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Resumo: O objetivo desse 
estudo foi compreender a pro-
dução discursiva da revista Pla-
car sobre o futebol feminino no 
Brasil. Para realizar a pesquisa, 
analisamos todos os números do 
respectivo periódico existentes 
na biblioteca do Museu do Fute-
bol localizado em São Paulo. Em-
pregamos a técnica de análise de 
conteúdo para interpretar os da-

-
bre o futebol jogado pelas mu-

longo do tempo. As reportagens 
das décadas de 1980 e 1990 pro-
duziam um discurso de uma jo-

o corpo das mulheres. A par-
tir dos anos 2000, o talento es-
portivo das atletas começa a ser 
valorizado e, na última década, 
matérias que discutem temas 
relacionados ao futebol come-
çam a ser publicadas. A análise 
realizada pode fomentar deba-
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docentes e estudantes nas aulas 
de Educação Física.
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DISCURSIVE 
PRODUCTION ABOUT 

FEMALE FOOTBALL IN THE 
SCOREBOARD MAGAZINE: 
school physical education 
and gender relationships 

in an olympic sport

Abstract: The aim of this stu-
dy was to understand the dis-
cursive production of the maga-
zine Placar on women’s football 
in Brazil. To carry out the rese-
arch, we analyzed all the num-
bers of the respective periodi-
cal in the library of the Museum 
of Football located in São Paulo. 
We employ the content analysis 
technique to interpret the data. 

-
tball played by women has been 

from the 1980s and 1990s pro-
duced a speech by an attractive 

women. From the 2000s onwar-
ds, the sporting talent of athletes 
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began to be valued and, in the 
last decade, articles that discus-
sed topics related to football be-
gan to be published. The analysis 
carried out can foster debates, 

-
tween teachers and students in 
Physical Education classes.

Keywords: School Physical 
Education; Gender Relations; 
Women’s Football.

Introdução

Essa pesquisa se inicia no ano 
de 2019, quando uma das auto-
ras do artigo realiza, em conjun-
to com o seu professor de Edu-
cação Física no Ensino Médio, um 
estudo sobre a participação das 
mulheres no esporte, em um tra-
balho solicitado pelo docente.

-
tudante e professor submeteram 
esse trabalho ao edital de inicia-

de São Paulo e foram contempla-
dos com uma bolsa de estudos 
para desenvolver a pesquisa no 
ano de 2020.

esse trabalho de iniciação cien-
-

vo compreender a produção dis-
cursiva da revista Placar sobre o 
futebol feminino no Brasil. Para 
realizar a pesquisa, analisamos 
todos os números do respectivo 
periódico existentes na bibliote-
ca do Museu do Futebol localiza-
do em São Paulo.

Durante os meses de feve-
reiro e março (antes da qua-
rentena decretada por conta da 

pandemia do corona vírus), con-
-

portagens publicadas pela revis-
ta Placar sobre o futebol feminino 
existentes no museu, exceto as 
publicadas no período de 1987 a 
1989. Devido ao fechamento do 
museu e a quarentena decreta-
da, esses três anos não foram 
analisados. No período anterior 
à crise, a Revista Brasileira de 
Educação Física Escolar convidou 
autores e autoras a organizarem 
artigos para a sua edição espe-
cial intitulada “Jogos Olímpicos e 
a Educação Física Escolar: rela-
ções e tensões”. Como já tínha-
mos uma análise inicial da nos-
sa pesquisa, decidimos escrever 
um ensaio para esse número da 
respectiva revista.

O futebol feminino é uma mo-
dalidade esportiva que faz par-
te das Olimpíadas e, nos últimos 
anos, teve a sua cobertura am-
pliada pela mídia nacional e in-
ternacional. Todavia, passamos 
a nos perguntar como que essa 
prática corporal foi tratada por 
uma das revistas que mais orga-
niza reportagens sobre o referi-
do esporte.

construção social e histórica do 
corpo se relaciona aos espor-
tes. Do ponto de vista histórico, 
as mulheres deveriam preservar-
-se aos afazeres domésticos, isso 
porquê era considerado, que as 
mulheres eram incapazes de re-
alizar esportes, já que ora eram 
frágeis, ora tinham menos ou 
mais capacidade respiratória, ora 
deveriam preserva-se para a ma-
ternidade, já que os seus órgãos 
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reprodutivos demonstravam fra-
gilidade. Em suma, o argumento 
biologista sustentava o discurso 
para a manutenção das mulheres 
ao privado. Já para os meninos, a 
escolha evidente é o esporte, já 
que existiria um interesse normal 
dos homens pela prática esporti-
va (LOURO, 2000).

Goellner (2013) também evi-
denciou as construções sociais do 
corpo, a qual, as mulheres já sub-
verteram a noção de fragilidade 
nos esportes. A autora relata, que 
no século XIX brasileiro, mulhe-
res urbanas e as do campo, lan-
çavam-se às atividades com forte 
apelo corporal, como as próprias 
atividades domésticas, a manipu-
lação de maquinário pesado, fu-
tebol e carregamento de pesos, 
evidenciando que cada momen-
to histórico possui uma produção 
discursiva sobre a mulher, seu 
corpo e a participação delas em 
diferentes manifestações da cul-
tura corporal.

Atualmente, o Brasil conta, 
em média, com 662 times de fu-

a árdua paixão do país por esse 
esporte. Segundo uma pesqui-
sa realizada pelo IBGE em 2017, 
51,6% da população brasilei-
ra era composta por mulheres. 
Mas, apesar disso, sua presença 

menor do que a dos homens. En-
quanto o futebol masculino bra-
sileiro contava com 662 times 
nessa época, o futebol feminino 
tinha apenas 24 equipes.

Visando combater essa dife-
rença, a Conmebol declarou que 
os times de futebol masculino 

 a Libertadores 
e Sul-Americana de 2019 só po-
deriam participar dessas compe-
tições se tivessem equipes femi-
ninas em atividade. Apesar disso, 
a ampliação do futebol feminino 
ainda caminha a passos lentos.

Nas Olimpíadas de 2000 em 
Sidney, 40% dos atletas que o 
Brasil levou eram mulheres. Já 
nos Jogos Olímpicos de 2016 no 
Brasil, 45% eram atletas femini-
nas. Com isso, podemos observar 
que a participação das mulheres 
no esporte vem, não somente 
crescendo, como se igualando a 
participação masculina.

Mas, apesar deste aspecto po-
sitivo, devemos lembrar que a 
participação das mulheres nos 
esportes, embora permitida, ain-
da segue malvista por uma par-

competição Travessia Mar Gran-
de-Salvador, por exemplo, é um 
evento que ocorre há 60 anos e 
mesmo hoje em dia a quantidade 
de mulheres participantes é mui-
to inferior aos homens, apesar 
dessa competição se referir a na-
tação, um dos esportes pioneiros 
quando se fala de participação 
feminina (BAHIA; SILVA, 2018).

Então, no mundo do esporte, 
existe uma grande desigualdade 
quando se trata de visibilidade, 
valorização e segregação entre 
homens e mulheres. Visamos, 
então, por meio deste trabalho, 

e responder como que uma das 
mais importantes revistas sobre 
futebol produziu as suas repor-
tagens que enfatizavam a parti-
cipação feminina nessa modali-
dade esportiva.
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Método

Foi realizada uma pesqui-
sa documental, na qual se uti-
liza documentos como fonte de 
informação (FLICK, 2009). Uma 
diversidade de fontes pode ser 
utilizada na realização deste tipo 
de pesquisa, sejam elas sonoras, 
visuais ou impressas (LAVILLE; 
DIONNE, 1999). No presente es-
tudo, utilizamos como fonte de 
informações todas as edições da 

revista Placar existentes na bi-
blioteca do Museu do Futebol, 
exceto aquelas publicadas entre 
1987 e 1989.

Após selecionar os exempla-
res da respectiva revista, regis-
tramos as reportagens que ver-
saram sobre a participação das 
mulheres no futebol. No quadro 

-
dade de periódicos analisados e 
de reportagens sobre o futebol 
feminino utilizadas.

Quadro 1 – Revistas analisadas sobre futebol 
feminino existentes na revista Placar

DÉCADA REVISTAS REPORTAGENS UTILIZADAS

1980-1987 459 revistas Dez reportagens relacionadas ao futebol feminino

1990-2000 148 revistas Onze reportagens relacionadas ao futebol feminino

2001-2010 251 revistas Cinco reportagens relacionadas ao futebol feminino

2011-2020 169 revistas Treze reportagens relacionadas ao futebol feminino e 
uma revista só sobre o tema.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para interpretar os dados 
empregamos a técnica de análi-
se de conteúdo (LAVILLE; DIO-
NNE, 1999), procurando identi-

e as categorias relacionadas 
com a participação feminina  
no futebol.

Futebol feminino no 
Brasil: entre a erotização 
do corpo da mulher e 
o reconhecimento do 
talento esportivo

o futebol jogado pelas mulhe-
res publicadas na revista Placar 
foi mudando ao longo do tem-
po. Na década de 1980, o fute-
bol feminino volta a ser praticado 
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muitos anos de proibição. Nes-
-

cas matérias que versavam efe-
tivamente sobre o respectivo 
esporte, pois a prioridade edito-
rial foi a sexualização da mulher. 
Na década de 1990, esse fenô-
meno cresce com as sessões das 
deusas, as cartas de leitores e as 
manchetes sobre qual é seu ti-
me, onde meninas adolescentes 
e mulheres adultas aparecem ex-
pondo o seu corpo, quase sem-
pre com a camisa do seu time de 
coração. Ainda encontramos re-
latos de homens que tiraram fo-
tos escondidas de familiares e 
enviaram esses documentos pa-
ra publicação na revista, expon-
do e humilhando essas pessoas.

Na década que se inicia nos 
anos 2000, nota-se uma mudan-
ça de comportamento do comi-
tê editorial do periódico, onde as 
reportagens relacionadas ao fu-
tebol feminino continuam escas-
sas, mas a sexualização do cor-
po da mulher diminui. A partir 

-
cação das namoradas e esposas 
de jogadores nas reportagens, 
por exemplo, a postura da re-
vista é completamente diferente 
e começa a tratar mais do fute-
bol em si. A tendência percebida 
em nossa análise foi que a práti-
ca feminina de futebol está sen-
do mais apoiada e a erotização 
explicita das jogadoras têm di-
minuído cada vez mais nos últi-
mos dez anos.

Nos próximos parágrafos mos-
-

zemos, mostrando os principais 

temas abordados pela revista 
Placar sobre o futebol feminino 
nos últimos 40 anos.

Análise revista 
placar: 1980-1987

A década de 80 é marcante 
para o futebol feminino no Bra-
sil, dado que a legalização do es-
porte ocorreu em 1979 e a re-
gulamentação em 1983, após 
muitos anos de proibição dessa 
prática esportiva pelos motivos 
mais absurdos. Sendo assim, ao 
analisar as revistas Placar desse 
período disponíveis no Museu do 
Futebol, encontramos dez ma-
térias diretamente relacionadas 
ao futebol feminino (nº 593, nº 
767, nº 701, nº 742, nº 738 e nº 
914.), de modo que a revista nº 
742 contém três colunas relacio-
nadas ao tema e a nº 738 con-
tém duas.

Tais matérias se dividem a fa-
lar sobre jogadoras, formação de 
novos times, como eles se pre-
param e como as jogadoras se 
cuidam. Em toda a década, uma 
reportagem de cunho machista e 
racista se destaca: “A bela… E as 
Feras.” Ao falar da jogadora Bel, 
cita suas medidas, emprega ad-
jetivos e expressões como “mo-
vimentos obrigatoriamente sen-
suais” e “medidas de miss”. A 
reportagem vai além e comenta 
sobre a vida amorosa de Bel. Já 
a retratar as outras jogadoras, a 
reportagem se inicia dessa for-
ma “o futebol feminino pode ser 
retratado por belas, como a jo-
vem colorada das duas páginas 
anteriores, ou por feras […]”.
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Em 1984 a Placar publica a 
primeira revista com uma ca-
pa relacionada ao futebol femi-
nino, e na mesma, uma maté-
ria sobre o avanço do esporte. 

-
ta de “A mulher, no futebol, igua-
lará o homem?” Que conta com 
a opinião de João Saldanha, que 
defende que igualar “só com ra-

mas que podem jogar entre elas 
e Mariana Cristina Gama Duarte, 
onde aponta que “É hora, mais 
uma vez, de se pensar na igual-
dade, respeitando-se as diferen-
ças, uma das mais nobres bata-
lhas feministas”

(Primeira capa sobre futebol 
feminino na revista PLACAR).
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Apesar da explicita sexualiza-
ção do corpo feminino, essa capa 
representa a quantidade de mu-
lheres e times dispostos a com-
petir que existia no Brasil nessa 
época e alerta sobre a quantida-
de de jogadoras que se sentiam 
sozinhas ao escolher esse meio.

A sexulização da mulher está 
presente na maioria das reporta-
gens publicadas pela revista, seja 

-
radas de jogadores, como pode-
mos observar na matéria a seguir.

Para que o leitor e a leitora 
possam perceber como que a Pla-
car discursava sobre o futebol fe-
minino na década de 1980, elen-
camos os títulos das reportagens 
encontradas e os números das 
respectivas revistas. Essas infor-
mações podem ser acessadas no 
quadro 2.

Quadro 2 – Manchetes e 
reportagens relacionadas 
com o futebol feminino 

na década de 1980 

Olha o charme na geral nº511

Acerte no amor! nº516

Que diferença! nº 534

Santa saúde! nº518

Menina do rio – Baby Con-
suelo nº521

Craque é a mãe! nº 523

O máximo em erotismo! nº530

Rocha e o beijo na mulher 
maravilha nº564

É do goleiro que elas gostam 
mais nº584

A garota do PLACAR nº585

Um time só de estrelas nº593

Que delícia de show nº612

A festa foi completa: teve 
frevo, futebol e belas torce-
doras

nº605

Queremos uma seleção só 
de machos nº598

Ela é a mãe da matéria nº594

Este sim é o futebol arte
Jan a 
março 

83

Éder uma tentação de 
craque; a garotinha para o 
craque;

nº635

Éder: o craque bonito e 
gostoso; sexo, só três dias 
por semana

nº706

-
ma de Reinaldo; às vezes, 
eu preciso ser cega, surda e 
muda

nº672

A bela… E as feras nº701

Que férias gostosas, Ricardo nº712

continua...
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Romeu e Julieta a gaúcha; 

oferecer a Bel
nº712

Um animado Gre-nal na 
passarela nº722

Balé é coisa de atleta nº761

A miss do futebol nº754

Artilheira-manequim; A pri-

Radar
nº727

Saudades do Edinho; A noi-
va de Washington nº734

As invencíveis nº767

Craque-garçonete nº769

Homenagem aos coxas; a 
certinha do pimenta nº794

Cartola querida nº780

Muller, de atleta cristão a 
símbolo sexual nº843

Onde eles são insubstituí-
veis nº782

Falcão só tinha um lugar pa-
ra namorar: a garagem nº803

O charme vai a campo; só 
xingam as melhores; cui-
dados com os seios; A mu-
lher, no futebol, igualará o 
homem?

nº 738

No tempo das misses nº914

Menina não entra nº873

Fonte: Elaborado pelos autores.

Análise revista 
Placar: 1990-2000

A participação feminina nas 
matérias presentes na revis-
ta Placar era encontrada em al-

década de 1990, tais quais em 

cartas de leitores (em campa-
nhas como “a leitora mais gos-
tosa’’; “o bumbum mais boni-
to’’; ou casos como o da revista 
de maio de 1996, no qual um ir-
mão envia foto de sua irmã de 
biquíni), sessão das “deusas’’ 
(espaço da revista em que ha-
viam fotos de mulheres consi-
deradas atraentes, podendo ser 
jogadoras, familiares de jogado-
res, modelos, etc.), sessão “se-
xo’’ (que expunha dicas sexuais 
e casos dos jogadores) em pro-
pagandas, sendo a playboy uma 
das mais recorrentes, em qua-
dros como “Qual é seu time?’’ 
(torcedoras pousavam com pou-
ca roupa para falar sobre seus 
times) e em matérias sobre o 
futebol feminino.

Figura 1 – Quadro 
“Qual é o seu time?”

Em toda a década, podemos 
citar 11 reportagens que se rela-
cionam com o último caso citado 
acima (setembro de 2000, maio 
de 1997, abril de 1997, mar-
ço de 1997, setembro de 1996, 
julho de 1996, abril de 1996, 

continuação
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novembro de 1995 e agosto de 
1995), sendo que algumas edi-
ções continham mais de uma re-
portagem, como a de setembro 
de 1996, que era composta por 
quatro. Das reportagens sobre 
futebol analisadas, apenas seis 

(como a reportagem sobre as 
Olimpíadas de 2000, na revista 
de setembro) e outras focavam 
nas jogadoras, como em “As ga-
rotas jogam um bolão”, capa da 
revista de agosto de 1995, que 
contém fotos das atletas e infor-
mações sobre o corpo feminino, 
como indica o título de uma das 
fotos “O melhor do jogo”, o físi-
co das jogadoras é o que mais 
tem atenção.

Outro caso a ser citado é o 
que acontece na revista de ja-
neiro de 1996, com a reporta-
gem intitulada “A juíza mais 
gostosa do Brasil’’, onde Cleidy 
está na capa, e tem uma maté-
ria sobre sua atuação no campo 
como juíza de jogos amadores 

Em sua matéria, Cleidy aparece 
em diversas fotos, com títulos 
como “Apito Fatal’’ e “Oh ban-
deirinha, oh bandeirinha, tu és 
mulher e é muito gostosinha”. 
Na última página da matéria, 

-
mo prestar atenção na bola com 
uma loiraça correndo pelo gra-
mado, toda vestida de preto e 
com um provocante batom ver-
melho nos lábios’’? que induz o 
leitor e a leitora a pensarem que 
a beleza feminina pode causar 
distração nos homens.

Figura 2 – “Apito fatal”

Todas as vezes em que a voz 
ou atuação de uma mulher é ci-
tada, está acompanhada de fo-
tos de seu corpo. Isso se enqua-
dra em uma erotização do corpo 
feminino, já que ele precisa ser 
exposto para atrair a atenção 
dos leitores. Sendo assim, as 
aparições das mulheres na dé-
cada de 1990 estão atreladas ao 
entretenimento, logo, o futebol 
feminino é visto de mesma for-
ma, e não como esporte. Pode-
mos ver isso explicito na matéria 
de novembro de 1995, “Invasão 
de privacidade”, acerca do time 
Limelight formado por modelos 
da playboy, que era pago para 
ser atração de eventos. A revis-
ta Placar se refere ao aconteci-
mento como “domínio de bola 
precário e dribles infantis, a tor-
cida, contudo, não está nem aí” 
“o Limelight Soccer Models […] 
esbanja outro tipo de talentos”.
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Figura 3 – “Jogadoras do Limelight no Vestiário”

Quadro 3 – Manchetes e reportagens relacionadas 
com o futebol feminino na década de 1990

Garotas do PLACAR; A seleção das melhores gatas de 89 Janeiro 1990

Belo amuleto palmeirense Janeiro 1990

Elas também jogam salão Janeiro 1990

Caipirinha bem dosada Janeiro 1990

Receita da mamãe Maio 1990

Ninfeta em campo Maio 1995

Mete bomba! Maio 1995

Aas garotas batem um bolão! (e até trocam as camisas depois do jo-
go!); Homens, chegamos!; Esquema amador; Corpo a corpo; O que 
as mulheres tem para ensinar o homem; O melhor do jogo.

nº 1106 – Agos-
to 1995

Bola cheia nº 1106 – Agos-
to 1995

continua...

Com a intenção de que os tro-
cadilhos e linguagem emprega-
da para retratar a mulher, seja 

-
que mais clara, segue abaixo um 

quadro com as respectivas revis-
tas que se encontram.
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A torcida pede bis nº 1106 – Agos-
to 1995

Invasão de privacidade; Adoráveis pernas; Ataque noturno; A sele-
ção de Eros Novembro 1995

A juíza mais gostosa do Brasil; Apito fatal Janeiro 96

Cuidado piranhas Abril 96

Minha irmã é um teco-teco Maio 96

Dá-lhe Duda Maio 96

Jogo? Que jogo? Maio 96

Lição de cama Junho 96

De corpo inteiro Junho 96

Show de bola Julho 96

Sereia santista Julho 96

Espelho meu Agosto 96

 Coração botafoguense! Agosto 96

Acredite, ela joga bola!; Os bastidores do futebol feminino; OH, Su-
sana!!!; Setembro 1996

Valeu, meninas! E agora? Setembro 1996

Novas beldades Setembro 1996

Time das massagistas Setembro 1996

Mulheres maravilha Setembro 1996

Tamanho não é documento; Esposas horrorosas; Sexo antes das 
partidas Outubro 96

Para não deixar o futebol atrapalhar sua transa; Garotas, garotas… 
peladas a parte; Você é um homem ou um controle remoto? Ela só 
quer só pensa em catimbar; Olha o pau na arquibancada!

Outubro 96

1 é pouco… 2 é bom, 3 é goleada  Novembro 96

As mulheres abrem o jogo e contam quais lingeries usam para se-
duzir os craques Novembro 96

Banho de bola Dezembro 96

Gostosas! Quem são as deusas do futebol feminino; Top de Bola Março 97

Virada á paulista Março 97

Quem é de quem? Abril 97

O futebol engatinha Maio97

Entre dois amores Maio 97

Ligações prazerosas Junho 97

Santa, loira! Julho 97

Mamma mia! Agosto 97

Hip Hip Hurra! Agosto 97

Sexy as pampas Janeiro 97

A tática do fetiche Setembro 97

continuação

continua...
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Benza deusa Setembro 97

Matadora Outubro 97

Garota Carijó Dezembro 97

Papa deusas Janeiro 98

A leitora mais gostosa Janeiro 98

Transa virtual Fevereiro 98

Corpo santo Maio 98

Só no chicotinho; Feitiço tricolor Abril 99

Ela largou o tênis, pena que não foi na sua casa Julho 2000

Bronze nelas, chumbo neles Setembro 2000

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 4 – Reportagem da 
jogadora Milene Domingues 

retratada como “Ronaldinha”

Contando com cinco reporta-
gens diretamente relacionadas 
ao futebol feminino (duas ma-
térias na revista de janeiro de 
2002, uma nas revistas de outu-
bro de 2001, agosto 2007 e ju-
lho 2009), a década variou en-
tre os usuais comentários sobre 
a aparência das atletas (Meninas 
superpoderosas – janeiro 2002) 
e reportagens que denunciam 
o machismo em campo, como 

continuação

Análise revista 
Placar: 2001-2010

Ao analisar os periódicos da 
revista Placar disponíveis no 
Museu do Futebol de 2000 até 
2010, podemos constatar que a 
sexualização mais explícita do 
corpo feminino diminui nesse 
período. Apesar disso, a mulher 
continua tendo as mesmas clas-
ses de aparição, seja como jo-
gadora (dezembro, 2000), arbi-
tra (setembro, 2005) namorada 
de um jogador (julho, 2007) ou 
em propagandas (março, 2006). 
Vale salientar que as propagan-
das referidas acima são as da 
Playboy, bebidas alcoólicas e 
preservativos.

Milene Domingues, jogadora 
de futebol, retratada na imagem 
abaixo, e referida como “Ronal-
dinha” na descrição dessa colu-
na sobre o contrato da jogadora 
com Rayo Vallecano.
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Figura 5 – Reportagem 

Portanto, trata-se de um perí-
odo de transição no qual a ero-
tização explicita da mulher é re-
duzida e temos reportagens que 
tratam de fato sobre partidas de 
futebol. No entanto, ainda está 
presente a invisibilidade das jo-
gadoras, e como sua aparência e 
vida pessoal é mais interessan-
te. Que é o que acontece no caso 
da arbitra Ana, na revista de se-
tembro de 2005. A matéria tra-
ta de como ela se embeleza an-
tes dos jogos, o que de feminino 
tem na casa e até na geladeira 

Figura 6 – Reportagem com 
uma árbitra de futebol

O quadro 4 mostra os títulos 
das reportagens publicadas pela 
revista Placar nesse década, en-
fatizando a nossa compreensão 
sobre a produção discursiva so-
bre o futebol feminino realizada 
pelo referido periódico.

Quadro 4 – Manchetes e 
reportagens relacionadas 
com o futebol feminino 

na década de 2000

Meninas superpoderosas 2.out. 01

Apanhamos de mulher… E 
gostamos 19.out. 01

A mulher do ano 11.jan. 02

Uma grande pelada Julho 2002

-
trela Amistosa

Dezembro 
2002

continua...
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Ela é ouro puro Outubro 
2004

Por que viramos meninas 
nas olimpíadas

Dezembro 
2004

Boca maldita Dezembro 
2004

Uma mulher ajuizada; de-
feitos ou machismo?; Loira 
solteira, procura

Setembro 
2005

Ana sem impedimentos; 
durona, mas sem perder a 
ternura

Setembro 
2005

Gajo pegador Junho 2007

Agosto 
2007

Sobe, Timão! Fevereiro 
2009

Vem, neném! Abril 2009

A volta das mulheres Julho 2009

Mulheres da copa Julho 2010

Fonte: Elaborado pelos autores.

Análise revista 
Placar: 2011-2020

As revistas dos anos de 2011 
até 2020 são marcadas por gran-
des reviravoltas. Nesse sentido, 

-
mo a sociedade atual, a Placar 
tentou se adaptar a uma socieda-
de menos machista que valoriza 
o futebol jogado pelas mulheres

Nessa década encontramos 
13 matérias sobre futebol femi-
nino. Além disso, outra caracte-
rística do novo conteúdo é que 
as reportagens demonstram da-
dos relacionados ao futebol e 
não sobre a vida das jogadoras.

Na edição especial de julho de 
2019, “Os melhores do século 

-
blicações da revista das décadas 
anteriores tiveram um passado 
com “visão equivocada, quase 

-
doras’’. Na página 61, o periódico 
também assume que não tinha 
preparo para fazer o ranking fe-

-
xo da mídia e da sociedade, que 
concentra a cobertura e a aten-
ção ao futebol feminino nas pro-
ximidades dos grandes eventos”. 
Em novembro do mesmo ano, o 
editor Ricardo Corrêa publicou 

que “a abordagem era sempre 

em um Dossiê sobre o Futebol 
Feminino.

Uma reportagem digna de 
atenção e mérito é a “Close Ne-
las” feita por Felipe Ruiz. Trata-
-se de um time de fotógrafos que 
registraram 243 mulheres em 
imagens relacionadas ao futebol 
no mundo todo.

Figura 7 – Mulheres jogando 
futebol em diferentes 

espaços destacadas na 
reportagem “Clone Nelas”

continuação
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Figura 8 – Mulheres jogando 
futebol em diferentes 

espaços destacadas na 
reportagem “Clone Nelas”

Apesar de tudo isso, ainda te-
mos matérias e manchetes que 

dos jogadores (junho de 2015 – 
As Selegatas). Também encontra-
mos duas retrospectivas dos anos 
1980 e 1990 que expõem o mes-
mo discurso, isto é, relembra a 
época das musas, das “Ronaldi-
nhas” entre outros costumes da 
época (fevereiro e junho de 2017). 
Nesse meio, a mulher ainda preci-
sa provar que sabe e que é capaz, 
como acontece na enquete sobre 
futebol com “ex musas” de futebol 
feita em julho de 2013, na repor-
tagem “Lição de casa”.

Portanto, a cultura machista 
ainda marca presença nas pá-
ginas, mas está sendo aos pou-
cos criticada e erradicada. Para 

-
lavras que se relacionam com a 

um quadro que relaciona títulos 
com suas respectivas revistas.

Quadro 5 – Manchetes e 
reportagens relacionadas 
com o futebol feminino 

na década de 2010

Me contrata, presiden-
ta?; Outras cartolas de 
responsa

Novembro 
2011

prata

Guia olímpi-
co Londres 

2012

Cheias de charme Janeiro 
2013

Uma é boa, duas são bo-
as demais Março 2013

Camisa de primeira, ti-
mes nem tanto Abril 2013

Las Guerreras Maio 2013

Lição de casa Julho 2013

Bandeirinhas Felinas Julho 2013

Musa do Brasil Concurso 
em 2013

O Fred vai te pegar Agosto 
2013

Perebas e Pegadores Setembro 
2014

Close nelas Novembro 
2014

Pelada além da grama; 
As moças do peladão Março 2015

As selegatas Junho 2015

O show das meninas em 
Toronto

Agosto 
2015

Ferroviária campeã da 
américa 2015

Dezembro 
2015

Elas também conquista-
ram… O coração do Bra-
sil.

1418-B 
2016

Bola de prata olímpica 1418-B 
2016

Brasil ouro do povo 1418-B 
2016

É hexacampeão! Janeiro 
2016

continua...
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Flamengo campeão bra-
sileiro feminino 2016 Junho 2016

Futebol Feminino Agosto 
2016

As musas Fevereiro 
2017

Ronaldinhas, musas e na-
moradas Junho 2017

Iranianas empoderadas Julho 2018

É hexa! É genial! É Marta! Outubro 
2018

Surge a Rainha Marta, a 
melhor de todos os tem-
pos

Janeiro 
2019

Mulheres Fevereiro 
2019

A busca pela igualdade Julho 2019

As melhores Julho 2019

Fonte: Elaborado pelos autores.

Análise dossiê do 
futebol feminino

Em novembro de 2019, no cli-
ma da Copa do Mundo de futebol 
feminino, a qual teve o maior al-
cance público da história, a re-
vista Placar faz uma revista ex-
cepcional. Trata-se de um dossiê 
sobre futebol feminino, contando 
com entrevistas de jogadoras e 
discussões sobre a participação 
feminina em todos os campos 
do esporte, seja como atletas 
ou jornalistas. A grande maio-
ria das reportagens e entrevistas 
são executadas por mulheres, e, 
após uma história de 30 anos de 
sexualização da mulher, presen-
ciamos um pedido de desculpas 
do atual editor do periódico – Ri-
cardo Corrêa.

Figura 10 – Capa do Dossiê 
sobre futebol feminino 

publicado pela revista Placar

Figura 11 – Editorial com 
o pedido de desculpas 

escrito por Ricardo Corrêa

continuação
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O que mais se destaca em to-
da a revista é que, sem exce-
ção, as matérias versavam sobre 
a luta feminina por espaço, nú-
meros que comprovam seu êxi-
to e nas entrevistas as pergun-
tas estão relacionadas a carreira, 
e não a vida pessoal. Podemos 
concluir que essa edição foi uma 
conquista irremediável para ca-
da atleta no Brasil.

Dado o fato de que esta edi-
ção da revista Placar é excepcio-
nal, mostraremos no quadro 6 os 
títulos das reportagens do dossiê 
com a intenção de que o leitor e 
a leitora possa comparar a dife-
rença entre as matérias das re-
vistas regulares com aquelas pu-
blicadas nesse número.

Quadro 6 – Reportagens 
publicadas no dossiê 

sobre futebol feminino

Edição especial traz o raio x da modalida-
de no Brasil e no mundo mostra as pers-
pectivas

Um ano melhor para o futebol feminino

A Rainha Marta

Números da Rainha Marta Vieira da Silva

As estrelas da atualidade

Onde a Bola Rola

2019: O ano da virada do futebol femi-
nino

Atualização do Futebol Feminino

Evolução no Brasil

Os números do futebol feminino no brasil

conta a incrível trajetória do pioneiro do 
futebol feminino

Em 1941, Getúlio Vargas proíbe a prati-
ca do futebol por mulheres, ato revoga-
do somente em 1979

Cronologia do Futebol Feminino no Brasil

Precisamos contar mais a história

Domingo é dia de futebol em Paraisópolis

As soberanas

Ferroviária e Corinthians são a linha de 
frente do futebol feminino no Brasil

Eu precisava sofrer o luto

Jogar futebol me torna uma heroína pa-

Cristiane

A gente não joga de shortinho curto e 
de camisa coladinha, que é o que muita 
gente quer ver

Virada de jogo

O preconceito e o machismo continuam 
vivos na cobertura de futebol, mas avan-
çamos

As mulheres na mídia

A capitã virou gestora

Aline Pellegrino

Fonte: Elaborado pelos autores.

Jogos olimpícos, futebol 
feminino e educação 
física escolar: pontos 

A literatura da Educação Físi-
ca Escolar brasileira já demons-
trou, de forma insistente, que a 
relação tênue entre o esporte de 
alto nível e as aulas do compo-
nente curricular na escola invia-
bilizou a formação crítica dos/
das estudantes sobre os conhe-
cimentos historicamente produ-
zidos pela humanidade relacio-
nados com as práticas corporais. 
Por conta disso, não iremos reto-
mar esse tema no artigo.

Entretanto, ressaltamos que 
uma formação sistêmica e crítica 
nas aulas de Educação Física na 
Educação Básica está relaciona-
da com as problematizações que 

continuação

continua...
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os professores e professoras re-
alizam com os alunos e as alu-
nas sobre os temas que envol-
vem as manifestações da cultura 
corporal. Assim, as relações de 
gênero existente nas danças, lu-
tas, ginásticas, esportes, jogos 
e brincadeiras tem possibilitado 
um debate fértil e necessário pa-
ra a construção de uma socieda-
de que valoriza as diferenças e 
respeita as identidades dos su-
jeitos que fazem parte dela.

Por conta disso, esperamos 
que a análise realizada nessa 
pesquisa sobre a produção dis-
cursiva do futebol feminino pe-
la revista Placar nos últimos 40 
anos possa fomentar debates, 

-
centes e estudantes nas aulas 
de Educação Física, já que quan-
do os professores e professoras 
do componente curricular orga-
nizam os seus projetos educa-
tivos com a intencionalidade de 
tematizar as práticas corporais, 

utilizados para fomentar as suas 
atividades de ensino.

O nosso posicionamento é que 
todos os megaeventos esporti-
vos podem fomentar discussões 
e estimular vivências de diver-

aulas de Educação Física Escolar. 
Todavia, essas atividades preci-
sam ir muito além da prática pe-
la prática. É preciso problemati-
zar com as crianças e jovens os 
aspectos políticos, sociais, eco-
nômicos, históricos, biológicos 

manifestações da cultura corpo-
ral que fazem parte dos eventos 

esportivos. A produção discursi-
va sobre o futebol feminino ao 
longo da história brasileira pre-
cisa fazer parte desses debates.
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