoderosas - 

personagens, heroínas de histórias infantis, que lutam e sempre vencem os 

malfeitores. 

As matérias T (Pagode para vencer na China, O Globo, 27/09/2007, 

p.40) e U (Nova revolta das mulheres, O Globo, 03/10/2007, p.36) descrevem 

dois momentos diferentes da última Copa do Mundo. Primeiro, a partida da 

semifinal em que a seleção brasileira enfrentava as americanas e, segundo, o 

retorno das brasileiras depois da derrota, na final do Mundial, para a seleção 

alemã.  

 

 

3.2.3.1  Mapeamento das redes de sentidos – Eixo Te mporal III 

 Entendendo, com Mariani (1998), que o discurso da imprensa é 

atravessado por uma memória, percebemos, no discurso sobre o FF, a 

permanência da comparação entre o esporte e o futebol masculino. Mais uma 

vez, como nos eixos temporais anteriores, o sentido do futebol entendido como 

um esporte para homens é evidenciado na aproximação entre as duas 

modalidades esportivas. Há, contudo, um deslocamento de sentido que se 

anuncia nas sequências discursivas: 

 
sdP4. No masculino, apesar de todo o investimento, tal feito (ouro 

olímpico) jamais foi conquistado. O máximo que os homens 
conquistaram foi a prata, duas vezes: Los Angeles, em 1984 e Seul, 
1988, além do bronze em Atlanta, 1996. 
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sdQ3. Conquistando a medalha, que os homens, apesar do apoio 
e investimento, nunca conquistaram, elas estão conscientes de que 
estarão dando um importante passo rumo à sobrevivência e 
profissionalização da categoria no país. 

 

 Nos enunciados acima, o discurso esportivo-jornalístico instaura um 

embate. A equipe feminina, apesar da falta de apoio e de investimento, é 

enaltecida por conseguir medalhas e bons resultados nesta competição, se 

contrapondo à equipe masculina que, com toda a estrutura financeira e de 

patrocínio, não obtém o êxito esperado em Jogos Olímpicos. 

 Este embate torna-se emblemático a partir dos Jogos Olímpicos de 

Atlanta (1996), nos quais a seleção feminina, desacreditada, sem apoio 

institucional e sem treinos obtém a quarta colocação na primeira participação 

do FF em Jogos Olímpicos (CUNHA JUNIOR e PACHECO, 1999) e a seleção 

masculina, que ainda não conseguiu obter o título olímpico, não aparece na 

cerimônia de premiação para receber sua medalha de bronze. 

 A comparação recorrente entre as jogadoras e os jogadores de futebol 

se inscreve na FD futebol é para homens. Esta formação discursiva se ancora 

na memória do futebol praticado somente por homens, se identificando com a 

posição-sujeito que vê o esporte como uma prática de e para homens. 

 As metáforas bélicas na descrição das partidas de futebol masculino 

também são encontradas no discurso jornalístico referente ao FF. Tal 

regularidade, recorrente no eixo temporal II, sugere a aproximação na 

construção da imagem das jogadoras e dos jogadores de futebol: 

 
sdP2. A vitória teve jeito de revanche, pois as suecas foram 

algozes  das brasileiras na Copa do mundo dos Estados Unidos, nas 
quartas-de-final. 

 
sdQ1. Na luta pelo bicampeonato olímpico, as americanas, únicas 

a vencer o Brasil nesta Olimpíada, contam com um favorável 
retrospecto. 

 
sdR1. Campeãs são desarmadas  por público de 67 mil pessoas, 

terceiro maior do futebol feminino. 
  

 Outro sentido que se repete no discurso da imprensa é o que compara a 

seleção brasileira e a equipe norte-americana. Um deslizamento deste sentido 

instaura a ideia de rivalidade entre as equipes, norteado pela trajetória de 



75 
 

 
 

evolução das brasileiras nas competições internacionais que ameaça a 

hegemonia dos EUA nos pódios do FF:  
 

sdO3. O Brasil passou a ser o adversário mais temido pelas 
americanas. Na verdade, as jogadoras dos Estados Unidos não 
acreditavam que a seleção brasileira pudesse golear a Noruega. 

 
sdQ8. Pretinha diz: a rivalidade existe, não adianta mentir. Ela 

afirmou que a decisão de hoje é caracterizada por uma rivalidade 
histórica entre as seleções. 

 
sdS2. E o jogo de ontem, além de valer a medalha de ouro, 

representava uma chance de vingança. Em 2004, o time brasileiro 
perdeu a final olímpica para as americanas e algumas jogadoras 
admitiram antes do jogo que o resultado ainda estava engasgado. 
Pois a revanche veio, e em grande estilo. 

 
 

 As condições de produção do discurso jornalístico-esportivo sobre o FF 

a partir do final do século XX e início do século XXI nos mostram a inauguração 

do sentido de evolução e crescimento do FF brasileiro, que promove seu 

inédito favoritismo nas competições. Nos eventos esportivos mais recentes se 

consolida a nomeação do Brasil como um dos melhores do mundo, como 

indicam as sequências discursivas a seguir: 
  

sdO2. A goleada de 4 a 1 sobre as campeãs olímpicas colocou a 
seleção brasileira como uma das favoritas à conquista do título. 

 
spP3. Além da inédita final, as brasileiras poderão entrar para a 

história ao conquistar o primeiro ouro olímpico do futebol nacional. 
 
sdQ2. Desde a Olimpíada de Atlanta, em 1996, quando a 

modalidade entrou no quadro olímpico, o Brasil fica entre as quatro 
melhores seleções do planeta. 

 
 

 O sentido de evolução do FF brasileiro é promovido pelas falas das 

adversárias que enaltecem a equipe do Brasil e se mostram receosas em 

enfrentá-la nas competições. Apesar do discurso indireto informal empregado 

também se prestar a distorções (INDURSKY, 2002), percebe-se que o jornal se 

identifica com a posição-sujeito das jogadoras brasileiras. Há, então, uma 

ruptura do sentido que promoveu a inscrição da hegemonia da seleção norte-

americana na memória discursiva do FF: 

sdO4. A seleção dos Estados Unidos não quer enfrentar o Brasil 
nas quartas-de-final por achar que é a equipe mais forte do grupo B. 
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sdO6. O supervisor Paulo Dutra vê o time com moral elevado e 

acreditando no seu potencial: Além disso, o resultado faz com que o 
Brasil seja encarado com respeito - disse. 

 
 

 Tal sentido, que remete ao processo de evolução do FF do Brasil, é 

reiterado nas fotografias que integram as matérias do eixo temporal III. 

Observamos que todas as matérias apresentam fotos da seleção brasileira em 

diferentes momentos. Nas matérias O e T encontramos fotos de jogadoras 

durante os treinos e, nas outras matérias examinadas, prevalecem as imagens 

relacionadas aos jogos oficiais e aos pódios do Brasil nestas competições, 

como nas reportagens P, R e S. 

 

 

 

 

Fotografia 5.  Autor AP 
Legenda: A zagueira Juliana, que também é a capitã da seleção 

brasileira, treina com empenho no RFK Stadium 
(Matéria O)  Fonte: O Globo, 26/09/2003, p.36 
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 Um sentido instaurado no discurso jornalístico das matérias do eixo 

temporal II, e que permanece neste período, é a preocupação com a descrição 

mais minuciosa das partidas assim como a escalação dos times. Atitude 

habitual nas narrativas sobre os jogos de futebol masculino, ela se torna 

recorrente com o passar dos anos na imprensa relacionada ao FF.  

 A utilização de uma linguagem mais técnica, que descreve a dinâmica 

dos grupos e as chaves de jogos das competições e revela a preocupação com 

a preparação física e tática das jogadoras, faz parte do funcionamento do 

discurso jornalístico. A intenção é transmitir a idéia de objetividade e de 

imparcialidade, atributos que podem ser obtidos a partir da utilização de termos 

técnicos da seara da classe esportiva. 

 
sdO12. No Grupo C, a seleção da Alemanha, que derrotou o Japão 
por 3 a 0, lidera com seis pontos, enquanto japonesas e canadenses 
têm apenas três. O Canadá venceu por 3 a 0 a Argentina. No D, a 
Rússia e a China, que vão se enfrentar domingo, lideram com três 
pontos, enquanto a Austrália e Gana ocupam a terceira e quarta 
colocações. 
 
 

 Em contrapartida, os já-ditos que constituem o interdiscurso relacionado 

ao FF constroem uma memória, que nos relembra a origem das jogadoras. Nas 

matérias iniciais do Eixo Temporal I de nossa análise, elas eram empregadas 

domésticas praticando o futebol nos seus momentos de lazer; da mesma 

forma, nas matérias atuais, são atletas advindas, em sua maioria, de condições 

sociais menos favorecidas econômica e socialmente: 

 
sdO8. Todas as jogadoras brasileiras acham importante participar 

da campanha “Cartão vermelho para o Trabalho infantil”, pois como a 
maioria vem de família pobre, conhece o problema de perto. 

 
sdO10. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) quer 

contar com o apoio das brasileiras por achar que as atletas são 
exemplo de superação. 

 
sdR6. Todas estão ligadas pela trajetória de superação e 

desconfiança que encheu o Maracanã de orgulho. Criada no sertão 
de Alagoas, Marta se aproveitava da seca dos rios da cidade de Dois 
Riachos para fazer dele campo de areia. 

 
 

 Um sentido que se aproxima da FD futebol é para homem é o revelado 

no título, da matéria P, “Futebol é coisa de mulher”, que retoma, na memória 
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discursiva, os pré-construídos que constroem o sentido oposto: futebol não é 

coisa de mulher e rememora o homossexualismo, tema da pauta de matérias 

do eixo temporal I. 

 Como observa Rajagopalan (2001), a imprensa, no ato de designar 

certos acontecimentos e seus responsáveis, imprime determinadas 

interpretações, pois “no momento em que é nomeado, o objeto deixa de ser 

exclusivo ou único. O próprio ato de nomeação se encarrega de emprestar-lhe 

um atributo” (p.83, 2001). O discurso jornalístico fabrica termos de designação 

e enunciados que promovem o surgimento de novos ídolos do FF, como a 

jogadora Marta que participou de momentos de singular importância para o FF 

brasileiro e mundial. Ela se torna a primeira atleta a figurar na Calçada da 

Fama no Maracanã e se consagra, pela terceira vez consecutiva, a melhor 

atleta de futebol do mundo, em escolha promovida pela Federação 

Internacional de Futebol Associado (FIFA):   

 
sdR5. Marta põe o pé na Calçada da Fama do Maracanã: justa 

homenagem. Saudoso de ídolos e da seleção, o Maracanã voltou a 
reverenciar um talento canhoto com a camisa dez. 

 
sdS4. Após consagrar-se artilheira e melhor jogadora do torneio 

de futebol feminino do Pan-americano, a meia-atacante Marta entrou 
de vez para a história do futebol feminino 

 
sdS5. Marta teve seus pés marcados ao lado de craques como 

Pelé, Garrincha, Vavá, Romário e outros tantos que fizeram história 
no futebol. 

 
 

 O surgimento de craques do FF brasileiro, que se vincula a uma FD que 

formula enunciados em que o futebol é tomado como um esporte competitivo 

praticado por mulheres (FD futebol feminino é competitivo), também é reiterado 

na análise da materialidade imagética do eixo temporal III. As matérias R e S, 

ambas do dia 27/07/2007, mostram imagens da seleção brasileira no lugar 

mais alto do pódio, sendo ovacionadas pelo público, nos Jogos Pan-

americanos. Há, na matéria R, uma fotografia da jogadora brasileira Marta, com 

asas enfeitando suas costas. O título faz referência a tal imagem ao enunciar: 

“Marta faz futebol feminino levantar vôo”.    

Os enunciados destes períodos, que remetem ao sentimento de orgulho 

pelo crescimento e a evolução do FF brasileiro, se aproximam do sentido que 
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entende o FF como uma prática esportiva em ascensão e competitiva, como os 

títulos: “Para coroar a evolução das rainhas brasileiras da bola” (anexo L), 

“Brasileiras já causam temor na copa do Mundo” (anexo O), “As meninas 

superpoderosas – Marta faz futebol feminino levantar vôo” (anexo R) e “Essas 

meninas são o orgulho do Brasil!” (anexo S). Assim como os títulos: “Vitória das 

guerreiras” (anexo N) e “Futebol é coisa de mulher” (anexo P), que enaltecem 

as vitórias e o desempenho das jogadoras nas partidas. 

 No mapeamento das redes de sentido do eixo temporal III, uma 

recorrência percebida é a preocupação quanto ao futuro do FF brasileiro. 

Diferentes elementos discursivos reiteram este sentido. A denúncia da falta de 

apoio, também encontrada nas matérias do eixo temporal II, a infraestrutura 

precária da seleção brasileira e das instituições do FF e o baixo investimento 

na profissionalização do esporte são exemplos disso: 

 
sdR11. Ânimo, elas sempre tiveram, porque só assim continuaram 

rindo diante da falta de incentivo e suporte em sua modalidade. 
 
sdU2. Tomara que a medalha de prata sirva para alguma coisa. 

Não dá mais para pedir dinheiro para família para ir treinar – disse a 
centroavante Cristiane, ontem, no desembarque da delegação no 
Rio. 

 
 

 Essa preocupação com a evolução do esporte no Brasil se reflete, 

também, nas sequências discursivas em que as jogadoras denunciam a falta 

de apoio institucional e financeiro para continuar praticando o esporte de 

maneira profissional. Este fato é reiterado por Goellner (2005) que, ao ratificar 

a ideia do avanço e do crescimento do FF brasileiro, destaca as dificuldades 

sócio-políticas e institucionais para uma futura expansão do esporte no país. 

 
Não há dúvidas que o número de mulheres praticantes de 
futebol em clubes, escolas e área de lazer aumentou se 
comparado à década anterior bem como são bastante 
expressivas as conquistas da seleção nacional que, desde o 
final dos anos 90, vem marcando sua história em eventos de 
grande projeção internacional. No entanto, apesar destes 
significativos avanços, ainda é precária a estruturação da 
modalidade no país, pois são escassos os campeonatos, as 
contratações das atletas são efêmeras e, praticamente, 
inexistem políticas privadas e públicas direcionadas para o 
incentivo às meninas e mulheres que desejam praticar esse 
esporte, seja como participantes eventuais, seja como atletas 
(2005, p.149).  
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 O sentido de preocupação com a evolução do FF no Brasil no discurso 

jornalístico, inaugurado nos eixos temporais anteriores, torna-se mais visível 

nesta época em que a seleção brasileira tem participação destacada nas 

competições internacionais. O sujeito discursivo ocupa uma posição em que 

formula enunciados que reiteram o FF como prática esportiva competitiva que,  

como tal, necessita do apoio das entidades públicas e privadas na formulação 

de políticas de apoio à modalidade. Exemplificando este sentido, nos 

enunciados das matérias do eixo temporal III, as jogadoras reivindicam a 

criação de uma Liga permanente de FF, assim como pleiteiam o fomento de 

competições nacionais com periodicidade:  

 

sdS11. Assim como aconteceu após a medalha de prata em 
Atenas 2004, as jogadoras e a comissão técnica da seleção feminina 
aproveitaram para pedir mais apoio à modalidade. 

 
sdS13. Muito emocionada, Marta aproveitou para declarar seu 

amor ao Brasil e disse que só joga na Suécia, porque o futebol 
feminino brasileiro ainda é na sua grande maioria, amador. 

 
  sdU1. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, seleção 

permanente. Não importa de que forma. O que as jogadoras da 
seleção brasileira, vice-campeã mundial, querem é viver do futebol 
feminino. Basicamente, é isto que elas pedem no documento que 
elaboraram e enviaram para a CBF. 

 
  

 Mas se os sentidos de evolução do FF brasileiro e de enaltecimento da 

seleção brasileira parecem ser a tônica principal dos enunciados das matérias 

do eixo III, os sentidos vinculados aos papéis de gênero e à masculinização 

das jogadoras também podem ser constatados nas imagens veiculadas no eixo 

temporal III.   

 Um exemplo é a imagem, encontrada na matéria P, durante o jogo da 

semifinal das Olimpíadas de Atenas - uma disputa de bola entre duas atletas, 

uma brasileira (Rosana) e uma sueca. A fotografia localiza-se logo abaixo do 

título “Futebol é coisa de mulher” e é seguida da seguinte legenda: “Sexo forte 

– a cabeça-de-área brasileira Rosana é agarrada pela sueca Sjõstrõm na 

disputa da jogada”. Esta imagem, complementada pelo texto, nos remete às 
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significações que aproximam o futebol da disputa agressiva, com agarrões, que 

participam do imaginário relacionado ao futebol masculino. 

 

 

 

Fotografia 6.  Autor desconhecido 
Legenda: Sexo forte – a cabeça-de-área brasileira Rosana (E)  

é agarrada pela sueca Sjõstrõm na disputa da jogada 
(Matéria P) Fonte: Jornal dos Sports, 24/08/2004, p.8 

 
 

 

 

 O início das competições oficiais internacionais, nas quais as equipes 

norte-americana e européias integram os pódios, o ingresso do FF em Jogos 

Olímpicos e, gradativamente, o aparecimento da seleção brasileira entre as 

melhores do mundo, favorita aos títulos e temida pelas adversárias, constituem 

parte das condições de produção deste período temporal que estabeleceram 

as relações de força no interior do discurso. 

 O sentido instaurado no pré-construído, que compara o FF com o futebol 

masculino, auxilia na formulação do sentido do futebol como um esporte para 

homens. Este sentido se revela em todo o período pesquisado e retoma já-

ditos de outras épocas e lugares. 
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 Uma regularidade encontrada é a metáfora bélica que permanece nos 

discursos jornalísticos atuais e se aproxima da posição-sujeito referente ao 

sentido do futebol como uma prática esportiva para homens. 

 O sentido de evolução e crescimento do FF brasileiro, fundado no eixo 

temporal II, é recorrente no período atual, porém sofre um deslizamento que 

inaugura outros sentidos: o favoritismo da seleção brasileira nos torneios 

internacionais e a rivalidade entre as seleções brasileira e norte-americana. 

 A observação das regularidades e dos pontos em que a regularidade 

escapa fez parte do processo de análise do discurso jornalístico. A verificação 

dos porquês daquele sentido estar emergindo e quais condições de produção 

que os propiciaram nos auxiliam na construção da memória discursiva do FF 

nas páginas dos jornais. 

 Os esquecimentos também ressaltam outras redes de sentido. 

Percebemos que no eixo temporal I e II o comportamento da torcida em relação 

às jogadoras era descrito em algumas das matérias analisadas. Nelas é 

denunciada a maneira ofensiva e grosseira com que a plateia trata as 

jogadoras de futebol. Porém, em nenhuma matéria do eixo temporal III tais 

informações são relatadas. Este esquecimento pode ser entendido como uma 

mudança de atitude dos torcedores ou por uma falta de interesse dos jornais 

em ressaltar tais condutas. 

 São silenciamentos, rupturas e permanências que promovem a 

construção da memória discursiva do FF a partir de enunciados que iluminam 

diferentes redes de sentido e ajudam a apagar outras tantas.  

 Estes elementos analisados evidenciam a dimensão processual da 

construção de sentidos e nos revelam o percurso do processo de 

institucionalização do FF brasileiro, e como se dá a disseminação de uma 

memória do esporte. O quadro a seguir apresenta uma síntese da análise das 

matérias examinadas a partir dos três eixos temporais. 
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Quadro 6 - Síntese da sistematização da análise   
 

 
Eixo 

Temporal  
 
 

   
 

Memória discursiva  
 

 
Rupturas rede 

de sentido 
 

Formações 
Discursivas 
predominantes  

Contexto 
Sócio/ 

histórico/ 
ideológico 

 
 
 
 
 

Eixo 
temporal I 

 
1976 a 1985 

 
 
 
 
 
* Futebol é   
 para homem 
 

 
 
 
- Proibição legal 
da prática do 
FF. 
 
 
 
- Interdição por 
parte do CND à 
prática do FF 
 

 
- FF relacionado à diversão, ao 
lúdico e ao recreativo 
 
- Associação das jogadoras ao 
trabalho doméstico e à sua 
ocupação como empregadas 
domésticas 
 
- Preconceito em relação às 
jogadoras 
 
- Futebol associado ao homem 
 

 - Homossexualismo relacionado ao FF 
 
 - Falta de investimento no FF 
 
 - Pouca visibilidade da mulher  
  praticante de FF na imprensa 

  
 
 
 
-Construção 
da imagem da 
praticante que 
entende as regras 
do futebol 

 
 
 
 

Eixo 
temporal 

II 
 

1986 a 2000 
 

 
 
 
 
* Futebol é   
 para homem 
 
  
 * FF  é    
  competitivo 
 

 
- Extinção do 
Conselho 
Nacional de 
Desportos 
(CND) 
 
 
- Revogação 
das restrições 
legais quanto ao 
FF 
 
 
- Início das 
competições 
oficiais 
internacionais 

 
- Falta de investimento no FF 
 
- Comparação com o futebol 
masculino 
 
- Preconceito em relação às 
jogadoras 
 
- FF brasileiro em defasagem ao FF 
europeu e dos EUA 
 
- Supremacia do FF dos EUA 
 
- Maior visibilidade dada ao FF 
 
 - Evolução do FF com a inclusão nos 
Jogos Olímpicos 

 
 
 
- Descrição 
apurada das 
partidas e dos 
jogos oficiais 
 
 
- Surgimento de 
‘craques’, ídolos 
do FF brasileiro 

 
 
 
 

Eixo 
temporal 

III 
 

2001 a 2007 

 
 
 
 
* FF é 
competitivo 
 
 
 

 
- Destaque dado 
às grandes 
competições 
oficiais 
internacionais 
 
 
- Primeiros 
pódios da 
seleção 
brasileira em 
competições 
internacionais 

 
- Comparação com o futebol 
masculino 
 
-Falta de investimento no FF 
 
- Seleção brasileira equiparada à 
norte-americana 
 
- Grande visibilidade dada ao FF nas 
competições internacionais 
 
- Favoritismo e ascensão do FF 
brasileiro 
 

 
 
 
 
- Surgimento de 
jogadora brasileira 
como ídolo 
internacional 
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 No quadro 6, além das formações discursivas predominantes nas 

reportagens examinadas, procuramos registrar aspectos sócio-históricos 

relevantes que, de uma forma ou de outra, contribuíram para constituir o 

discurso jornalístico sobre o FF. A coluna relativa à memória discursiva 

apresenta um mapeamento das principais redes de sentido construídas acerca 

do esporte e de suas atletas nas reportagens. Na última coluna, verificamos as 

principais rupturas nas redes de sentido que já estavam regularizadas, ou seja, 

os novos sentidos que irromperam na superfície discursiva, em decorrência dos 

acontecimentos relacionados ao percurso de institucionalização do FF. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

    Ao iniciarmos esta pesquisa tínhamos a intenção de perceber como o 

discurso jornalístico participava da construção de uma memória discursiva do 

futebol feminino (FF). A questão principal era verificar a maneira como o 

discurso da imprensa sobre o esporte e a atleta poderia reiterar, modificar, 

atualizar ou problematizar a construção de uma memória discursiva do FF, no 

período de 1970 a 2007.  

 Alguns questionamentos foram levantados a respeito da forma como a 

imprensa representa e se refere ao FF e às jogadoras e, sobretudo, quais 

sentidos e memórias são construídos discursivamente pela imprensa. 

 O aporte metodológico utilizado, a análise de discurso da vertente 

francesa (AD), funcionou, com seus conceitos operacionais, como uma 

lanterna a iluminar e a organizar nosso olhar, de maneira a observar as 

regularidades e os pontos em que estas regularidades escapam. Assim, a AD 

nos auxiliou, nestes momentos, a perceber o porquê, o momento histórico e 

quais as condições de produção que propiciaram a emergência das 

significações.  

 Orlandi (2005, p.63) destaca que a “construção do corpus e a análise 

estão intimamente ligadas: decidir o que faz parte do corpus já é decidir acerca 

de propriedades discursivas”. Portanto, é importante ressaltar que o primeiro 

gesto analítico deste trabalho consistiu na realização do recorte empírico que 

se constituiu no corpus analítico de nosso trabalho. O processo de escolha das 

20 matérias (anexos A a U) selecionadas para serem examinadas foi 

fundamental na introdução da pesquisadora na rotina e no ambiente de  

análise. 

Esta pesquisa teve em seus procedimentos analíticos o seguinte 

percurso: inicialmente, delimitou as seqüências discursivas (SDs), com a 

observação das paráfrases, os pontos de estabilização, os deslizamentos de 

sentido e as possíveis rupturas, no intuito de identificar as redes de filiação de 

sentidos sobre o FF e suas jogadoras.  Posteriormente, pretendeu evidenciar a 

dimensão processual da construção dos sentidos no decorrer do período 

pesquisado, identificando a reorganização das redes de filiação de sentido e as 
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formações discursivas que participam do processo de construção e de 

disseminação de uma memória do FF. 

Desse modo, em nossa análise, para o entendimento das redes e 

filiações de sentidos construídos no discurso jornalístico sobre o FF, 

ressaltamos a relevância das “condições de produção que compreendem os 

sujeitos, as situações e, sobretudo, a forma como a memória é acionada” 

(ORLANDI, 2005, p.30). 

 Nas sessões 2.2 e 2.2.1 do trabalho, ao fazermos um descortinamento 

histórico de como se deu a inserção da mulher no âmbito esportivo e mais 

especificamente, no futebol, constatamos a escassez de pesquisas 

relacionadas a esta temática. Tal fato, pertinente às condições de produção 

que permearam o discurso jornalístico, foi fundamental para o entendimento do 

processo de construção de uma memória do esporte.  

 Então, a partir da historicidade inscrita no discurso das matérias 

constituintes do nosso corpus analítico, resolvemos percorrer a análise a partir 

de três eixos temporais. Estes nos auxiliaram na percepção dos 

acontecimentos discursivos que se inscreveram na memória discursiva do FF. 

Entre os quais: a proibição da prática do FF (eixo temporal I), a extinção desta 

interdição e o início das competições internacionais (eixo temporal II) e a 

participação e vitórias da seleção brasileira nas competições internacionais 

(eixo temporal III). 

  Percebemos que o discurso jornalístico-esportivo carrega em si as 

marcas dos padrões da sociedade que são utilizadas para aproximar cada vez 

mais o sujeito-leitor. Tais marcas reafirmam e cristalizam modos de pensar e 

agir relacionados à mulher. Por exemplo, nas décadas de setenta e oitenta 

(eixo temporal I), quando se torna mais visível a procura da mulher pela prática 

do futebol e iniciam-se os debates acerca desta temática, percebemos, nos 

enunciados analisados, que o futebol não era considerado um esporte 

adequado à mulher. No decorrer do eixo temporal II, a dificuldade de evolução 

do FF e a falta de apoio institucional revelam o sentido de inadequação de 

futebol às mulheres.   

A partir da análise dos enunciados percebemos as marcas de diferentes 

formações discursivas (FDs), nas quais os sentidos se aproximam ou se 

distanciam, num embate ideológico. Algumas destas redes de sentido 
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predominam em alguns períodos, porém este processo é dinâmico e no 

decorrer da análise verificamos que dois destes sentidos sobressaem: o futebol 

como uma prática esportiva voltada para os homens e o futebol feminino como 

um esporte competitivo. 

 A FD futebol é para homem, é a formação discursiva que predomina nos 

discursos da imprensa do eixo temporal I. Esta FD formula enunciados 

referentes a padrões sociais ditos masculinos, que seriam percebidos nas 

jogadoras de futebol, permeando, então, o imaginário social e cristalizando 

idéias e concepções diferenciadas da realidade acerca das mulheres 

praticantes de futebol.   

Percebemos o surgimento de outras formações discursivas, dentre as 

quais, uma ganha destaque e força no decorrer do período analisado.  Esta, 

que nomeamos de FD futebol feminino é competitivo, nasce no eixo temporal II, 

porém, ganha realce no eixo temporal seguinte (III), sendo a que constrói a 

figura da praticante de futebol como atleta. A jogadora se revela, no discurso 

jornalístico, como componente de uma equipe organizada, em que o mais 

importante é seu desempenho nos jogos e seu rendimento nas competições.  

Para Pêcheux (1990), “todo enunciado é intrinsecamente suscetível de 

tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu 

sentido para derivar um outro”. Então, podemos considerar que ocorre um 

deslocamento de sentidos no decorrer do período do corpus de nossa 

pesquisa, pois nascendo em oposição à FD futebol é para homem, revela-se a 

FD futebol feminino é competitivo. 

 Nas matérias da atualidade (eixo temporal III), os enunciados passam a 

enaltecer a perícia e técnica das atletas; o que nos revela o deslocamento de 

sentidos do futebol como fator masculinizante da mulher para um sentido de 

mulher praticante de futebol percebida como atleta que tem como prioridade o 

êxito nas competições. 

Também são percebidas permanências em nossa análise. O sentido do 

futebol como uma prática para homens permeia todo o corpus de nossa 

pesquisa e mostra-se presente nos três eixos temporais. 

A partir da materialidade lingüística dos artigos jornalísticos, podemos 

perceber as marcas discursivas que são utilizadas para sustentar a FD futebol 

é para homem. Os sentidos se relacionam, no eixo temporal I, ao papel social 
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da mulher, aos atributos femininos, à politização da questão de gênero e à 

reafirmação da heterossexualidade das jogadoras.  

Em contrapartida, nos eixos temporais II e III, o apagamento da ideia do 

FF lazer no discurso jornalístico e o fortalecimento do sentido do esporte 

competitivo e institucionalizado, revelados em enunciados sobre a participação 

das jogadoras em torneios oficiais, sua aptidão física e técnica e o crescimento 

do FF brasileiro, estão vinculados, entre outras formações menos destacadas, 

à FD futebol feminino é competitivo. 

Tal FD se instaura nas matérias do eixo temporal II e ganha relevo nas 

matérias em que a seleção brasileira de FF obtém vitórias nas grandes 

competições internacionais, já no eixo temporal III. Os enunciados destes 

períodos, que remetem ao sentimento de orgulho pelo crescimento e a 

evolução do FF brasileiro, se aproximam do sentido que entende o FF como 

uma prática esportiva em ascensão e competitiva. 

 O discurso jornalístico, que para Mariani (1998, p.224) se constitui por 

heterogeneidade, também “funciona desambiguizando o mundo, 

homogeneizando os sentidos e instituindo ‘verdades’ que ele mesmo coloca em 

circulação” e, portanto, participa do processo de construção de memórias. 

Assim, diferentes sentidos fomentam processos de significações, promovem 

apagamentos e reafirmam já-ditos. Revelam-se, então, redes de sentidos que 

se filiam ao processo de organização e institucionalização do FF e de suas 

jogadoras. 

No decorrer de nossa análise encontramos paráfrases, repetições, 

heterogeneidades e diferentes formações discursivas que nos revelam as 

diversas possibilidades de entendimento do processo de construção de uma 

memória do FF. Além das percepções únicas e anacrônicas que promovem 

deslizamentos de sentidos nos já-ditos, outras pistas discursivas nos indicaram 

como se dá o processo de discursivização do FF na imprensa brasileira. 

Entendemos que evidenciar as marcas discursivas facilitou a 

compreensão dos sentidos produzidos, os embates e as relações sociais que 

estão em jogo, auxiliando, portanto, no descortinamento de como se dá 

discursivamente a construção de uma memória social do FF. 

Apesar das possibilidades de versões distintas para a compreensão da 

construção do processo de memória do FF, podemos concluir que o sentido 
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que associa o futebol aos homens permeou todo o discurso compreendido nos 

eixos temporais examinados. No entanto, outras redes de sentidos são 

encontradas no discurso jornalístico. O embate ideológico por elas promovido 

destaca um sentido que se instaurou ao longo do eixo temporal II e destacou-

se no eixo temporal III, o do futebol como uma prática adequada às mulheres e 

à competição. 

Cabe ressaltar que outras redes de sentidos poderiam se revelar ao 

longo de uma análise diferenciada, baseada em outros pressupostos teórico-

metodológicos. Os deslizamentos e os deslocamentos enunciativos 

constitutivos de todo discurso e a própria característica de fluidez de uma 

memória (HALBWACHS, 1990) são aspectos que facilitam o percorrer de 

diferentes caminhos de análise.  
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O u vai ou racha. Nesta
quinta-feira começa, pa-

ra o Brasil, o torneio de fute-
bol da Olimpíada, com a parti-
da contra a Eslováquia. Ago-
ra, mais do que nunca, a Sele-
ção tem a obrigação de con-
quistar a medalha de ouro,
único título que ainda falta ao
futebol tetracampeão do mun-
do. A pressão pela vitória é
maior para o técnico Wander-
ley Luxemburgo, pois só com o
ouro olímpico ele poderá pro-
var que estava certo em levar
apenas jogadores menores de
23 anos e abrir mão do futebol
de Romário.

O Brasil persegue a meda-
lha de ouro olímpico no fute-
bol desde os Jogos de 1952, em
Helsinque, e esteve perto de
sua meta várias vezes nas últi-
mas Olimpíadas, mas acabou
morrendo na praia. Em Los
Angeles 1984, o escrete canari-

nho foi derrotado por 2 a 0 pe-
la França na final e ficou com
a prata. Quatro anos depois,
em Seul, Taffarel, Dunga e Ro-
mário estavam no time que ga-
nhou novamente a prata, cain-
do na final diante da União So-
viética.

Em Atlanta 1996, a CBF pas-
sou a dar importância maior à
Olimpíada. O time do Brasil
contou com estrelas como Ro-
berto Carlos e Rivaldo, além
dos tetracampeões Ronaldi-
nho, Bebeto e Aldair. No entan-
to, foi surpreendido logo na es-
tréia pelo Japão, perdendo por
1 a 0. O Brasil venceu os qua-
tro jogos seguintes e chegou à
semifinal como favorito contra
a Nigéria. Mas um atacante
chamado Kanu enterrou o so-
nho do ouro olímpico em
Atlanta, marcando um gol na
morte súbita. Como consolo, a
equipe voltou com o bronze. A
vergonha era tanta que os bra-
sileiros não compareceram à
cerimônia de premiação.

Agora, a Seleção conta ape-

nas com jogadores novos, mas
de grande experiência inter-
nacional. O meia Alex, por
exemplo, tem 23 anos, mas já
jogou duas Libertadores da
América pelo Palmeiras. "Ape-
sar de jovens, estes atletas são
titulares em seus clubes", lem-
bra Wanderley Luxemburgo.

Os jogadores agradecem a
confiança neles depositada pe-
lo treinador e esperam provar
que a decisão de deixar Romá-
rio de fora, apesar de muito
criticada, estava certa. Só
mesmo sendo campeão Wan-
derley será poupado do bom-
bardeio que vem sofrendo, por
causa das acusações de falsi-
dade ideológica, envolvimento
em compra e venda de jogado-
res e sonegação fiscal.

Para aumentar ainda mais a
importância deste título olím-
pico, é bom lembrar que estão
sendo estudadas mudanças pa-
ra os próximos jogos, em Ate-
nas. O limite de idade poderá
passar para 20 anos, o que di-
minuiria muito o interesse pe-

la competição. Portanto, pode
ser a última chance para o
Brasil mostrar ao mundo que
nossos craques são mesmo de
ouro.

Uma nova geração de craques
brasileiros desponta em Sidney.
Veteranos dos mundiais das ca-
tegorias de base, jogadores como
Alex e Ronaldinho Gaúcho
atraem a atenção da mídia de to-
do o mundo e
logo provo-
cam as inevi-
táveis com-
p a r a ç õ e s .
Alex, com
seu estilo téc-
nico, remete à
imagem de Zi-
co, e vestirá a
camisa 10, que já
foi do Galinho no
Flamengo e na Sele-
ção Brasileira.

A estrela da compa-
nhia, no entanto, é o ata-
cante do Grêmio, Ronaldi-
nho Gaúcho. Campeão mun-
dial sub-17 em 1997, o jogador
ganhou sua vaga na Seleção Bra-
sileira com o corte de Edílson da
Copa América do ano passado.
Ele foi chamado e correspondeu
às expectativas de Wanderley
Luxemburgo. A qualidade téc-
nica do craque, aliada ao seu es-
tilo de "bom garoto", rendeu-lhe
elogios de vários colegas de pro-
fissão, inclusive Romário.

Destaque do Pré-Olímpico, Ro-
naldinho teve um desentendi-
mento com Wanderley antes da
partida contra o Equador pelas
Eliminatórias. O técnico o cor-
tou sob a justificativa de que ele
estava gordo. Entretanto, alguns

meses depois, o jo-
gador gaúcho

se tornou a
maior es-

perança
d e

gols da Seleção Olímpica e uma
promessa para a Copa de 2002.

Ouro nas mãos de
veteranos e calouros

Se Alex e Ronaldinho são titu-
lares há tempos, outros jogado-
res ganharam a vaga para a
Olimpíada em cima da hora. É o
caso do goleiro Helton, do Vasco,
organizador das rodas de pagode
que animam a concentração. Ele

desbancou Fábio Costa com
boas atuações nos últimos
amistosos. O atacante Geo-
vanni também ganhou no
campo a vaga antes ocu-
pada por Lucas.
A disputa mais acirrada

fica na zaga. Fábio Bilica era
titular, mas pode perder o lugar
para Lúcio. Na lateral esquerda,
Fábio Aurélio tem a preferência
do treinador e Athirson deve fi-
car na reserva. Ao lado de Alex
no meio de campo, deve jogar
Edu. A provável escalação para
a partida contra a Eslováquia,
na quinta-feira, é: Helton, Baia-
no, Álvaro, Fábio Bilica (Lúcio)
e Fábio Aurélio; Marcos Paulo,
Mozart, Alex e Edu; Ronaldinho
Gaúcho e Geovanni.

A Olimpíada de Sidney pro-
mete coroar a evolução do fute-
bol feminino do Brasil. Após a
nona colocação nos mundiais
de 1991 e 95, o Brasil conquistou
um surpreendente quarto lugar
na Olimpíada de Atlanta. No
Mundial do ano passado, as
brasileiras estiveram próximas
da consagração, mas perderam
a semifinal. Na disputa pelo ter-
ceiro lugar, venceram a Norue-
ga nos pênaltis.

O preconceito ainda dificul-
ta a aceitação do futebol femi-
nino, mas brasileiras como
Sissi, eleita pela Fifa a segun-
da melhor jogadora do mundo,
estão ajudando a mudar a
mentalidade dos brasileiros,
que pensam que futebol é só
para homens. Artilheira do
Mundial de 99, Sissi, de 33
anos, é veterana de três mun-

diais. Ela joga atualmente no
Palmeiras e disputa também
partidas de futsal. "Gosto de jo-
gar futsal para não ficar de-
pendente do campo", diz. 

Na Austrália, o Brasil enfren-
tará as melhores seleções do
mundo no momento, já que não
existe limite de idade. Disputa-
rão o torneio as sete primeiras
colocadas no último mundial e
as donas da casa. Os jogos da
Seleção Brasileira serão reali-
zados na primeira fase em Mel-
bourne, onde a delegação está
concentrada, e em Camberra. A
final está marcada para 28 de
setembro, no Estádio Olímpico
de Sidney.

A Seleção dos EUA, atual
campeã mundial e olímpica, é a
grande favorita, à frente da Chi-
na, carrasca do Brasil em
Atlanta. 

13 de setembro
Categoria Jogo Horário Local
Feminino Austrália x Alemanha 3h Camberra
Feminino Suécia x Brasil 3h Melbourne
Masculino Nigéria x Honduras 3h30m Adelaide
Masculino Camarões x Kuwait 4h Brisbane
Masculino EUA x República Tcheca 6h Camberra
Masculino Austrália x Itália 6h Melbourne
14 de setembro
Categoria Jogo Horário Local
Feminino China x Nigéria 3h30m Camberra
Feminino EUA x Noruega 3h30m Melbourne
Masculino Coréia x Espanha 4h30m Adelaide
Masculino Brasil x Eslováquia 5h Brisbane
Masculino África do Sul x Japão 6h Camberra
Masculino Marrocos x Chile 6h Melbourne

Geração de craques olímpicos

A nova última chance
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C ercados de grande ex-
pectativa, Notre Da-

me x Apollo 12 e Brigadei-
ro Shorcht x Santa Catari-
na, fazem as semifinais do
vôlei de quadra, nesta pe-
núltima rodada da modali-
dade. As partidas são váli-
das pela série colegial dos
Jogos da Primavera, pro-
moção do JORNAL DOS
SPORTS, que tem o apoio
da Prefeitura do Rio e da
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer.

Aparentemente, as equi-
pes se equivalem tecnica-
mente, daí a quase certeza
de que realizarão dois jo-
gos empolgantes e bastante
equilibrados. Ex-atleta,
tendo, inclusive, participa-
do da última versão da pro-
moção, a professora Elisa
de Andrade garante duas
partidas bastantes nervo-
sas:

"São nestas oportunida-
des que costuma levar a
melhor quem erra menos.
E para isso, é preciso man-
ter o necessário equilíbrio
emocional. É exatamente
nestes jogos decisivos, im-
portantes e nervosos, que

IVES / ZARANI

REPÓRTER

se recomenda a necessária
tranquilidade, para poder
jogar no erro do adversá-
rio", aconselha a professo-
ra.

Uma vitória, e a conse-
quente classificação para a
fase semifinal nesta catego-
ria, mais o título da Rainha
dos Jogos da Primavera,
pode ser decisivo para a
conquista do ambicionado
título geral da competicão:

"Como será fácil obser-
var, trata-se de muita res-
ponsabilidade para estas jo-
vens atletas, praticamente
iniciantes em partidas de-
cisivas. Sem dúvida que a
participação da retaguarda
destes colégios, será da
maior importância para
que a equipe poossa chegar
a um bom resultado", rea-
firmou a professora.

Semifinais são atrações no vôlei
RAINHA DA PRIMAVERA

Sports
JORNAL DOS

D OOLIMPÍADA DE SSIDNEY
Rio de Janeiro, segunda-feira,
11 de setembro de 2000

A festa de encerramento dos Jogos da Pri-
mavera está confirmada para o próximo dia 27
de setembro, a partir das 20 horas, no Salão
Nobre do Tijuca Tênis Clube, na Rua Conde de
Bonfim, Tijuca.

Além da tradicional eleição da Rainha da
Primavera 2000, será realizada, também, a ce-
rimônia de entrega dos troféus aos campeões
de cada modalidade esportiva, e a definição
do campeão geral da competição.

FESTA

FOTOS: PAULO SÉRGIO

SHOW — Torcida do Heitor dos Prazeres fez a festa.

EXPECTATIVA - Os finalistas serão conhecidos durante a semana

RELAÇÃO DAS CANDIDATAS 
À RAINHA DA PRIMAVERA 2000

1 - Ellen Tesch Soares - Grêmio Luso Carioca

2 - Vanessa Lopes Oliveira - VOM Cap. Lemos Cunha

3 - Rafaella Giorgio Zocolli - Club Municipal

4 - Fernanda Machado Rocha - Raul Veiga

5 - Lilian Carla Tomaz Rosa - Citrus Club

6 - Luana Marques Gindre Silva - Colégio Republicano

7 - Danielle Sobral de Lima - Colégio Mercúrio

8 - Mariana Barreiros Carvalho - Colégio ADN

9 - Simone Mattos Ribeiro - Clube Umuarama

10 - Graziele da Silva Coimbra - Grêmio Percepção

11 - Michele dos Santos - Theóphilo de Souza

12 - Alessandra Vieira Aguiar - Colégio Percepção

13 - Isabela da Silva Rocha - Presidente Kennedy

14 - Gisele Evelyn Bezerra - Ciep Jean Baptiste

15 - Amanda Madeira Gomes - Frederico Fellini

16 - Bárbara Carvalho Oliveira - Brigadeiro Shorcht

17 - Adriene S. do Amaral - Newton Braga

18 - Renata Milazzo de Paula - Gurilândia Clube

19 - Priscila Bella Fronte - Fundação Osório

20 - Joice Suelen Meirelles - Paulo Gissoni

21 - Marcela Vieira - Gama Filho

22 - Lucianny Motta de Souza - Heitor dos Prazeres

23 - Natalia Gimenez - Capitão Lemos Cunha

24 - Jéssica Gutierrez Melo - Santa Catarina

25 - Georgiana Oliveira - Notre Dame

26 - Jaqueline Magdalena - Colégio Luso Carioca

Nos jogos decisivos
que se recomenda
a tranqülidade,
devendo-se jogar
no erro do
adversário

}

~
ELISA DE
ANDRADE

Meninas enfrentam problemas
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■ Se você quer marcar uma pelada e

procura adversário, ou quer organizar

algum campeonato, entre em contato

conosco, através do fax (21) 509-1200.

Os jogos e os resultados serão publica-

dos nesta coluna. 

CANDIDATA — Adriene

Amaral é a candidata

do  Newton Braga.

INFANTIL DA CONCELERJ
COMEÇA HOJE

O Campeonato Infanti l
promovido pelo Conselho
Comunitário de Esporte e La-
zer do Estado do Rio de Ja-
neiro (Concelerj) começa ho-
je com todos os jogos sendo
disputados no campo do Mo-
cidade de Anchieta, a partir
das 12h: Taquaral x Engenho
de Bangu; Aqualândia x Vila
Caracol; Mocidade x Nova
Maré; e Inácio Dias x Parque
Maré. A comissão técnica do
Vila Caracol, formada por
Luiz Carlos, Mir inho e Zé
Carlos, convocou os seguin-
tes jogadores para o jogo
com o Aqualândia: Maxwell,
Jair, Francisco, Celso, Wag-
ner, Gilson, Carlos Henrique,
Bruno, Luiz Carlos, Ives, Ra-
fael, Anderson, Thiago, Ro-
drigo, Vitor, Alex e Windsor.

FLA DERROTA AMÉRICA
NOS JUNIORES

Com um gol de Jackson, o
Flamengo derrotou o Améri-
ca, por 1x0, ontem, na Gá-
vea, pelo Torneio Octávio
Pinto Guimarães de Junio-
res. Agora, soma quatro pon-
tos e lidera a Chave B, ao la-
do do Madureira. O Botafogo
vem em seguida com dois; e
América e Americano, um.
Mais nove jogos estão pro-
gramados para hoje.  Na
Chave A: Bangu x Fluminen-
se e V.Redonda x Serrano. O
líder é o Olar ia com sete
pontos, seguido do Vasco
com seis. Chave C: Indepen-

dente x Arraial do Cabo, Bar-
ra da Tijuca x Rubro e Bota-
fogo/Macaé x Taquaral. Com
quatro pontos estão Rubro,
Botafogo/Macaé e Barra da
Tijuca. Chave E: o Everest,
l íder com sete pontos ga-
nhos, enfrenta o Internacio-
nal. O Copacabana, vice-li-
der com seis, joga com o
Barcelona. Chave F: Rodo-
viário x Tamoio e Columbia x
Duquecaxiense.

FLA X FLU DECIDE 
TORNEIO INDEPENDÊNCIA

Flamengo e Fluminense
decidem, hoje, às 17h, em
Três Rios, o Torneio Inde-
pendência de Juvenil, que
teve ainda as participações
da Seleção do Uruguai e do
Entrerriense. O Fluminense
empatou com o Entrerriense,
1x1, e venceu nos pênaltis,
enquanto o Flamengo derro-
tou a Seleção do Uruguai,
por 3x2. 

CFZ DEFENDE A
LIDERANÇA DO JUVENIL
Líder invicto do Campeona-

to Juvenil, Série A-2, com 24
pontos ganhos em 10 jogos,
o CFZ enfrenta o Arraial do
Cabo, hoje, às 10h, em São
Gonçalo, jogo reprogramado
da nona rodada do turno.

FLU DERROTA O 
SERRANO NO INFANTIL

Com dois gols de Toró, o
Fluminense derrotou o Serra-
no, em Petrópolis, pela pri-
meira rodada do returno do
Campeonato Infantil, soman-
do, agora, 22 pontos ganhos,
em quinto lugar na Série A-1

Na Série A-2, o CFZ tem
21 pontos ganhos, invicto, na
segunda posição. O Cosmos,
líder, com 25 pontos, joga
quarta-feira com o Campo
Grande, também pela nona
rodada do turno. 

O frio e a chuva fina de
Melbour ne andam

atrapalhando a preparação
da Seleção Brasileira femini-
na de futebol. Por causa do
mau tempo e da temperatura
de apenas 10 graus, os trei-
namentos de sexta-feira e sá-
bado passados foram cance-
lados. Entretanto, a meteoro-
logia prevê que até terça-fei-
ra a temperatura chegará a
22 graus, melhorando as con-
dições para as meninas do
Brasil.

A equipe tem procurado
aprimorar a marcação e o téc-
nico Zé Duarte já nota melho-
ra nesse fundamento, que se
mostrou deficiente no último
jogo contra os EUA. A derro-
ta por 4 a 0, no amistoso do
dia 1º de setembro, foi recebi-
da com apreensão pela comis-
são técnica, que espera um
melhor rendimento da equipe
neste jogo. No entanto, o re-
sultado é creditado ao cansa-
ço da longa viagem a San Jo-
sé, nos EUA, onde a partida
foi realizada.

A favor do Brasil, pode-se
dizer que não perdeu para
um time qualquer. A seleção
americana é a atual campeã
olímpica e mundial. Com to-
dos estes títulos no currícu-
lo, ela é a favorita ao título

na Austrália. Apesar da apa-
rente facilidade da partida, a
atacante dos EUA Mia
Hamm, destaque da equipe,
considera a Seleção Brasilei-
ra um time capaz de causar
problemas.

“As brasileiras são mágicas
e rápidas com a bola nos pés.
O Brasil é um bom time. Na
hora da Olimpíada, elas vão
jogar duro e serão adversá-
rias difíceis de se derrotar”,
completou Hamm.

Em grupos diferentes, Bra-
sil e Estados Unidos podem
decidir a medalha de ouro,
caso terminem em primeiro
lugar na fase inicial da com-
petição. A equipe do técnico
Zé Duarte enfrentará na pri-
meira fase Suécia, Alemanha
e Austrália, enquanto que as
americanas pegam China,
Noruega e Nigéria, um grupo
teoricamente mais forte que
o das brasileiras.

A seleção feminina estréia
na Olimpíada na quarta-fei-
ra, contra a Suécia, em Mel-
bourne, às 3 horas (horário
de Brasília). A expectativa é
de uma partida dura, mas Zé
Duarte acredita que a Seleção
possa conseguir uma vitória,
o que seria ideal para pensar
na classificação. O Brasil de-
ve entrar em campo com An-
dréia, Nenê, Juliana, Mônica
e Tânia; Formiga, Cidinha,
Kátia Cilene e Pretinha; Sissi
e Roseli. 

As brasileiras são mágicas e rápidas com a 
bola nos pés. O Brasil é um bom time. Na 
hora da Olimpíada, elas vão jogar duro e 
serão adversárias difíceis de se derrotar

}
~MIA HAMM, jogadora da seleção dos EUA

TITULARES — Pretinha e Juliana estão prontas para a estréia

De

ABERTO DOS EUA - Marat Safin
(RUS) sagrou-se campeão do
último Grand Slam da
temporada. Com uma facilidade
surpreendente, ele bateu Pete
Sampras (EUA), ontem, por 3 a
0 (6/4, 6/3 e 6/3) e passou o

brasileiro Gustavo Kuerten no
ranking de entradas, ocupando
agora a segunda colocação,
atrás do próprio Sampras, que
também é o primeiro na Corrida
dos Campeões. Neste ranking,
Safin pulou para terceiro.

1ª Tênis

ARQUIVO JS
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Vitória das guerreiras

O limpíada é uma emoção única. Ou melhor, é pura emo-
ção. Choro de alegria, choro de tristeza... A cerimônia de

premiação emociona qualquer um. Como é bonito e arrepiante
ver o atleta cantando o hino de seu país. O que falar da emo-
ção do italiano Giuseppe Mandalloni (o que derrotou Thiago Ca-
milo), no pódio? Confesso que quase chorei. E olha que ele ti-
nha acabado de tirar o ouro de um brasileiro! Mas isso é olim-
píada... Foi bonito demais.

Estresse sem cura

ALESSANDRA NISKIER

Esta coluna é publicada diariamente durante a Olimpíada
E-mails para esta coluna: jsolimpiada@mailbr.com.br

Olimpíada
dia-a-dia
Foi bonito demais

Ontem, pela manhã, a locutora da Sala de Imprensa
anunciava: “De cinco as seis da tarde, sessão de medita-
ção anti-estresse”. Tinha muito jornalista brasileiro (prati-
camente todos) querendo ir. Só que o horário escolhido era
justamente o de maior estresse para eles.

A Seleção femi-
nina se clas-

sificou para a semi-
final do torneio
olímpico, ao vencer
a Austrália por 2 a
1, de virada, na ma-
drugada de ontem,
em Sidney. A parti-
da, que foi disputa-
da sob fortes emo-
ções, teve dois gols de placa,
gol anulado e até invasão de
campo por um homem nu. No
outro jogo do grupo, a Alema-
nha manteve a melhor campa-
nha da competição, com 100%
de aproveitamento, vencendo a
Suécia por 1 a 0. As alemãs se
classificaram em primeiro e as
brasileiras em segundo lugar
no grupo.

A Austrália começou melhor
na partida. O Brasil jogava
mais compacto do que nos últi-
mos jogos, dominava as ações
no meio de campo, mas não
conseguia chegar à área adver-
sária. As australianas levavam
perigo nos contra-ataques, mas
falhavam nas finalizações. Até
que, aos 32 minutos, a atacante
Hughes fez um gol que foi uma
pintura: de costas para a meta,
ela deu um chapéu em duas
brasileiras, girou, cortou para
a direita e chutou no canto es-
querdo de Andréia.

O Brasil passou o resto do
primeiro tempo se segurando

para não tomar mais gols. Na
segunda etapa, no entanto, vol-
tou jogando melhor. Aos 11 mi-

nutos, Raquel,
efetivada como ti-
tular depois da
boa atuação con-
tra a Alemanha,
iniciou a reação
brasileira. Após
uma saída de bola
equivocada da go-
leira australiana,
Raquel notou que
ela estava adian-

tada e mandou por cobertura
— mais um golaço no jogo.

Homem nu
invade o campo

As donas da casa ficaram
atordoadas com o empate e o
Brasil aproveitou. Aos 19 mi-
nutos, Kátia Cilene invadiu a
área pela esquerda e fez o gol
da virada. No final, o jogo fi-
cou mais emocionante. A Aus-
trália foi para cima e chegou
a fazer um gol, aos 45 minu-
tos, anulado pela árbitra, que
marcou impedimento de uma
atleta que não participava da
jogada.

Logo depois, a partida ficou
tumultuada, pois um homem
nu invadiu o gramado. Após o
exibicionista ser retirado, a
juíza cometeu outro erro,
dando menos tempo de acrés-
cimo do que deveria. Melhor
para o Brasil, que agora está
a uma partida de ganhar uma
medalha.

n JUIZ: Vibeke Karlsen ( Noruega). n CARTÕES AMARELOS: Kátia Cilene, Alagich, McShea e Du-
us. n GOLS: No primeiro tempo, Hughes, aos 33min; no segundo tempo, Raquel, aos 10min, e
Kátia Cilene, aos 18min.

X
2 1
Andréia, Simone, Juliana, Tânia e Rosana
(Maycon); Daniela, Cidinha, Sissi e Raquel
(Formiga); Kátia Cilene e Pretinha (Roseli).
Técnico: Zé Duarte.

Wheeler, Starr, Alagich, Tann-Darby e Salis-
bury; McShea (Golebiowski), Forman, Black
(Garriok) e Duus (Wilson); Hughes e Fergu-
son. Técnico: Chris Tanzey.

BRASIL AUSTRÁLIA
SDYNEY FOOTBALL STADIUM

ALÍVIO — Mônica ergue a bandeira brasileira ao final da partida

GRUPO E CLASSIFICADOS
País P V E D GP GC

1º Alemanha 9 3 0 0 6 1

2º Brasil 6 2 0 1 5 3

3º Suécia 1 0 1 2 1 4

4º Austrália 1 0 1 2 2 6

MASCULINO
Itália
Nigéria
EUA
Camarões

FEMININO
Alemanha
Brasil

Os Jogos Olímpicos sempre propor-
cionam momentos belos e históricos.
De quatro em quatro anos algo in-

esquecível acontece. Na foto, o flagra da sombra de um
tenista. Será que o treino deles é contra a própria sombra

IMAGENS

Maurren preocuada com
o visual de suas pernas

O judoca Mário Sabi-
no compete na ma-

drugada de amanhã com qui-
monos Adidas. O meio-pesado
não se adaptou aos quimonos
da Olympikus e será mais um a
ter que raspar a marca para
competir.

Um amigo meu, um
jovem repórter paulis-

ta, foi quem melhor definiu os
voluntários aqui em Sidney. “É
um bando de incompetente jun-
to. Se fossem competentes não
estariam trabalhando o dia intei-
ro de graça”.

O judoca medalha
de prata Tiago Ca-

millo ficou totalmente sem
graça em sua entrevista cole-
tiva após a final. É que um jor-
nalista paulista (sempre eles!)
insistiu em saber se ele esta-
va namorando. Não contente
com a resposta (afirmativa), o
repórter queria saber se o re-
lacionamento era realmente
“sério”.

Não são só os brasi-
leiros que estão se

“arrumando” em Sidney. Tem
casal internacional no vôlei. O
meio-de-rede espanhol Salva-
dor e a atacante italiana Picci-
nini não se desgrudam.

Dois fugit ivos da
justiça australiana

sequestraram quatro pes-
soas que estavam em um
veículo alugado pelo Comi-
tê Olímpico Coreano. Um
porta-voz da polícia de No-
va Gales do Sul (estado on-
de fica Sidney), afirmou que
“dois presidiários escapa-
ram da Penintenciária de
Silverwater e sequestraram
um veículo da delegação
olímpica coreana”. As auto-
ridades não revelaram se
os sequestrados eram atle-
tas ou dirigentes, sabe-se
que uma das pessoas que
estavam no veículo era uma
mulher grávida, que foi libe-
rada imediatamente após o
incidente.

FOTOS: AFP

A musa do atletismo bra-
sileiro, Maurren Maggi,

anda muito preocupada.
É que ela vem treinan-
do de short e o sol que
está fazendo em Sid-
ney já deixou uma

marca ’horrível’ em suas per-
nas. Mas do que na hora,
Maurren pediu para a Olimpi-
kus, para que providenciasse
algumas sunguinhas do vôlei
de praia para ela treinar.

Mais Olimpíada de Sidney nas páginas 8 e 9
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Brasileiras já causam temor na Copa do Mundo
Seleção feminina pode se classificar em primeiro do Grupo B desde que não seja goleada pela França, amanhã

AP/20-09-2003

A ZAGUEIRA JULIANA, que também é a capitã da seleção brasileira, treina com empenho no RFK Stadium

l WASHINGTON. A goleada so-
bre a Noruega por 4 a 1, na
segunda rodada da Copa do
Mundo Feminina de Futebol,
além de deixar o Brasil como
líder isolado do Grupo B, com
seis pontos e saldo de seis
gols, permite que a equipe se
classifique em primeiro lugar
mesmo que perca amanhã pa-
ra França, no RFK Stadium.

Tanto a França — venceu a
Coréia do Sul por 1 a 0 —
quanto a Noruega estão com
apenas três pontos ganhos e
mesmo que vençam seus ad-
versários e passem para seis,
suas seleções têm saldo ne-
gativo de um gol. Portanto, o
Brasil teria que perder por go-
leada e a Noruega golear a
Coréia do Sul, na outra partida
da rodada, para não se clas-
sificar para a segunda fase.

Brasil precisa terminar em
primeiro no Grupo B

É de fundamental importân-
cia que o Brasil termine em
primeiro no grupo, para não
enfrentar os Estados Unidos
na quartas-de-final. De acordo
com o regulamento, a primeira
colocada do A joga contra o
segundo lugar de B.

No Grupo C, a seleção da
Alemanha, que derrotou o Ja-
pão por 3 a 0, lidera com seis
pontos, enquanto japonesas e
canadenses têm apenas três. O
Canadá venceu por 3 a 0 a
Argentina. No D, a Rússia e a
China, que vão se enfrentar
domingo, lideram com três
pontos, enquanto Austrália e
Gana ocupam a terceira e quar-
ta colocações.

A goleada de 4 a 1 sobre as
campeãs olímpicas colocou a
seleção brasileira como uma
das favoritas à conquista do
título. Pelo menos, o Brasil
passou o ser a adversário mais
temido pelas americanas.

A seleção dos Estados Uni-
dos não quer enfrentar o Brasil
nas quartas-de-final por achar
que é a equipe mais forte do
Grupo B. Na verdade, as jo-
gadoras dos Estados Unidos
não acreditavam que a seleção
brasileira pudesse golear a No-
r uega.

Kátia Cilene e Marta são
apontadas como as destaques
do Brasil. A primeira é, in-
clusive, a artilheira do Mun-
dial, com três gols, juntamente
com Mio Otoni (Japão) e Birgit
Prinz (Alemanha).

A vitória sobre a Noruega e,
pela forma como aconteceu,
veio no momento certo. O su-
pervisor Paulo Dutra vê o time
com moral elevado e acredi-
tando no seu potencial.

— Além disso, o resultado
faz com que o Brasil seja en-
carado com respeito — disse.

O sucesso da competição
tem sido tão grande que já
existe a possibilidade de a Liga
Americana não ser extinta, co-
mo pretendiam os dirigentes,
ainda mais se as americanas
conquistarem o título. n

Brasileiras e francesas
contra trabalho infantil

Jogadoras entram na campanha

l As seleções de Brasil e França, adversárias amanhã na
Copa do Mundo feminina, aderiram à campanha “Cartão
Vermelho para o Trabalho Infantil” da Organização Mun-
dial do Trabalho (OIT) e suas jogadoras assinarão hoje um
documento dando apoio ao projeto que será difundido no
mundo inteiro. Está programado, inclusive, uma entrevista
coletiva dos atletas das duas seleções, bem como dos
organizadores da campanha.

Ficou acertado, à princípio, que as jogadoras brasileiras
vestirão a camiseta da campanha durante o treinamento
de hoje, o último antes do jogo contra a França. Todas elas
acham importante participar do “Cartão Vermelho para o
Trabalho Infantil”, pois como a maioria vem de família
pobre, conhece o problema de perto.

Embora o futebol feminino no Brasil praticamente não
exista — segundo a CBF, o país tem apenas 50 jogadoras em
condições de competição, enquanto os Estados Unidos
têm oito milhões de atletas federadas — a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) quer contar com o seu
apoio das brasileiras por achar que as atletas são exemplo
de superação.

Isso porque, apesar do descaso com que é tratado no
país, o futebol feminino foi quarto nas Olimpíadas de
Sydney, ganhou medalha de ouro nos Jogos Pan-Ame-
ricanos e nesta quarta-feira goleou a Noruega por 4 a 1.

Fórmula-1

FIA reafirma que jogo
de equipe está proibido
Escuderias dos três candidatos ao título
estariam dispostas a fazer uso desse recurso

TURFE / PROGRAMA DE HOJE

DESTAQUES NA TV

REDE GLOBO
12:45 “Globo Esporte”

SPORTV
10:00 Troféu José Finkel de

Natação
19:00 VT Campeonato Brasileiro

— Corinthians x Cruzeiro
20:30 Campeonato Paulista

Feminino de Vôlei –
Ecus/Suzano x MRV/São
Bernardo

05:00 VT Campeonato Brasileiro
— Atlético/MG x São
Caetano

06:00 VT Campeonato Brasileiro
— Corinthians x Cruzeiro

PREMIERE ESPORTES 3
20:30 Série B — Londrina x Santa

Cruz

ESPN BRASIL
09:00 Circuito Mundial de Tênis de

Mesa: etapa da Coréia
10:30 Copa do Mundo Feminina de

Futebol — Noruega x Brasil
(VT)

16:30 Circuito Mundial de Tênis de
Mesa: etapa da Coréia -
final masculina simples

ESPN INTERNATIONAL
17:00 ATP Tennis
22:00 Boxe Jefferey Resto x

Charles Maussa

1 PÁREO •16h00m • 1.200 • (A)
1 Jet Fighter,A.Mota ................................58-1
2 Three Stars,M.Cardoso (*).....................58-2
3 Tirano Fighter,M.Cristina .......................58-3
4 Gazapa,M.Andrade...............................56-4
5 Pretty Nany,C.Correa ............................56-5
6 Queijo Suiço,I.Correa (***) ....................58-6
7 So Bluzinho,J.Mouta (**) ......................58-7

2 PÁREO •16h25m • 1.400 • (G)
1 Evidência,M.Cardoso ............................57-1
2 Great Cabaret,J.Ribeiro (***).................57-2
3 Janelinha,T.J.Pereira.............................57-3
4 Joy And Pride,J.Ricardo (**)..................57-4
5 Musical American,M.Mazini (*)..............57-5
6 Magdelaine,G.Guimarães ......................57-6
7 Gramado Loiro,L.Duarte........................57-7

3 PÁREO •16h50m • 1.000 • (G) •
INÍCIO DA SUPERPULE DE PLACÊ
1 Urban Veneza,C.Correa .........................58-1
2 Lora Car,R.Aguiar .................................58-2
3 Super Vite,M.Monteiro ..........................58-3
4 Inina Style,B.Reis.................................58-4
5 Bella Dancer,I.Correa (*) .......................58-5
6 Bella Queen,D.Duarte (**).....................58-6
7 Eternamente Tua,C.G.Netto ...................58-7
8 Lady Caliope,M.Mazini (***) .................58-8
9 Magical Magic,C.Afonso........................58-9

4 PÁREO •17h15m • 1.300 • (A)
1 James Street,A.Mota ............................58-1
2 Steak-Tartar,R.A.Marques (***) ..............56-2
3 The Phantom,R.Salgado........................56-3
4 Chanceller Tiger,M.Cardoso ...................58-4
5 De Fundamento,J.A.Guerra (**) .............58-5
6 Linesman,R.Ferreira .............................56-6
7 Italian Lover,G.Guimarães (*).................58-7
8 King Slew,L.Cunha ...............................58-8

5 PÁREO •17h45m • 1.300 • (G) •
INÍCIO DA SUPERPULE DE VENCEDOR
1 Baú do Gege,C.G.Netto.........................55-1
2 Genialito,A.Gulart (*) ............................58-2
3 Italian Gipsy,M.Cardoso ........................58-3
4 Ojo de Perdiz,J.Ricardo (**) ..................58-4
5 Moulin Vert,I.Correa .............................57-5

6 Jet River,T.J.Pereira ..............................58-6
7 Gringão,M.Gonçalves............................56-7
8 Excell,M.Aurélio (***)...........................57-9
9 Light Bid,A.Mota..................................57-9

6 PÁREO •18h10m • 1.100 • (A)
1 Kit Jet,J.Ribeiro (*) ..............................57-1
2 Ki Diablo,T.Fernandes (***) ...................57-2
3 Irmark,E.R.Ferreira Jr ...........................55-3
4 Money Fighter,B.Reis ............................57-4
5 Fantastic Lover,T.J.Pereira .....................57-5
6 Sinibaldo,I.Correa (**) ..........................55-6
7 Draco,M.Luiza .....................................55-7
8 Lord Rafa,J.Monteiro ............................55-8
9 Mister Hoop,M.Almeida ........................55-9

7 PÁREO •18h35m • 1.600 • (G) •
PESOS ESPECIAIS
1 Splenderous,F.Chaves (***) ...................52-1
2 Olviedo,A.Mota ....................................54-2
3 Back Back Back,L.Duarte (**) ...............59-3
4 Ventura Highway,M.Almeida..................51-4
5 Apagão,M.Aurélio (*) ............................56-5
6 Pisa Acelerado,J.Ribeiro........................58-6
7 Joari,M.Mazini.....................................52-7
8 Outro Ligeiro,J.Ricardo .........................57-8
9 Tie Blue,C.Lavor ..................................54-9

8 PÁREO •19h10m • 1.300 • (A) •
INÍCIO DA QUINEXATA
1 Top Toss,V.Vargas...............................58- 1
2 Hoist Rambler,I.Correa........................58- 2
3 Manhattan,E.R.Ferreira Jr (***) ...........58- 3
4 Big Suzuki,M.Cardoso.........................58- 4
5 Xuxu Boy,C.Afonso .............................58- 5
6 Frankfort,B.Reis .................................58- 6
7 Tom Fire,C.G.Netto (**) ......................58- 7
8 Mar Báltico,M.Aurélio .........................58- 8
9 Trapalhão,R.Aguiar (*) ........................58- 9

10 Frenche-Comté,R.Salgado ...................58-10

9 PÁREO •19h35m • 1.600 • (G)
1 Custo Benefício,M.Mazini....................58- 1
2 Espírito Campeão,J.Ricardo (**) ..........54- 2
3 Jaguané,J.James................................54- 3
4 Tinajera,C.Afonso...............................52- 4
5 Blessed Fighter,M.Gonçalves ...............50- 5
6 Salineiro,T.J.Pereira ............................58- 6
7 Jab,C.Lavor (*) ..................................58- 7

8 Sultan Mehmed,L.Duarte (***) ............54- 8
9 Caelius,A.Mota ..................................58- 9

10 Roqueiro Hill,D.Duarte........................58-10
11 Wisconsin,F.Chaves ............................58-11

10 PÁREO •20h05m • 1.600 • (A)•
INÍCIO DO OPEN BETTING

1 Élo da Luz,M.Gonçalves......................57- 1
2 Hidden Dragon,J.James ......................57- 2
3 Adios Amigo,M.Almeida......................57- 3
4 Grafero,J.Ribeiro ................................57- 4
5 Zuny Fighter,T.J.Pereira (***) ...............57- 5
6 Exciting Prospect,J.Ricardo (*).............57- 6
7 Ali Queen,L.Duarte .............................55- 7
8 Tinderella,C.Afonso ............................55- 8
9 Mimmo Antonio,M.Mazini ...................57- 9

10 Carlin,A.Gulart...................................57-10
11 Don Molina,I.Correa ...........................57-11
12 Karamazov,M.Cardoso (**)..................57-12

11 PÁREO •20h30m • 1.200 • (A)
1 Trek,T.Fernandes ................................58- 1
2 Holyoke,M.Mazini ..............................56- 2
3 Judiciário,D.Duarte ............................58- 3
4 Nexos,J.Marinho ................................58- 4
5 Great Attack,J.Leme (**).....................58- 5
6 Sheik Durão,M.Cristina .......................58- 6
7 Grand Bell,L.Duarte............................58- 7
8 Money Jr,EXCLUÍDO ...........................58- 8
9 Royal Kali,M.Gonçalves (*)..................58- 9

10 Red Mistress,R.Salgado ......................56-10
11 Icatupiry,V.Vargas...............................58-11
12 Quick Acess,M.Aurélio (***) ................58-12

12 PÁREO •20h55m • 1.600 • (A)
1 Moleque Travesso,J.Ricardo.................58- 1
2 Oppianus,R.Salgado (***) ...................56- 2
3 Taléco,L.Duarte..................................56- 3
4 Xuru,T.J.Pereira (**) ...........................56- 4
5 Le Vivarois,I.Correa ............................58- 5
6 Comissário K,M.Almeida .....................60- 6
7 Asa-Candler,A.Mota............................58- 7
8 Tenko,J.James ...................................58- 8
9 Natural Variety,F.Chaves......................56- 9

10 Oly Di Glory,M.Cardoso .......................58-10
11 Urban Rubi,M.Gonçalves ....................54-11
12 Uaow,C.G.Netto.................................56-12
13 Internal Jet,C.Lavor (*) .......................58-13
OBS: (*) Força; (**) e (***) Principais rivais

l INDIANÁPOLIS, EUA. Começam
hoje, em Indianápolis, os trei-
nos para o GP de domingo da F-
1. Pela alta competitividade
entre Michael Schumacher,
Juan Pablo Montoya e Kimi
Raikkonen, a Federação Inter-
nacional de Automobilismo
(FIA) reiterou ontem a proi-
bição do jogo de equipe.

— Qualquer suspeita será
levada aos comissários. A re-
gra foi feita com a concor-
dância das equipes, e será apli-
cada — disse o presidente da
FIA, Max Mosley, atento a pos-
síveis artimanhas de Ferrari,
Williams e McLaren.

O jogo de equipe se tornou

muito evidente no GP da Áus-
tria de 2002. Rubens Barrichel-
lo deixou Schumacher, seu
companheiro na Ferrari, ga-
nhar a corrida. Depois, no GP
de Indianápolis de 2002, Schu-
macher, já campeão, permitiu
a vitória de Rubinho, que as-
segurou o vice-campeonato.

No começo do ano, a FIA
anunciara que estão proibidas
as ordens para um piloto aju-
dar seu companheiro a me-
lhorar de posição num GP. Na
reta final do Mundial, Schu-
macher lidera com 82 pontos,
seguido por Montoya (79) e
Raikkonen (75). As equipes co-
gitavam usar esse recurso. n



CYAN MAGENTA AMARELO PRETO pág-08 v1

� � � �

OLIMPÍADA 2004OLIMPÍADA 20048
>> RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2004

SUÉCIA 0

>> Local: Estádio Pampeloponnisiako, Patras 
>> Árbitra: Diane James-Ferreira (Guiana)
>> Cartão amarelo: Formiga
> Gol: Pretinha, aos 18 minutos do segundo tempo

BRASIL
Andréia,
Monica,Tânia Maranhão,
Juliana Cabral e Daniela Alves;
Rosana (Maicon), Elaine,
Marta e Formiga; 
Pretinha (Renata Costa) e Cristiane
Técnico: René Simões

Jönsson,
Westberg, Larsson,
Marklund, Bengtsson (Öqvist) 
e Östberg; Moström, Sjöström 
e Sjögran (Andersson); 
Ljungberg e Svensson
Técnica: Lyfors Domanki

1

FUTEBOL É COISA DE MULHER

BASQUETE

Muralha chinesa elimina a Sérvia: 67 a 66
A China está nas quartas-

de-final do torneio masculino
de basquete depois da sofri-
da vitória por 67 a 66 sobre a
Sérvia e Montenegro, atual
campeã mundial, que terá de
disputar o nono lugar. Com a
vitória, a China chegou aos
sete pontos no Grupo A, ter-
minando na quarta posição e
agora terá pela frente a Lituâ-
nia, que terminou a primeira
fase na liderança do Grupo B.
O destaque da partida foi o gi-
gante chinês Yao Ming, que
marcou 27 pontos. 

A Sérvia foi a maior decep-

ção no basquete em Atenas.
Além de ter perdido para a
China, o time comandado por
Bodiroga caiu diante da Nova
Zelândia e Espanha.

Já os Estados Unidos, que
fazem a sua pior campanha
num torneio olímpico de bas-
quete, não tiveram dificulda-
de para vencer por 89 a 53 a
fraca seleção de Angola, e se
classificar em quarto lugar.
Os adversários dos america-
nos serão os espanhóis, que
ontem derrotaram por 88 a
84 a Nova Zelândia.

Em cinco jogos, o time for-

mado por astros profissionais
da NBA não alcançou os 100
pontos em nenhum deles.

A Argentina, vice-campeã
mundial, temendo um encon-
tro com os americanos nas
quartas-de-final, jogou muito
mal e foi derrotada por 76 a
75 pela Itália. Com isso, vai
enfrentar a anfitriã Grécia, en-
quanto os italianos terão Por-
to Rico pela frente.

O jogo foi decidido apenas
no último segundo, depois de
um erro do armador Delfino.
Contratado pelo Detroit Pis-
tons, da NBA, o jogador teve a

oportunidade de virar o jogo
com uma bandeja no estouro
do cronômetro, mas a bola
não entrou. 

Hoje, pela disputa do nono
lugar, dois jogos: Nova Zelân-
dia x Austrália e Sérvia e Mon-
tenegro x Angola.

RESULTADOS — Grupo A: Ar-
gentina 75 x 76 Itália; China
67 x 66 Sérvia e Montenegro
e Espanha 88 x 84 Nova Ze-
lândia. Grupo B: Grécia 78 x
58 Porto Rico; EUA 89 x 53
Angola e Lituânia 100 x 85
Austrália.

O CHINÊS Yao Ming (13) solta o grito de felicidade para festejar a
vaga  para as quartas-de-final, para tristeza do sérvio Scepanovic (9)

CLASSIFICAÇÃO E PRÓXIMOS CONFRONTOS

>> GRUPO A
PAÍS J V D
1º Espanha 5 5 -
2º Itália 5 3 2
3º Argentina 5 3 2
4º China 5 2 3
5º Nova Zelândia 5 1 4
6º Sérvia 5 1 4

>> GRUPO B
PAÍS J V D
1º Lituânia 5 5 -
2º Grécia 5 3 2
3º Porto Rico 5 3 2
4º EUA 5 3 2
5º Austrália 5 1 4
6º Angola 5 - 5

>> QUARTAS-DE-FINAL

Lituânia x China
Dia 26 — 8h30m

Itália x Porto Rico
Dia 26 — 10h45m

Espanha x Estados Unidos
Dia 26 — 14h

Grécia x Argentina
Dia 26 — 16h15m

(*) HORÁRIOS DE BRASÍLIA

P
atras, Grécia —
Uma vitória com
sabor de ouro
olímpico. Com um
gol de Pretinha, a
Seleção Brasileira

feminina de futebol se clas-
sificou para a final do torneio
olímpico ao vencer por 1 a 0 a
Suécia, ontem, no Estádio
Pampeloponnisiako. A vitória
teve jeito de revanche, pois as
suecas foram as algozes das
brasileiras na Copa do Mundo
dos Estados Unidos, nas quar-
tas-de-final. 

Pela disputa do ouro, o Bra-
sil enfrentará nesta quinta-fei-
ra, às 15h (de Brasília), os Es-
tados Unidos, seleção para a
qual perdeu por 2 a 0 na fase
de classificação. Além da iné-
dita final, as brasileiras pode-
rão entrar para a história ao
conquistar o primeiro ouro
olímpico do futebol nacional.
No masculino, apesar de todo
investimento e reconhecimen-
to, tal feito jamais foi conquis-
tado. O máximo que os ho-
mens conquistaram foi a pra-
ta, duas vezes: Los Angeles,
em 1984 e Seul, 1988, além
do bronze em Atlanta, 1996.

Com personalidade, as bra-
sileiras, desde o início da parti-
da, apresentaram um futebol
objetivo, sempre buscando o
gol. Enquanto as suecas insis-
tiram nos longos lançamentos
e nas bolas alçadas sobre a
área da goleira Andréia, o Bra-
sil não fugiu de suas caracte-
rística e com a bola no chão
criou boas jogadas, que na

maioria da vezes foi cria-
da em momentos de pu-
ra habilidade das joga-
doras Rosana, Pretinha,

Cristiane e Marta.
Entretanto, apesar do

amplo domínio ofensivo,
a Seleção encontrou dificulda-
des, no primeiro tempo, para
superar a dura marcação das
adversárias e pouco concluiu.
Aos 37 minutos, Marta arran-
cou da intermediária limpou a
marcação e lançou Cristiane,
que livre para concluir preferiu
passar a bola para Pretinha,
que chegou atrasada de
carrinho.

GOL — No se-
gundo tempo,
provando sua
e x c e l e n t e
condição físi-
ca e psicológica, o Brasil conti-
nuou imprimindo uma forte
pressão. Dona do meio-de-cam-
po, Formiga, logo em sua primei-
ra tentativa, arriscou um forte
chute da entrada da área, salvo
pela goleira Jönsson. 

E de tanto insistir, a equipe
comandada por René Simões,
merecidamente abriu o marca-
dor, aos 18 minutos, com a ex-
periente atacante Pretinha, que
após receber lançamento de
Cristiane driblou a goleira sueca
antes de marcar. 

Depois do gol, as suecas ti-
veram de buscar o resultado, o
que abriu espaço para os con-
tra-ataques do Brasil, que po-
deria ter conseguido uma go-
leada histórica.

Americanas sofrem
para garantir a vaga

Adversários da Seleção
Brasileira na decisão do tor-
neio de futebol feminino, os
Estados Unidos se credencia-
ram para a finalíssima ao ven-
cer por 2 a 1 a Alemanha,
atual campeã mundial, ontem,
em Heraklio, na Ilha de Creta.
Numa partida emocionante,
as americanas, ouro nos Jo-
gos de Atlanta, sofreram para
superar as alemãs, favoritas
ao lugar mais alto do pódio, e
a decisão foi na prorrogação.

Os Estados Unidos saíram
na frente, aos 32 minutos do
primeiro tempo, com um gol da
apoiadora Lilly, que concluiu a
jogada da atacante Wambach,
depois de uma falha da goleira
Rottenberg. A partida seguiu
equilibrada e com chances pa-
ra as duas equipe, porém, já no
acrescímos, aos 46, Bachor
empatou para a Alemanha.

Com o empate em 1 a 1, a
partida foi para a prorroga-
ção. O’Reilly marcou aos oito
minutos e classificou os Esta-
dos Unidos para a sua tercei-
ra decisão seguida. Desde
que o futebol feminino pas-
sou a ser a disputado em
Olimpíada, em Atlanta, 1996,
as americanas participaram
de todas as finais.

Tido como mais uma entre as
zebras em busca de um lugar ao
sol no torneio olímpico de fute-
bol masculino, o Iraque, hoje, às
15h, enfrenta na semifinal o Pa-
raguai na luta não apenas por li-
berdade, mas também por bus-
ca de reconhecimento e respei-
to no cenário esportivo interna-
cional. Há 44 anos, na Olimpía-
da de Roma, em 1960, o Iraque
festejou seu único bronze, com

o levantador de
peso Esmail
Elmkhan. 

O técnico ira-
quiano, Adnan
Hamad, se es-
pelha  na Nigé-
ria, que em Atlanta-1996,deixou
para trás os favoritos Brasil e Ar-
gentina e levou o ouro.

“Ninguém apostava na nossa
força. Queremos conquistar

uma medalha
para dar alegria
ao nosso po-
vo”, disse o
atacante Emad
Mohammed.

Após derru-
bar adversários mais tradicio-
nais como Portugal, Coréia do
Sul e Austrália, os iraquianos se
classificaram em primeiro lugar
no grupo,apesar da derrota para

o Marrocos. Entretanto, a busca
pela inédita medalha não será
das mais fáceis. Liderada pelo
capitão Gamarra, a seleção pa-
raguaia deposita toda confiança
do país no futebol.

Na outra semifinal de hoje,
um clássico que reunirá cinco tí-
tulos mundiais. Argentina e Itália
se enfrentam numa partida que
promete encantar os admirado-
res do bom futebol. 

SEXO FORTE — A cabeça-de-área brasileira Rosana (E) é agarrada pela sueca Sjöström na disputa da jogada

SELEÇÃO VENCE POR 1 A 0 A SUÉCIA E VAI DISPUTAR O OURO INÉDITO COM OS ESTADOS UNIDOS
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FP
Iraque arma bombardeio pesado contra o Paraguai
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PARA A HISTÓRIA
UMA VITÓRIA HOJE PODERÁ TRANSFORMAR A VIDA DAS MULHERES NO FUTEBOL BRASILEIRO

A
tenas,
Grécia
— É
dia de
d e c i -
são no

Torneio Olímpico Fe-
minino de Futebol. Às

15h, no Estádio Karaiskaki,
Brasil e Estados Unidos decidirão

a medalha de ouro num clássico
marcado pela rivalidade entre as
jogadoras. 

Na luta pelo bicampeonato olím-
pico, as americanas, únicas a ven-
cer o Brasil nesta Olimpíada, con-
tam com um favorá-
vel retrospecto, pois
das 21 partidas rea-
lizadas, foram derro-
tadas apenas uma
vez. Entretanto, a
trajetória das bra-
sileiras tem sido
marcada pela que-
bra de tabus. 

Contra a falta de apoio e es-
trutura no país, elas, desde a
Olimpíada de Atlanta, em
1996, quando a modalidade

entrou no quadro olímpico, o Bra-
sil fica entre as quatro melhores
seleções do planeta. 

Mas entre as meninas, que, na
briga por medalhas ficaram na fila
nas duas últimas edições dos Jogos,
perdendo a disputa do bronze, a fo-
me é dourada. Conquistando a me-
dalha, que os homens, apesar do
apoio e investimento, nunca conquis-
taram, elas estão conscientes de
que estarão dando um importante
passo rumo à sobreveivência e pro-
fissionalização da categoria no país.

O técnico René Simões, que as-
sumiu um time descareditado após

a eliminação para a Suécia no
Mundial de 2003, está satisfeito e
confiante com a campanha do Bra-
sil, que tem o melhor ataque (14
gols) e a melhor defesa (dois gols
sofridos) da competição. 

Segundo ele, a conquista da iné-
dita medalha olímpica é fruto da
evolução e preparação das jogado-
ras brasileiras. 

“Evoluímos durante a competi-
ção. A partida contra a Suécia (se-
mifinal vencida por 1 a 0) foi um
marco, pois elas descobriram que
são poderosas e têm padrão de jo-
go. Acho que até mesmo no prepa-

ro físico, os Estados
Unidos, hoje, estão
um pouco abaixo de
nós, porque tem jo-
gadoras com idade
mais avançada”,
disse o treinador.

SEM MEDO — Para a
finalíssima, René decidiu realizar
pequenos ajustes no posionamento
tático do Brasil na tentativa de sur-
preender os Estados Unidos, que
abusaram das faltas e jogadas vio-
lentas para conter a habilidade bra-
sileira na fase classificatória. A der-
rota por 2 a 0 naquela partida foi
um castigo para as brasileiras, que
dominaram a maior parte do jogo.

“Temos de nos posicionar mais
perto da área adversária, pois te-
mos jogadoras criativas e habilido-
sas, que num drible poderão estar
dentro da área das americanas.
Por isso optei em adiantar a marca-
ção no meio-de-campo. No entan-
to, não mudaremos o nosso pa-
drão de jogo, diferentemente de-
las, que deverão reforçar a marca-
ção”, analisou treinador.

ESTADOS UNIDOS

>> Local: Estádio Karaiskaki — 15h (de Brasília)

BRASIL
Andréia,
Juliana,Tânia e Mônica; 
Elaine, Daniela, Formiga,
Marta e Rosana; 
Pretinha e Cristiane
Técnico: Renê Simões

Scurry,
Rampone, Reddick,
Fawcett e Markgraf; Boxx,
Wagner, Foudy e Lilly; 
Hamm e Wambach
Técnico: April Heinrichs 

U
ma das líderes do
grupo e entre as jo-
gadoras mais expe-
rientes do Brasil, a
atacante Pretinha,
que durante três

anos jogou nos Estados Uni-
dos, afirmou que a decisão
de hoje é caracterizada por
uma histórica rivalidade en-
tre as seleções.

“A rivalidade existe, não
adianta mentir. Mas esta-
mos preparadas e muito
concentradas para encarar
essa decisão. Jogando nos
Estados Unidos, aprendi
muito com a frieza delas, a
marcação e a vontade, que
nunca desistem de disputar
uma bola praticamente per-
dida”, disse Pretinha.

O técnico René Simões
afirmou que hoje em dia já
não existe o mesmo temor e
nervosismo nas partidas con-
tra as americanas. Entretan-
to,não negou que a rivalidade

contra o adversário pela me-
dalha de ouro tem mexido
com as jogadoras brasileiras.

“Com as mulheres, jogar
contra Estados Unidos tem a
mesma relevância do clássi-
co entre Brasil e Argentina
no masculino. Quero tirar o
máximo possível dessa riva-
lidade para motivar as nos-
sas jogadoras. Porém, é pre-
ciso ter a consciência de que
a medalha de ouro é maior
do que qualquer rivalidade”,
afirmou o René Simões. 

APRENDIZADO E RIVALIDADE

GUERREIRA — A ala Janeth (D), que marcou 27 pontos na vitória sobre a
Espanha nas quartas-de-final, briga pela posse de bola com a pivô Ferragut

Janeth é 500. Brasil está na semifinal

ESPANHA

>> Local: Helliniko Indoor Arena, Grécia
>> Árbitros: Lazaros Voreadis e Nancy Ethier

BRASIL
Helen (8), Leila (4),
Iziane (7), Janeth (27) 
e Alessandra (8)
Entraram: Adriana (5),
Vívian, Sílvia, Cíntia e Kelly (8)
Técnico: Antônio Carlos Barbosa

Palau (6), Fernandez (16),
Valdemoro (7), Pons (4) 
e Cebrian (9). Entraram: 
Sanchez (12), Martinez (3),
Ferragut (3) e Pascua (3)
Técnico: Vicente Rodriguez

67 63

A Seleção Brasileira feminina
de basquete derrotou, ontem, a
Espanha por 67 a 63 (34 a 34
no primeiro tempo) e está nas
semifinais do torneio olímpico.
Comandada pela veterana Ja-
neth, que passou dos 500 pon-
tos na história dos Jogos e foi
para a terceira semifinal olímpi-
ca consecutiva, o Brasil fez seu
melhor jogo no torneio até aqui.

As pivôs Alessandra, Cíntia
Tuiú, Kelly e Leila deram um
show à parte, anulando as infil-
trações das espanholas e do-
minando o garrafão. As brasilei-
ras pegaram 43 rebotes contra
22 da Espanha.

O técnico da Seleção Brasilei-
ra, Antônio Carlos Barbosa, res-
pirou aliviado após a vitória, que
garantiu no mínimo a disputa pe-
la medalha de bronze. “Isso dá
uma tranqüilidade,mas não cau-
sa acomodação. Fizemos uma
boa partida, mas temos que
consertar alguns erros para che-
garmos à final”, afirmou.

O Brasil enfrentará amanhã,
às 10h45m (de Brasília), a Aus-

olímpico. Se perderem, hoje, às
8h30m, para a Espanha, se tor-
narão os primeiros americanos,
homens ou mulheres, a deixar
uma Olimpíada sem medalha no
basquete. A única vez em que
os EUA não conquistaram meda-
lhas foi em 1980,quando o país
boicotou os Jogos de Moscou.

O ex-Dream Team joga o favo-
ritismo para o adversário, que
chega às quartas-de-final invicto,
batendo os dois últimos finalis-
tas do Campeonato Mundial,
Sérvia e Montenegro e Argenti-
na. Além disso, venceu os EUA
na decisão do quinto lugar do
Mundial de 2002.
>> EUA — Iverson, Marbury,
Duncan, Odom e Jefferson. Re-
servas: Wade, Boozer, Anthony,
James, Okafor, Marion e Stoude-
mire. 
Técnico: Larry Brown.
>> ESPANHA — Gasol,Navarro,
Calderon, Jimenez e Garbajosa.
Reservas: Iturbe,Comas,Reyes,
Yebra, Dueñas, Fernandes e de
la Fuente. 
Técnico: Mario Pesquera.

trália, que venceu por 94 a 55 a
Nova Zelândia. Na outra semifi-
nal, Estados Unidos e Rússia re-
petem a final do Mundial-2002.
Os EUA venceram a Grécia e a
Rússia, a República Tcheca.

A Seleção Brasileira chegou
às semifinais das duas últimas
Olimpíadas. Em Atlanta (1996),
o time, que contava com Paula e
Hortência, chegou à final,mas fi-
cou com a medalha de prata ao
perder para os EUA. Em Sydney
(2000), já sem Hortência e Pau-
la, o Brasil perdeu para a Austrá-
lia, mas ficou com o bronze ao
vencer a Coréia do Sul.

As espanholas, antes do
confronto, haviam afirmado que
o Brasil era o adversário ideal
nas quartas-de-final. Terceira no
último campeonato europeu, a
Espanha levava vantagem no
confronto, tendo vencido as
duas últimas partidas no Mun-
dial de 2002 e num torneio
amistoso no ano passado. A
resposta veio na quadra.

DREAM TEAM — O técnico da
seleção americana masculina
de basquete, Larry Brown, e
seus jogadores tentarão evitar
mais um vexame no torneio

GARRA E TALENTO — A
apoiadora Marta, de
apenas 18 anos, vem
sendo o destaque da
Seleção Brasileira na
competição, com jogadas
de rara habilidade

FOTOS: AFP

BASQUETE














