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RESUMO 

 

Este trabalho contribui com a discussão sobre a importância do jornalismo esportivo no 

debate sobre a participação de homossexuais masculinos no futebol e o papel dos jornalistas 

sobre a discussão acerca da homofobia nos estádios em Goiânia, capital de Goiás. A pesquisa 

se propõe a analisar o posicionamento dos jornalistas sobre a homossexualidade no futebol 

para compreender até que ponto a atuação desses profissionais pode contribuir para o debate 

sobre as perseguições no esporte mais disputado do Brasil. Para alcançar essas finalidades, a 

parte teórica deste trabalho está dividida em três partes, sendo que a primeira se destina a 

definir uma contextualização sócio-histórica e cultural da posição social ocupada pelos 

homossexuais no Brasil e em Goiás, avançando para o campo mais específico do futebol 

local. Nesse sentido, busca-se compreender as origens e o contexto de perseguição da 

homossexualidade masculina no futebol na tentativa de entender os motivos para uma 

possível ausência (ou a não aceitação da presença) de homossexuais nessa modalidade 

esportiva. Na segunda parte, abordam-se as principais características que tornam o futebol 

uma prática viril, agressiva e masculinizada por alguns grupos de poder das arquibancadas. 

Além da violência física, trata-se também da violência simbólica que estrutura uma barreira 

imperceptível de acesso aos homossexuais no futebol. Este capítulo também aborda a 

condição cidadã desse grupo minoritário no futebol e as condições de acesso aos meios de 

comunicação como prática da cidadania. Por fim, a terceira parte fala especificamente do 

jornalismo esportivo, apresentando as principais características, equívocos, critérios de 

seleção e algumas indicações para o agendamento e o silenciamento de notícias no jornalismo 

esportivo. Para alcançar esse resultado, foram realizadas 18 entrevistas com jornalistas dos 

principais veículos do estado (rádio, TV e impresso) que abrem espaço para o esporte. Esse 

material foi submetido à análise de conteúdo com o objetivo de categorizar as respostas dos 

profissionais de comunicação. Os resultados apontaram que os jornalistas não consideram o 

tema importante para a cobertura jornalística por se tratar de um assunto que carece de 

personagens (notoriedade). Por sua vez, as práticas homofóbicas nas arquibancadas foram 

classificadas pelos entrevistados como manifestações culturais das torcidas e atos naturais no 

ambiente esportivo, o que demonstra uma naturalização do preconceito. 

 

Palavras-chave: futebol; heteronormatividade; homossexualidade masculina; jornalismo 

esportivo; silenciamento. 
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ABSTRACT 

 

This work contributes to the discussion about the importance of sports journalism in the 

debate about the participation of male homosexuals in Brazilian soccer and the homophobic 

practices of the journalists who make sports coverage in Goiânia, Goiás. The research 

proposes to analyze the position of journalists on the homosexuality in soccer to understand to 

what extent the performance of these professionals can contribute to the debate about the 

persecutions in the most disputed sport of Brazil. In order to achieve these goals, the 

theoretical part of this work is divided into three parts, the first of which is to define a socio-

historical and cultural contextualization of the social position occupied by homosexuals in 

Brazil and Goiás, moving to the more specific field of the local football. In this sense, the aim 

is to understand the origins and context of the persecution of male homosexuality in football 

in an attempt to understand the reasons for a possible absence (or non-acceptance of the 

presence) of homosexuals in this sporting modality. In the second part, the main 

characteristics that make football a virile, aggressive and masculinized practice by some 

power groups of the stands are discussed. Besides physical violence, this work talks about 

symbolic violence that structures an imperceptible barrier to accessing homosexuals in 

football. This chapter also addresses the citizen status of this minority group in football and 

the conditions of access to the media as a practice of citizenship. Finally, the third part deals 

specifically with sports journalism, presenting the main characteristics, misconceptions, 

selection criteria and some indications for scheduling and silencing news in sports journalism. 

To achieve the aims, 18 interviews were conducted with journalists from the state's main 

vehicles (radio, television and newspaper) that open space for sports. This material was 

submitted to content analysis with the objective of categorizing the responses of the 

communication professionals and. The results pointed out that journalists do not consider the 

topic important for journalistic coverage because it is a matter that lacks characters 

(notoriety). In turn, the homophobic practices in the stands were classified by the interviewees 

as cultural manifestations of the bleachers and natural acts in the sports environment, which 

demonstrates a naturalization of prejudice. 

 

Keywords: soccer; heteronormativity; male homosexuality; sports journalism; silencing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Constituição Federal Brasileira, no artigo 217, determina ao Estado o dever de 

fomentar as práticas esportivas como direito de cada cidadão. Além disso, o artigo 3º, incisos 

III e IV, destaca que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil reduzir as 

desigualdades sociais e ―promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação‖ (BRASIL, 2012, p. 11). Fruto da Carta 

Magna de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 4º, destina como 

dever da família, comunidade e do poder público a responsabilidade pela ―efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária‖ (BRASIL, 2014, p.11). O destaque dado ao esporte, no entanto, tem um 

significado mais amplo que a simples prática de exercícios físicos. Os trechos das legislações 

supracitadas atribuem às práticas esportivas a importância da construção da dignidade 

humana, garantindo aos cidadãos o bem-estar e o desenvolvimento de habilidades sem 

qualquer forma de discriminação. 

 É desde a infância que as práticas esportivas devem ser incentivadas para a promoção 

da coletividade. Para Paganella (2007), o esporte é um importante vetor para a prevenção de 

doenças e manutenção da saúde. Considerando o Direito à Vida um direito fundamental e a 

prática esportiva uma condição essencial para alcança-lo, o acesso ao esporte também deve 

ser considerado fundamental, sendo atribuído ao Estado o dever de fomentá-lo. Nesse sentido, 

o esporte passa a ser importante ferramenta para a promoção da educação, lazer e integração 

social, comprovando o vinculo do esporte e da cidadania, principalmente no processo de 

inclusão dos sujeitos na sociedade. Porém, essa proposta está ameaçada em algumas 

modalidades esportivas devido à segregação de gêneros. 

  Alguns esportes, especialmente o futebol, são historicamente explorados para a 

demonstração de virilidade e afirmação de poder masculino. Para Fry e MacRae (1985), os 

papéis sexuais no Brasil popular
1
 impõem desde a infância aos meninos o papel do homem 

trabalhador que deve ser capaz de sustentar a família, interessados pelo futebol e por 

atividades impostas socialmente como masculinas. As mulheres, por outro lado, aprendem a 

realizar as tarefas de casa e, diferentemente dos homens, não devem se interessar por esportes 

                                                           
1
 Os autores, mantendo o cuidado sobre o problema de generalizações sobre o Brasil, falam sobre um país 

tradicional ―dos homens, mulheres, putas e bichas, que, por falta de uma palavra melhor‖ (FRY. MACRAE, 

1985, p.41), decidiram chamar de Brasil ―popular‖. 
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viris. Dessa forma, as crianças são educadas para corresponder aos comportamentos 

heteronormativos e qualquer atitude desviante é vista com suspeita ou desagrado. 

  Mesmo que o esporte indique em sua concepção a inclusão social sem discriminação, 

observações exploratórias
2
 nos estádios goianos (Serra Dourada e Olímpico Pedro Ludovico 

Teixeira, ambos localizados em Goiânia) apontam que comportamentos que não seguem o 

padrão heteronormativo não são aceitos, evidenciados por meio de gritos homofóbicos ou pela 

rejeição aos jogadores que assumiram a homossexualidade. Apesar de DaMatta (1982) 

afirmar que o futebol permite aos espectadores experimentarem a sensação de igualdade em 

um rito de inversão em que não há espaço para a construção de hierarquias nas arquibancadas 

(principalmente entre ricos e pobres), o recorte envolvendo o debate sobre gêneros mostra 

que, neste esporte, a participação de mulheres e homossexuais ainda é associada a estereótipos 

negativos. 

  Após a constatação do cenário envolvendo o futebol e a discriminação nas 

arquibancadas, foi realizada uma pesquisa exploratória nos anais dos principais eventos de 

comunicação (Intercom, SBPJor e Compós) para identificar trabalhos voltados para a temática 

da sexualidade nos esportes
3
. Para essa tarefa, foi utilizada a combinação das palavras-chave 

―homossexualidade‖, ―esporte‖, ―sexualidade‖ e ―gênero‖ por meio do sistema de buscas dos 

endereços eletrônicos. Do total de publicações relacionadas às pesquisas, foram selecionadas 

apenas as que tratavam das representações de atletas e torcedores pela mídia esportiva 

brasileira. Identificou-se que os trabalhos estão centrados em três eixos de pesquisa: a 

representação da mulher no futebol, a masculinização e construção de ídolos no esporte e a 

representação do pertencimento clubístico. Em relação ao primeiro grupo, os trabalhos 

ressaltam a luta e as barreiras enfrentadas pelas mulheres em busca de reconhecimento na área 

esportiva, sempre as colocando em contexto de disputa com os homens. Já o segundo grupo 

destaca a construção de celebridades no futebol e o trabalho da imprensa esportiva em criar 

ídolos, principalmente na representação nacional dos atletas. Por fim, o terceiro grupo está 

voltado ao aspecto mercadológico, principalmente na utilização da comunicação para 

representar o pertencimento de torcedores aos clubes de futebol. 

                                                           
2
 Considerou-se a visita realizada pelo autor a 20 partidas dos Campeonatos Goiano e Brasileiros das Séries A e 

B, em 2017 e 2018, envolvendo as equipes da capital: Atlético Clube Goianiense, Goiás Esporte Clube e Vila 

Nova Futebol Clube. 
3
 No Portal de Livre Acesso à Produção em Ciências da Comunicação (Portcom) foram encontrados 289 

trabalhos relacionados à combinação das palavras-chave, sendo que foram selecionados apenas 12 artigos que 

envolviam o debate entre esporte e gêneros. Nos portais de pesquisa da Sociedade Brasileira de Pesquisa em 

Jornalismo (SBPJor) e da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós) 

não foram encontradas pesquisas relacionadas a essa temática. 
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 Diante desse cenário de representações de atletas, foi identificada uma lacuna 

relacionada ao debate sobre gêneros e esporte, uma vez que as produções estão 

majoritariamente direcionadas para a discussão sobre a construção de identidades no futebol 

masculino e na luta pela igualdade e visibilidade feminina nos esportes. Porém, percebe-se um 

terreno ainda pouco explorado relacionado à homossexualidade masculina, principalmente no 

que se refere às percepções e posicionamentos dos jornalistas esportivos sobre o tema. 

  No Brasil, apenas dois casos de jogadores de futebol que assumiram a 

homossexualidade ganharam espaço na grande mídia e, ainda assim, em produções escassas e 

sem profundidade de debate. O primeiro foi do ex-atacante Vilson Zwirtes, que assumiu a 

orientação sexual aos 12 anos e atuou apenas em clubes de pequena expressão no Rio Grande 

do Sul, como o Lajeadense. Ao praticar o futebol de alto rendimento, o atleta sofreu 

perseguições de dirigentes e torcedores, afirmando que alguns clubes não ofereciam contratos 

por conta da homossexualidade. Essas perseguições fizeram com que Zwirtes abandonasse o 

esporte profissional e se dedicasse apenas ao futebol amador, afastando-se da intolerância nos 

gramados
4
. Já o goleiro Jamerson da Costa, mais conhecido como Messi, assumiu a 

homossexualidade em 2010, quando ainda defendia o Palmeira de Goianinha, do Rio Grande 

do Norte. Ao contrário de Zwirtes, Messi não abandonou a profissão e, em 2017, defendeu o 

potiguar Alecrim durante o campeonato estadual. Apesar de contar com o apoio dos elencos 

por onde atuou, o atleta nordestino sofre com perseguições de torcidas adversárias e os pais 

admitiram sentir desgosto em relação à orientação sexual do jogador
5
. 

  Porém, nenhum atleta brasileiro sofreu mais perseguições que Richarlyson Felisbino. 

O volante acumula passagens por clubes, como São Paulo Futebol Clube e Clube Atlético 

Mineiro, onde conquistou o Mundial Interclubes de 2005 e a Copa Libertadores de 2013, 

respectivamente, e pela Seleção Brasileira. Mesmo afirmando ser heterossexual, a carreira do 

atleta foi marcada por casos de perseguições homofóbicas, como durante a apresentação ao 

Guarani Futebol Clube, equipe de Campinas (interior de São Paulo), quando foi alvo de 

protestos de parte da torcida do próprio clube, que atirou bombas em direção ao estádio 

Brinco de Ouro da Princesa na primeira entrevista coletiva do atleta. 

                                                           
4
 Esporte Espetacular mostra história de preconceito no futebol. Disponível em: < 

http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Esporte_Espetacular/0,,MUL1424244-16321,00. html>. Acesso 

em 16 out. 2017. 
5
 Goleiro assume homossexualidade e enfrenta preconceito no interior do RN. Disponível em: 

<http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2010/10/goleiro-assume-homossexualidade-e-enfrenta-

preconceito-no-interior-do-rn.html>. Acesso em: 20 out. 2017. 
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  Ao avançar para uma abordagem internacional, percebe-se que esse cenário sofre 

poucas alterações. Em 1991, o inglês Justin Fashanu, que atuou por clubes de grande 

expressão da Inglaterra, como Nottingham Forest, Manchester City, West Ham e Newcastle, 

tornou público a orientação sexual quando ainda era jogador profissional e acabou sofrendo 

insultos homofóbicos, constrangimentos de técnicos, atletas e torcedores. Após sete anos de 

perseguições e acusado de estupro, Fashanu cometeu suicídio aos 37 anos, deixando em sua 

carta aos familiares a seguinte frase: ―Eu cheguei à conclusão que sou considerado culpado. 

Não quero causar mais constrangimento para meus amigos e família‖.  

No século XXI, a quantidade e a expressividade de atletas que assumiram a 

homossexualidade (mesmo após a aposentadoria) mostram avanços e provocam inquietações 

em relação à necessidade de se debater o assunto. O ex-jogador da Seleção Alemã e que atuou 

pela equipe nacional na Copa do Mundo de 2006, Thomas Hitzlsperger é um dos atletas mais 

famosos a assumir a homossexualidade, mas só o fez após se retirar dos campos em 

decorrência de lesões. Outro jogador homossexual que participou de elencos de seleções é o 

zagueiro estadunidense Robbie Rogers. O atleta tornou público a orientação sexual em 2013, 

chegou a se afastar do futebol após declarar a homossexualidade, mas retornou à profissão no 

mesmo ano. Em 2015, após o título nacional do Los Angeles Galaxy, a equipe foi recebida 

pelo ex-presidente Barack Obama e foi elogiado pelo pioneirismo nos Estados Unidos. 

  Apesar de Hitzlsperger e Rogers encontrarem forças para combater o preconceito, 

Fashanu acabou sendo derrotado pelas perseguições homofóbicas no futebol. De fato, após 20 

anos da morte do atleta, pouco se fala sobre a luta e a morte do profissional pela aceitação da 

homossexualidade no esporte. No Brasil, pouco se comenta sobre as consequências que o 

goleiro Messi e o atacante Vilson Zwirtes sofreram após assumir a orientação sexual. 

  Diante desse contexto, a visão do esporte para a inclusão social acaba caindo em 

contradição e abalada pelos preconceitos que ainda circulam no ambiente futebolístico. Se no 

início do século os pobres enfrentaram barreiras para praticar o futebol e os negros 

começaram a reverter o jogo contra o racismo nas últimas décadas, os homossexuais 

masculinos ainda sofrem com a disseminação do ódio nas arquibancadas e o pouco espaço 

destinado ao debate sobre questões homofóbicas. 

 

 

 



15 
 

A FUNÇÃO DO JORNALISMO ESPORTIVO NO DEBATE SOBRE A 

HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA 

 

 Diante desse cenário de preconceitos percebidos dentro do campo e entre os 

torcedores, surge a questão que norteia este trabalho relativo ao papel do jornalismo: qual é a 

percepção dos jornalistas esportivos sobre o tema e até que ponto a imprensa esportiva 

contribui para o debate sobre a homofobia no futebol goiano? Essa questão é pertinente 

porque os meios de comunicação, que deveriam ser utilizados para a promoção da discussão e 

crítica sobre o preconceito para reivindicações de direitos e denúncias contra a violência 

direcionadas aos homossexuais, também podem ser usados para a disseminação de práticas 

homofóbicas.  

  Para Leal e Carvalho (2009), o jornalismo representa um importante espaço para o 

debate sobre casos de homofobia e de cobertura sobre a agenda política e cultural LGBT. 

Porém, eles defendem que a falta de confiabilidade do grupo minoritário em relação aos 

veículos jornalísticos pode estar relacionada aos silêncios e omissões sobre casos de 

homofobia e entidades LGBTs, além da discordância sobre a maneira como as notícias sobre 

a homossexualidade são construídas. O agendamento de notícias que desconsidera o debate 

sobre temas de interesse sobre a homossexualidade provoca uma espiral do silêncio nas 

discussões sobre a participação dos homossexuais no esporte. Em Goiás, essa situação é ainda 

mais evidente, já que em pesquisas exploratórias não se identificou notícias que abordassem 

as práticas homofóbicas nos estádios ou a ausência de atletas homossexuais no futebol antes 

do início desta pesquisa (mesmo os jornalistas admitindo a existência de atletas desse grupo 

minoritário). 

  A partir da formulação da questão-problema, emergem outros questionamentos: qual é 

o papel do jornalismo esportivo em relação ao debate sobre a homossexualidade no futebol? 

Se há homossexuais no futebol e homofobia nas arquibancadas, por que o tema não é levado 

ao debate? Quais são as percepções e opiniões dos jornalistas esportivos sobre o assunto? A 

invisibilidade do tema reflete a pouca importância da questão ou é reflexo do preconceito dos 

próprios jornalistas? 

  Para responder essas perguntas, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

jornalistas esportivos de três plataformas midiáticas goianas: rádio, televisão e jornal. Além 

de serem os meios de comunicação mais tradicionais no estado, a ausência de portais e sites 

de notícias se deve à percepção, após exploração do material para recorte deste trabalho, de a 
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maioria das notícias desses locais serem provenientes das demais plataformas, ocorrendo 

apenas ajustes no conteúdo editorial para se adequar às especificidades do formato web. 

Foram realizadas entrevistas com três profissionais de dois veículos de comunicação de cada 

plataforma midiática (totalizando 18 entrevistas), levando em consideração as empresas 

jornalísticas com maior representatividade no segmento esportivo do estado: Rádio 

Bandeirantes 820 AM e Rádio Sagres 730 AM; jornais O Popular e Diário da Manhã; TV 

Anhanguera e PUC TV. Neste último caso, considerou-se a PUC TV pela produção de um 

programa com distribuição nacional, o PUC TV Esportes. Embora se considere o caráter 

didático e educativo consequente de sua ligação com uma universidade (a Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás), a emissora possui uma equipe para a cobertura esportiva do 

estado, o que não se repete em outras empresas de maior audiência, como a TV Serra 

Dourada e a Record Goiás. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizada a metodologia de Análise de 

Conteúdo, baseando-se nos dispositivos de Bardin (1977), para identificar as categorias mais 

utilizadas e que emergem das entrevistas semiestruturadas envolvendo a homossexualidade 

masculina no futebol. Os procedimentos metodológicos da Análise de Conteúdo levaram em 

consideração três etapas. A primeira foi a pré-seleção, onde foram formuladas hipóteses, 

objetivos e adotados os indicadores para a interpretação dos dados provenientes das 

entrevistas com jornalistas. Posteriormente, o material foi codificado, resultando na formação 

de cinco categorias distintas: origem do interesse (com foco nos motivos que levaram os 

jornalistas esportivos a escolher o ofício); profissão (detalhando a perspectiva dos 

profissionais sobre o próprio trabalho e o futebol); cultura (relatando sobre o olhar dos 

jornalistas sobre a cultura machista e homofóbica da modalidade esportiva); 

heteronormatividade (evidenciando como os jornalistas veem a construção de uma 

comunidade heteronormativa no futebol); atividade jornalística no esporte (focando o 

processo de seleção de notícias e a rotina produtiva dos profissionais da comunicação com o 

objetivo de identificar os motivos que levam os jornalistas a não debater sobre a 

homossexualidade no futebol). Por fim, as categorias de análise passaram por um processo de 

interpretação dos dados sob a perspectiva das referências bibliográficas que abordam a 

homossexualidade masculina e o futebol. 

  O referencial teórico está estruturado em três capítulos que se inter-relacionam com o 

objetivo de apresentar a homossexualidade masculina em sua condição sócio-histórica no 

Brasil, a relação entre a heteronormatividade masculina e o futebol, a condição cidadã (ou 
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subcidadã) dos homossexuais no futebol (ou perda de direitos, como a liberdade para 

frequentar os estádios e não sofrer difamações) e a função do jornalismo esportivo no debate 

sobre o tema. 

  No primeiro capítulo, os conceitos de homossexualidade masculina, 

heteronormatividade e homofobia são combinados na busca pela compreensão integral do 

fenômeno no Brasil para, posteriormente, entender como ocorrem as relações de poder entre 

os grupos maioritários e minoritários no futebol. A partir da tentativa de conceituar a 

homossexualidade masculina no País, foi proposto um debate sobre as condições sócio-

históricas e culturais desse gênero sexual, aprofundando a compreensão desse fenômeno na 

modalidade esportiva a partir de levantamentos teóricos e de observações-participantes nos 

estádios goianienses. A relação homossexualidade masculina e futebol exigiu pesquisas 

históricas e sociológicas por meio de reflexões sobre os trabalhos teóricos envolvendo a 

sexualidade e homofobia realizados por Foucault (1988), García (2002), Fry e MACRAE 

(1985), Green (2000), Borillo (2010), Eribon (2008) e Bourdieu (2012). 

  Os estudos do capítulo caminham para a contextualização das perseguições aos 

homossexuais masculinos no Brasil e, principalmente no futebol, resultando em um conjunto 

de conhecimentos históricos e sociais sobre o tema. Porém, ressalta-se que este trabalho é 

uma pesquisa em comunicação e não se presta a aprofundar completamente sobre as 

perseguições aos homossexuais no Brasil. A construção cultural e sócio-histórica proposta por 

esta pesquisa tem como objetivo detalhar como a homossexualidade masculina chegou ao 

local social onde se encontra. Portanto, o primeiro capítulo tem como meta apontar as 

principais raízes históricas, políticas e sociais sobre a temática, considerando-se a posição e o 

contexto sócio-histórico onde situa o sujeito. 

  A perseguição histórica aos homossexuais no futebol, apresentado no primeiro 

capítulo, leva a um debate sobre dois conceitos essenciais na estrutura deste trabalho: a 

violência e a cidadania. Nesse sentido, é apresentado no segundo capítulo um contexto mais 

específico do futebol, que aponta para a virilidade dos grupos de poder nos estádios, 

resultando, na maioria das vezes, em violência física e simbólica. Detalha-se nesta parte da 

pesquisa as principais características heteronormativas masculinas das arquibancadas por 

meio da observação-participante e do debate teórico entre Elias (1994; 1992), Murad (2017), 

Monteiro (2003) e Toledo (1993). A imposição do comportamento masculino nas 

arquibancadas determina a relação de aproximações e distanciamentos entre os grupos em um 

processo de construção de cidadania baseada na inclusão e exclusão. Devido a essa 
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aproximação entre os conceitos de violência simbólica e cidadania que se determinou manter 

os dois termos no mesmo capítulo, a fim de manter a coesão entre os significados e a relação 

estabelecida entre a homossexualidade masculina e o futebol. Neste sentido, o capítulo tem 

como principal objetivo discutir sobre as possibilidades de acesso do grupo minoritário à 

comunicação, principalmente no que tange à responsabilidade social dos meios de 

comunicação em dar voz aos cidadãos para reivindicar direitos. 

  Por fim, a terceira parte busca apresentar o lugar do jornalismo esportivo no debate 

sobre a homossexualidade masculina no futebol, expondo, principalmente, o equívoco do 

jornalismo em dar preferência apenas ao que acontece dentro dos limites do campo, 

ignorando, muitas vezes, o que se passa fora das quatro linhas (BUENO, 2005). Com isso 

debate-se o processo e os critérios de seleção das notícias, buscando compreender quais 

motivos levam os jornalistas esportivos a selecionarem e trabalharem sobre alguns fatos e 

ignorar outros. A ausência do debate sobre a homossexualidade masculina nos meios de 

comunicação em Goiás indica um processo de agendamento e silenciamento sobre o tema dos 

debates esportivos, ignorando a ausência de jogadores homossexuais no futebol e as 

manifestações homofóbicas provenientes das arquibancadas (fatores levantados no segundo 

capítulo). 

  Este levantamento teórico teve como principal objetivo relacionar e discutir três 

conceitos fundamentais deste trabalho: homossexualidade masculina, futebol e jornalismo 

esportivo. O primeiro ao evidenciar os homossexuais como grupo minoritário perseguido 

historicamente no Brasil e que enfrentam dificuldades e proibições de acesso a diversas 

estruturas da sociedade. Entre esses locais, o futebol é o que traduz mais fortemente o 

domínio da heteronormatividade (junto com o espaço militar), o que transforma o esporte que 

deveria primar pela igualdade e inclusão social sem qualquer tipo de preconceitos (como 

citado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança do Adolescente) em território 

marcado pela virilidade e intolerância contra pessoas que não possuem o mesmo 

comportamento do grupo de poder das arquibancadas. Por fim, envolve o jornalismo e sua 

função social de dar voz e promover o debate em relação a situações de desigualdades e 

exclusão social, situação que não ocorre em Goiás diante do contexto de perseguições aos 

homossexuais dentro e fora dos gramados. 

 Este trabalho busca ampliar a discussão sobre o tema no futebol (gênero e cidadania), 

já que o assunto ainda é incipiente dada a quantidade de práticas homofóbicas nas praças 

esportivas e a pouca abertura concedida pela mídia para o debate sobre os preconceitos às 
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minorias. Portanto, pretende-se contribuir de maneira científica ao abordar um tema pouco 

estudado pela perspectiva comunicacional e avança para a importância social ao exigir o 

aprofundamento dos debates relacionados às práticas homofóbicas em ambientes 

futebolísticos no sentido de proporcionar o acesso e a participação universal à modalidade 

esportiva mais praticada no Brasil. 

  A pesquisa também é resultado de inquietações por parte do pesquisador sobre a 

produção de conteúdos da mídia esportiva brasileira que se iniciaram ainda na graduação, 

durante a execução da monografia sobre a cobertura da Seleção Brasileira de Futebol na Copa 

América de 2015 pelo Globoesporte.com. Essa vontade de aprofundar o estudo sobre o 

jornalismo esportivo, junto com a incipiência da pesquisa na área, foram fatores que 

incentivaram o início desta dissertação. 

  



20 
 

1 HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA E FUTEBOL 

 

  Para ver demonstrações homofóbicas no ambiente esportivo basta acompanhar uma 

partida de futebol em um estádio ou pela televisão, principalmente quando gritos de 

torcedores (e até mesmo de jogadores e treinadores) escapam durante a transmissão. No 

Brasil, esse tipo de situação ficou ainda mais evidente durante a Copa do Mundo de 2014, 

quando torcedores mexicanos gritaram expressões preconceituosas durante cobranças de tiro 

de meta com o pretexto de desestabilizar os goleiros adversários, fato replicado por outras 

torcidas, inclusive a brasileira. 

  Para compreender como isso ocorre no Brasil, é necessário entender como a 

homossexualidade masculina foi construída e significada por diferentes culturas e épocas. 

Assim como Fry e MacRae (1985), este trabalho parte do pressuposto de que a 

homossexualidade e suas práticas são produzidas historicamente e estão diretamente 

relacionadas com as sociedades concretas. Para isso, propõe-se um breve levantamento sobre 

a definição de homossexualidade e suas raízes históricas para, posteriormente, se mergulhar 

na temática do futebol. 

  Durante este capítulo será discutida a conceituação da homossexualidade masculina e 

sua relação com as demais tipologias de gêneros sexuais a partir das ideias de García (2002), 

Fry e MacRae (1985), Louro (2000), Green (2000) e Mott (2003). Após essa discussão, 

propõe-se o debate sobre a evolução da homossexualidade ao longo dos anos, remontando 

desde as primeiras grandes civilizações (Babilônia, Grécia Antiga e Império Romano) até os 

primeiros movimentos sociais no Brasil e em Goiás. Após esse resgaste histórico, parte-se 

para a discussão sobre as relações de poder envolvendo a heteronormatividade masculina nos 

estádios e de manifestações homofóbicas. 

  O que se propõe neste momento é uma apresentação cultural e sócio-histórica sobre a 

homossexualidade na sociedade brasileira. A partir desse resgate, propõe-se identificar as 

maneiras como se estruturam as relações de poder em um ambiente tão específico como o 

futebol. Para isso, discute-se o debate sobre heteronormatividade, homofobia e a construção 

da virilidade como padrões aceitáveis no ambiente futebolístico. 

 

1.1 Sobre a definição de homossexualidade 

 

  A definição do termo remonta ao século XIX. De acordo com García (2002), a origem 

da expressão tem duas possibilidades: na primeira, Fluvia (1979 apud GARCÍA, 2002) 

destaca que o termo foi introduzido por um médico húngaro (nome não citado) que passou a 



21 
 

significar a realidade das pessoas que sentiam atração sexual por indivíduos do mesmo sexo; a 

segunda relaciona-se à opinião de Fassnacht, citado por GARCÍA (2002), que atribui sua 

criação ao médico inglês Kertheny (pseudônimo) em 1869. 

  Fry e MacRae (1985) ressaltam que a definição possui variações em relação às 

diferentes culturas e tempos, mas destacam que se refere a um mesmo tema: relações sexuais 

e afetivas entre pessoas do mesmo sexo. Este trabalho assume a condição de que não há 

verdade absoluta sobre a homossexualidade e que a aceitação ou restrição em relação aos que 

mantém relações homoafetivas são produzidas no interior das sociedades, determinadas pelos 

contextos sócio-históricos de cada comunidade. Dessa forma, leva-se em consideração que 

esse termo sofre variações, adaptações e sinônimos. 

  Para analisar a homossexualidade masculina, é necessário levar em consideração o 

contexto em que está inserida. Portanto, ao assumir o futebol como ambiente de predomínio 

da masculinidade e da virilidade, o sujeito homossexual passa a ser visto como ser inferior 

que não possui as características necessárias para compartilhar o mesmo espaço nas 

arquibancadas. Consolida-se uma sociedade mais restrita em relação aos que mantém relações 

homoafetivas, diferenciando-se de outros contextos, como a política e a cultura, pelo 

silenciamento do contraditório e do diferente. 

 Segundo García (2002), o termo homossexualidade foi substituído por outras 

definições, principalmente em ambientes homossexuais. De acordo com o autor, a busca por 

diferentes termos deu-se pelo fato de ―homossexual‖ ter assumido conotações pejorativas em 

algumas culturas, promovendo a busca por palavras que não estivessem relacionadas ao 

desprezo social. Em movimentos sociais, a busca ainda destacou expressões que 

manifestavam o ―orgulho‖ do homossexual, como o termo ―gay‖. De todos os vocábulos, 

evita-se neste trabalho a palavra ―homossexualismo‖, uma vez que ―o sufixo ‗ismo‘ está 

muito associado à doença [...]‖ (MOTT, 2003, p. 8). Considerando ―homossexualidade‖ como 

o termo mais indicado para falar sobre o assunto, García (2002, p. 118) destaca que 

 

pode-se falar de ―homogenitalidade‖ (assim como de ―heterogenitalidade‖) em 

referência aos aspectos biológicos do sexo, de ―homoerotismo‖ (assim como de 

―heteroerotismo‖ com relação aos aspectos emocionais, e de ―homofilia‖ (assim 

como de ―heterofilia‖) para aludir aos aspectos relacionais. O termo que engloba de 

maneira adequada a realidade é homossexualidade (assim como 

―heterossexualidade‖ é o termo apropriado para significar a condição sexual das 

pessoas cuja pulsão sexual se orienta para indivíduos de sexo diferente). 

 

  A partir desse entendimento, pretende-se ampliar a compreensão da 

homossexualidade, sem privilegiar certos aspectos em detrimentos de outros, como genital ou 
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erótico, por exemplo, o que condenaria o fenômeno homossexual a uma condição reducionista 

(GARCÍA, 2002). Vale destacar que foram eliminados nesta breve exposição os termos 

pejorativos que se referem aos homossexuais e que os situam como um fenômeno ―doentio‖ 

e/ou ―anômalo‖. 

  Partindo-se do pressuposto de que os papeis sexuais entre o homem e a mulher variam 

de acordo com a cultura, Fry e Macrae (1985) destacam que as diferenças comportamentais 

entre os dois gêneros não devem ser explicadas apenas pelas diferenças biológicas, mas 

também pelos papéis sociais impostos. Diante dessa situação, criam-se expectativas em 

relação aos comportamentos aceitáveis para homens e mulheres. Desde a infância, as crianças 

são submetidas a padrões de comportamento e devem demonstrar emoções adequadas para o 

seu gênero. Qualquer conduta que não siga essa norma é corrigida no intuito de recolocar a 

criança no padrão aceitável. ―Às mulheres estimula-se a ginástica e o ballet, para fins de 

conformação dos corpos, e aos homens incita-se esportes competitivos, para fortalecer o 

corpo e exercitar o convívio regrado entre iguais‖ (SMIGAY apud PEREIRA et al., 2014, p. 

738). 

 

As coisas se complicam ainda mais para aqueles e aquelas que se percebem com 

interesses ou desejos distintos da norma heterossexual. A esses restam poucas 

alternativas: o silêncio, a dissimulação ou a segregação. A produção da 

heterossexualidade é acompanhada pela rejeição da homossexualidade. Uma 

rejeição que se expressa, muitas vezes, por declarada homofobia. (LOURO, 2000, 

p. 18) 

 

  Fry e Macrae (1985) destacam que aqueles que não seguem esses padrões 

comportamentais são vistos como biologicamente ou psicologicamente diferentes dos 

heterossexuais, evitando-se a discussão social sobre gêneros. Diante desse cenário, espera-se 

dos homossexuais masculinos comportamentos afeminados e, por sua vez, uma postura 

máscula e viril das homossexuais femininas. 

  García (2002) destaca que a homossexualidade é uma ―condição antropológica‖ e sua 

característica se revela no nível da homossexualidade, além de sua ―condição humano-sexual‖ 

estar na atração, de maneira exclusiva, por uma pessoa do mesmo sexo. A partir dessas 

considerações, define-se como homossexual aquele que vivencia a sua condição, sendo o 

indivíduo que busca realizar seus desejos enquanto tal. Por fim, a homossexualidade não 

revela patologias corporais ou psíquicas e não se enquadra como uma variante da 

heterossexualidade (não deve ser remetida à diferenciação entre homem e mulher). 

 Portanto, define-se a homossexualidade como ―a condição humana de um ser pessoal 

que no nível da sexualidade se caracteriza para sentir-se constitutivamente instalado na forma 
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de expressão exclusiva na qual o partenaire é do mesmo sexo‖ (GARCÍA, 2002, p. 119, 

itálico do autor). Agrega-se a essa definição outra elucidação: a homossexualidade não é 

doença, mas uma manifestação da sexualidade humana, resultado de um determinismo 

psíquico primitivo (DIAS, 2001). Não é um desvio de conduta, nem caracterizada como uma 

escolha pessoal do sujeito, e, portanto, a rejeição social não se justifica. 

 
As teorias que tentaram explicar a tendência homossexual por razões biológicas, 

genéticas, glandulares, psicológicas, sociais, etc., todas são insuficientes e muitas 

vezes, contraditórias entre si. De certo só se sabe uma verdade: que o homossexual 

é tão normal quanto os demais cidadãos. Nada distingue o gay e a lésbica dos 

demais homens e mulheres, a não ser que os homossexuais gostam do mesmo sexo, 

e os heterossexuais do sexo oposto. (MOTT, 2003, p. 14) 

 

  É importante salientar que três tipos de orientação sexual tem maior visibilidade 

atualmente (MOTT, 2003). Além da homossexualidade, já explicada, há a heterossexualidade 

(que mantém relações com pessoas do sexo oposto) e a bissexualidade (que se relaciona com 

pessoas de ambos os sexos). Além desses, já foram identificadas a pansexualidade (atração 

sexual por pessoas independente do sexo e do gênero), a transexualidade (pessoa que não se 

sente identificada com o corpo e o gênero psicológico), a assexualidade (que não sente desejo 

pelo prazer sexual) e o intergênero (pessoas que não se identificam nem como homens, nem 

como mulheres), entre outros. 

  Apesar desse levantamento, ainda corre-se o risco de deixar passar outras definições e 

termos. Portanto, ressalta-se que este resgate conceitual refere-se apenas aos principais 

conceitos sobre gêneros, pois, por exemplo, somente em Nova York são reconhecidos 31 

identidades de gêneros
6
. 

 

1.2. Breve história da homossexualidade 

   

 Os primeiros relatos sobre as práticas homoafetivas remontam a cerca de 2000 a.C. De 

acordo com Torrão Filho (2000), a Epopeia de Gilgamesh, descoberta em 1853, é uma das 

mais antigas obras de ficção que relata atração entre pessoas do mesmo sexo. Nela, conta-se a 

história do rei de Uruc, que recebeu o aviso, por meio de sonhos repletos de erotismo, da 

                                                           
6
 Exemplos dos gêneros reconhecidos nos Estados Unidos: bi-gendered, cross-dresser, drag queen, drag king, 

femme queen, female-to-male, FTM, gender bender, pangender, transexual/transexual, trans person, woman, 

man, butch, two-spirit, trans, agender, third sex, gender fluid, non-binary transgender, androgyne, gender gifted, 

gender blender, femme, person of transgender experience, Androgynous. Disponível em: 

<http://nation.foxnews.com/2016/05/24/new-york-city-lets-people-choose-31-different-gender-identities>. 

Acesso em: 25 ago. 2017. 
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chegada de um meteoro, que seria Ekindu, ser criado pelos deuses. Em outro sonho, 

Gilgamesh encontrou um machado abandonado, o qual amou como uma mulher. Em ambos, 

sua mãe Ninsu interpretou como a chegada de um companheiro, um amigo, que o rei de Uruc 

amaria como uma mulher. 

  Gilgamesh era pansexual e se relacionava com crianças, virgens etc. A forma como 

manifestava a satisfação pelo desejo sexual se revelava perturbadora para a população. Porém, 

a obra de ficção representava a forma como a sociedade via a relação entre homens na 

Babilônia: ―prova de virilidade, quando relacionadas a dois homens, e uma relação honrada 

até mesmo pelos grandes heróis e deuses‖ (TORRÃO FILHO, 2000, p. 21). Em Uruc, era 

comum sacerdotes se travestirem, mulheres vestidas de homens e homens vestidos de 

mulheres, o que indica que a homossexualidade não era perseguida naquela sociedade.  

  Para os gregos, o primeiro casal homossexual foi formado pelo rei tebano Laio e o 

jovem Crísipo, quando o primeiro, triste e infeliz, raptou o segundo e resolveu compartilhar o 

seu amor. O próprio Zeus é personagem de histórias de relações homoafetivas ao se admirar 

pela beleza do príncipe troiano Ganimedes. Ao sequestrar e levar o jovem ao Olimpo, Zeus o 

transformou em copeiro dos deuses e, após os banquetes, podia servir a favores sexuais dos 

convidados. Hércules, filho de Zeus e Alcmena, também se relacionou com 14 amantes 

masculinos, mesmo que a lenda grega destaque sua personalidade viril ao se relacionar com 

50 virgens em uma mesma noite. Apolo, além de seus amores femininos, também é famoso 

pelos relacionamentos com homens (Forbas, Himeneu e Jacinto, filho do rei de Esparta). 

  Esses relatos apontam que a homossexualidade tinha um significado diferente na 

Grécia Clássica. Aliás, os termos ―homossexualidade‖ e ―heterossexualidade‖ são expressões 

modernas (ULLMANN, 2007): os gregos utilizavam os termos ―erômenos‖ (amado) para a 

atitude passiva e ―erastês‖ (amante) para o ativo. De forma mais específica, o relacionamento 

entre dois homens era visto de maneira diferente em Atenas e Esparta (CORINO, 2006). 

Nesta, a relação homoafetiva era parte da disciplina militar e, consequentemente, a 

homossexualidade não influenciava a condição entre homens e guerreiros, sendo aceita desde 

que os amantes demonstrassem atração mútua baseada na honra e no respeito. 

 Já a sociedade ateniense aceitava a prostituição masculina desde que seus praticantes 

não ocupassem cargos públicos, uma vez que se acreditava que o homem que vendia o corpo 

não hesitaria em vender os interesses de uma cidade. Também não era aceita a prática 

homoafetiva entre pessoas da mesma idade, devendo ser realizada entre um indivíduo mais 

velho, o amante, e um jovem entre 12 e 18 anos, o amado. Nesta relação, a finalidade era a 
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transmissão do conhecimento do erastês ao erômenos (CORINO, 2006). Em Creta, a 

homossexualidade era considerada uma prática socialmente enobrecedora. Os cretenses não 

persuadiam seus amantes, mas os raptavam. Os meninos mais inteligentes e talentosos eram 

mais cobiçados do que os simplesmente bonitos. Os jovens raptados desfrutavam de 

privilégios especiais, como posição de destaque em eventos de dança e corrida, as melhores 

vestimentas presenteadas pelos amantes etc. (TORRÃO FILHO, 2000). 

  Os romanos podiam exercer a sexualidade com homens ou mulheres, mas essa 

aceitação sofreu mudanças ao longo do tempo, sendo que o amor entre um romano e um 

jovem livre passou a ser punido com multa, mas a relação entre romanos e escravos não 

sofriam restrições (MOREIRA FILHO; MADRID, 2009). 

 

Nesta sociedade também existia uma repulsa com relação ao homem romano que 

adotava a condição de passivo, ou seja, mantinha-se a mesma concepção que os 

gregos tinham a respeito da passividade, que esta só deveria ser típica de mulheres, 

jovens e escravos. Porém, esta desaprovação não era absoluta, pois a virilidade era 

requisito essencial, exemplo disto é a de Júlio César, que mantinha um caso com 

Nicomedes, rei de Bitínia, sendo que nesta relação César adotava a condição de 

passivo, o que para os Romanos era um ato ilícito, contudo, César também tinha 

uma reputação de conquistador de mulheres, destacando-se dentre tantas que não 

resistiram aos seus encantos Cleópatra. (MOREIRA FILHO; MADRID, 2009, p. 5) 

 

  O primeiro texto de lei proibindo práticas homoafetivas foi datado em 533 pelo 

imperador Justiniano, já no período cristão, que previa a pena de morte em caso de relações 

homoafetivas (TORRÃO FILHO, 2000). Na Idade Média, as Igrejas começaram a atuar em 

assuntos familiares e sexuais e, a partir desse momento, o sexo passou a ser aceito apenas para 

a procriação. Torrão Filho (2000) afirma que, apesar da aceitação da relação homossexual 

pela maioria dos cristãos, ela passou a ser moralmente condenada, principalmente entre 

aqueles que adotavam um estilo de vida baseado na castidade. Além disso, o mito de que 

crianças eram molestadas por homossexuais foi difundido, transformando a relação 

homoafetiva de prática educativa (pederastia) à prática repulsiva na Idade Média. 

  Dieter (2012) afirma que a perseguição aos homossexuais pelo Cristianismo ocorreu 

pela transformação de sua prática em pecado, uma vez que descumpria a ordem ―crescei e 

multiplicai-vos‖. Porém, a ambiguidade em relação à homossexualidade esteve presente entre 

os eclesiásticos neste período, sendo chamada de ―vício dos clérigos‖ (MOTT, 2003, p. 22). 

―Dentro da igreja, nos círculos intelectuais, não se tem tão claro se a homossexualidade é um 

vício abominável ou um pecado ao qual a maior parte das pessoas acaba por cometer um dia, 

como a gula, a avareza ou a inveja [...]‖ (TORRÃO FILHO, 2000, p. 110). 
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  As perseguições aos homossexuais cresceram após o lançamento da Suma Teológica, 

de Santo Tomás de Aquino, que condenava as práticas homoeróticas no século XIII 

(TORRÃO FILHO, 2000). A relação homoafetiva passou a ser um ―pecado tão abominável‖ 

que não deveria ser pronunciada. 

  Com o absolutismo, na Idade Moderna, ocorreu o aumento da repressão religiosa e 

civil, uma vez que o Estado passou a atuar na vida íntima das pessoas (TORRÃO FILHO, 

2000). A transformação da sociedade, que aceitava a homossexualidade, em homofóbica 

demorou séculos. Entre 1348 e 1350, por exemplo, chefes de Estados, influenciados pela 

Igreja Católica, passaram a atribuir as causas da Peste Negra aos homossexuais, acusando-os 

de terem condutas sexuais imorais (DIETER, 2012), processo semelhante ao que aconteceu 

com a disseminação da AIDS no último século. Neste processo, as práticas homoafetivas 

passaram à clandestinidade. 

  Já no século XIX, a homossexualidade passou a ser vista como doença, quando a 

discussão médica se localizava entre uma situação congênita ou adquirida, ―se deveria ser 

tratada, perseguida pela lei ou apenas lamentada‖ (TORRÃO FILHO, 2000, p. 279). No 

século XX, os homossexuais foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, 

marcados por um triângulo rosa para indicar a orientação sexual, aprisionados e executados 

nos campos de concentração pelo regime nazista, onde parte foi submetida aos experimentos 

de laboratórios para identificar a origem dos ―desvios‖ (ELÍDIO, 2010). 

 

1.3 Raízes da homossexualidade no Brasil 

 

  A homossexualidade era aceita entre os primeiros povos que habitaram o Brasil. 

―Quando os europeus chegaram ao Novo Mundo encontraram aqui inúmeras tribos indígenas 

onde os gays eram muito numerosos e respeitados‖ (MOTT, 2003, p.12). Nesse tipo de 

sociedade, as relações homoeróticas eram uma prática comum, como um rito de passagem 

para a fase adulta (FREYRE, 2003). 

  Diante da moral sexual indígena, muitos homens brancos também consumaram seus 

desejos homoeróticos (FREYRE, 2003). A relação entre homens brancos e indígenas era 

diferente das relações entre o senhor e o escravo, ocorrendo casos no qual o homem negro 

passou a ser submetido às vontades sexuais do ―menino branco‖, mesmo sem seu 

consentimento. Para muitos desses meninos, o escravo servia para o primeiro contato sexual, 

sendo este submetido ao sadismo. Para Soliva (2012, p. 320), 
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A submissão sexual do homem negro pelo branco é um dado significativo para 

compreendermos a relação de poder e dominação travada entre essas duas etnias. 

Nessa relação, o lugar assumido no coito é um ponto de fundamental importância 

para entender a dinâmica que engendra os papéis sexuais, bem como a distribuição 

do poder e do prestígio na nossa sociedade. 

 

  Dividida em uma rígida hierarquia de gêneros na sociedade brasileira, a posição 

ocupada em relações sexuais (ativo e passivo) expressa a posição dos indivíduos na estrutura 

social (FRY; MACRAE, 1985). Nesse cenário, ―ao penetrar sexualmente o homem negro, o 

homem branco estaria subtraindo-o de sua masculinidade, colocando-o em um lugar de menor 

prestígio, menor ainda do que aquele ocupado pela mulher‖ (SOLIVA, 2012, p. 321). 

  A aceitação das práticas homossexuais durante o período colonial brasileiro era 

ilusória ou marcada por conveniências: a perseguição contra pessoas que se relacionavam 

com outras do mesmo sexo era evidente, tanto que ―a justiça real, o tribunal do Santo Ofício e 

a justiça episcopal se articulavam para descobrir, perseguir, prender, sequestrar os bens, 

açoitar, degredar e executar os réus‖ (MOTT, 2003, p. 20) que mantinham relações 

homoafetivas. O Ofício da Sagrada Inquisição, instalado em Portugal em 1553, consideravam 

tanto o penetrador quanto o receptor em uma relação anal (podendo ser homem ou mulher) 

como sodomitas. Os acusados poderiam ser condenados à fogueira (GREEN, 2000a). 

Segundo Mott (2003), somente na década de 1820 que a sodomia deixou de ser considerado 

crime no Brasil, após a abolição da Inquisição Portuguesa (1821) e a influência do Código de 

Napoleão (1823). Durante esse período, a Inquisição registrou 4.419 denúncias, 394 foram a 

julgamento e trinta foram condenados à morte na fogueira. Aqueles que não recebiam pena de 

morte eram obrigados a trabalhar em navios de guerra ou eram forçados a ser exilar 

(temporária ou perpetuamente) na África, Ásia e Índia. ―Em geral, essas duras punições eram 

decretadas após o condenado já ter tido suas propriedades confiscadas e sido brutalmente 

chicoteado em público‖ (GREEN, 2000a, p. 56). Apesar de a sodomia deixar de ser 

considerado crime desde o século XIX, a relação sexual envolvendo pessoas do mesmo sexo 

ainda era perseguida pela Igreja Católica por ser considerado pecado, uma vez que a Igreja 

defendia que o sexo deveria se restringir ao casamento e ter como objetivo a procriação. 

 

1.4 Aspectos legais 

 

  A luta contra a discriminação das minorias por meio de dispositivos que pretendiam 

estender aos homossexuais os mesmos direitos civis e sociais concedidos aos heterossexuais 

avançou no final do século XIX e ao longo do XX (VIANA; LACERDA, 2004). Porém, o 
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Código Penal de 1890, por exemplo, apesar de não punir diretamente as relações 

homoafetivas, utilizava instrumentos para controlar o comportamento homossexual. O mais 

evidente deles refere-se ao Artigo 379, que se referia à proibição do travestismo e o disfarce 

do sexo por meio de ―trajes proibidos aos gêneros‖. Apesar de essa lei ter sido branda durante 

os períodos do Carnaval, ela servia como pretexto para prender homossexuais que usavam 

roupas do sexo oposto (GREEN, 2000a). 

 
As provisões deram à polícia o poder de encarcerar arbitrariamente homossexuais 

que mostrassem em público um comportamento efeminado, usassem cabelos 

longos, roupas femininas ou maquiagem, ganhassem a vida com a prostituição ou 

aproveitassem o abrigo dos arbustos nos parques para desfrutar de um contato 

sexual noturno. A sodomia havia sido descriminada no início do século XIX. 

Contudo, códigos penais com noções vagamente definidas de moralidade e 

decência pública, assim como provisões que limitavam o travestismo e 

controlavam rigidamente a vadiagem forneciam uma rede jurídica pronta para 

capturar aqueles que transgredissem as normas sexuais aprovadas socialmente. 

Embora a homossexualidade em si não fosse tecnicamente ilegal, a polícia 

brasileira e os tribunais dispunham de múltiplos mecanismos para conter e 

controlar esse comportamento (GREEN, 2000a, p. 58) 

 

 Apesar da busca por satisfazer o desejo por meio de relações sexuais com pessoas do 

mesmo sexo não ser considerado crime naquela época, o comportamento homossexual passou 

a ser visto como doença. Green (2000a) afirma que o posicionamento de pesquisadores e 

médicos da segunda metade do século XIX orientava para o encarceramento e hospitalização 

de homossexuais para a realização de tratamento clínico da ―inversão‖. A ineficácia dos 

―tratamentos‖ para reversão da homossexualidade fez com que especialistas alertassem para o 

acompanhamento de crianças para descobrir ―degenerações‖ antes do avanço demasiado do 

comportamento homoafetivo. 

 
São os médicos que vão reivindicar a sua autoridade de falar a verdade sobre a 

sexualidade e são eles os agentes da gradual transformação da homossexualidade 

de "crime", "sem-vergonhice" e "pecado" para "doença", ao longo dos anos que 

seguem. O crime merece punição, a doença exige a "cura" e a "correção". (FRY; 

MACRAE, 1985, p. 61) 

 

 Um homem efeminado e de origem humilde também não tinha muitas opções de 

emprego, assumindo, geralmente, papeis que eram socialmente atribuídos às mulheres, como 

faxineiros e cozinheiros. ―Outros encontravam trabalho como ajudantes nos vários bordéis 

que serviam à crescente população masculina [...]‖ (GREEN, 2000a, p. 167). O fato de 

trabalharem nesse ambiente satisfazia a dois problemas dos proprietários de casas de 
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prostituição: o homossexual dificilmente se relacionaria com uma mulher da casa e poderia 

atender clientes que não gostariam de serem vistos abordando outros homens na rua. 

  Na atualidade, os homossexuais masculinos conquistaram mais espaços no mercado de 

trabalho, mas ainda é nítida a barreira imposta aos membros desses grupos em algumas 

profissões. O futebol configura-se um exemplo dessa lógica heteronormativa, onde os 

profissionais que almejam um espaço nesse mercado devem se submeter ao padrão normativo 

do esporte ou abandonar o emprego. Aqueles que resistem a essa imposição, como os casos 

do goleiro Messi e do atacante Vilson Zwirtes, sofrem com perseguições de dirigentes, atletas 

e torcedores, encontrando dificuldades para a prática da profissão. Ao negar o acesso ao 

trabalho, ocorre-se também a rejeição da condição cidadã dos homossexuais, pois ao impor 

barreiras aos membros deste grupo em relação às atividades para a qual possuem talento e 

condições para executar, afeta-se diretamente as condições de subsistência desses indivíduos. 

 As décadas entre 1960 e 1980 reservaram aos grupos minoritários outro contexto 

histórico e político. Porém, perseguições e humilhações públicas seguiram acontecendo. 

Durante o período da Ditadura Militar, a sociabilização de homossexuais continuou, mas 

houve ―censura a muitos espetáculos de travestis, transformistas nos principais salões do eixo 

Rio-São Paulo e ocorria a detenção de muitos homossexuais que buscavam encontros furtivos 

nas ruas‖ (PASSAMANI, 2010, p. 3). Geralmente, policiais e militares criavam razões para 

tais atos, relacionando-os à vadiagem e ao consumo de drogas. 

  Apesar de os militares estarem mais interessados na perseguição aos sindicatos e 

movimentos voltados para o comportamento político de esquerda de inspiração marxista, a 

homossexualidade era vista como uma ameaça à família brasileira pelos grupos que 

sustentavam a ditadura. Entre 1963 e 1969, a partir da análise de recortes de reportagens de 

jornais e revistas, autos judiciais e entrevistas em Belo Horizonte, verificou-se ―a instituição 

de normas jurídicas e os usos de forças policiais para restringir direitos de pessoas com 

condutas homossexuais e para hostilizar a circulação dessas pessoas nos espaços públicos‖ 

(OLIVEIRA; SANTANA, 2016, p. 302). 

  Mesmo com essas perseguições e a revogação de direitos civis, ocorreram mudanças 

significativas para a sociabilização dos homossexuais, surgindo novos espaços públicos para o 

relacionamento deste grupo (OLIVEIRA; SANTANA, 2016). Os anos de 1969 a 1972 

significaram momentos de precaução para a subcultura homossexual. Publicações como o 

Snob, primeiro jornal da imprensa alternativa gay no Brasil, por exemplo, foram fechadas 

(GALLAS; OLIVEIRA, 2012), mas locais que ofereciam entretenimento continuaram a 
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funcionar com relativa liberdade, inclusive estabelecimentos homossexuais (GREEN, 2000a). 

A postura do governo militar em relação a essa minoria parece contrariar a lógica, já que se 

espera de um regime de extrema-direita a censura de qualquer manifestação considerada 

subversiva ou que violasse os costumes da família tradicional. 

  Ainda na década de 1970 se iniciam os movimentos com proposta de politização da 

questão homossexual. O SOMOS, posteriormente renomeado para Somos: Grupo de 

Afirmação Homossexual, foi o primeiro grupo brasileiro voltado à luta dos direitos gays que, 

no princípio, englobava apenas homossexuais masculinos. Teve a sua primeira aparição 

pública em fevereiro de 1979, durante debate no Departamento de Ciências Sociais da 

Universidade de São Paulo (FACCHINI, 2003), quando passou a aceitar mulheres e foi 

desmembrado em dois grupos. Com reuniões semanais, tinha o objetivo de provocar o debate 

sobre a sexualidade no Brasil do final do Regime Militar. Assim, a principal meta era 

provocar a visibilidade da homossexualidade na sociedade brasileira, considerada pelo grupo 

como conservadora e preconceituosa (ANJOS, 2014). 

  Os movimentos homossexuais surgidos na década de 1970 tinham como intenção criar 

conjuntos de entidades com o intuito de defender e garantir direitos relacionados às 

orientações sexuais, além de reunir pessoas que se reconhecessem como membros dessas 

identidades que os transformavam em sujeitos desses movimentos (FACCHINI, 2003). A 

grande conquista desses grupos foi a mudança de uma subcultura estigmatizada, condenada a 

viver no silêncio e na clandestinidade, em um movimento cujo principal objetivo era criticar a 

opressão e a marginalização da homossexualidade. Dessa forma, foi formada uma 

comunidade alternativa em que as experiências homossexuais eram divulgadas e 

reivindicadas ―e passavam pelas estratégias voltadas à reforma das instituições políticas 

existentes, como, por exemplo, as campanhas contra a discriminação no trabalho e através da 

lei‖ (ADELMAN, 2000, p. 169). 

 Durante a História, os homossexuais foram condenados a diferentes tipos de morte: 

―apedrejados, segundo a Lei Judaica; decapitados, por ordem de Constantino [...], enforcados, 

afogados ou queimados nas fogueiras da Inquisição [...]; queimados pelos nazistas nos 

campos de concentração‖ (MOTT, 2003, p. 36). Além disso, foi apenas em 1985 que o 

Conselho Federal de Medicina decidiu retirar a homossexualidade da lista de desvios e, em 

1999, o Conselho Federal de Psicologia considerou a normalidade dos relacionamentos entre 

pessoas do mesmo sexo (MOTT, 2003). Já o reconhecimento em outras partes do mundo 

começou mais cedo, já em 1970 a American Psychology Association reconheceu que a 
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homossexualidade não se trata de doença, distúrbio ou perversão. Em 1993, a Organização 

Mundial da Saúde decidiu excluir a homossexualidade do código 302.0, que se refere à 

Classificação Internacional de Doenças, deixando de ser considerada desvio e transtorno 

sexual (MOTT, 2006). 

  De crime hediondo e pecado abominável à doença, os homossexuais sofreram com 

perseguições que até hoje resultam em mortes. Apesar da luta contra a discriminação das 

minorias durante os séculos XX e XXI, as violências física (agressões, assassinatos etc.) e 

simbólica (por meio de ofensas e danos morais e psicológicos) ainda são características 

presentes na sociedade brasileira, expressas na desigualdade no mercado de trabalho, acesso 

ao sistema educacional e saúde e liberdade de expressão (RIOS, 2001).   

   

1.5. Homossexualidade masculina em Goiás 

 

  Antes de aprofundar no debate sobre a homossexualidade masculina no futebol, torna-

se necessário apresentar discussões sobre o tema em Goiás. Anteriormente, foi abordado o 

processo histórico percorrido pelo grupo LGBT no Brasil e, agora, pretende-se passar do 

estudo do campo da nação para a região, já que se leva em consideração que o estado possui 

particularidades na composição da identidade de sua população que possibilita algumas 

diferenciações em relação ao que foi apresentado em relação ao país. 

  Para DaMatta (2004), a construção de coletividades modernas se pretendem sistemas 

nacionais, mas não exclui particularidades que formam subsistemas que moldam um conjunto 

de identidades, que podem estar subordinado, igualitário ou conflitivo em relação à 

construção dessas sociedades nacionais.  

 
O paradigma da regionalização brasileira seria um conjunto de tipos, comidas, 

atividades, artes, vestimentas e gestos que formariam um mosaico chamado Brasil, 

mosaico que, tal como ocorre na ―fábula das três raças‖, seria complementar, 

relacional e hierárquico. O mineiro do interior seria complementado com o 

sertanejo ou o bandeirante do sertão, o braço sofisticado e civilizado do litoral; o 

baiano discursivo e inconsequente teria como par hierárquico o mineiro calado e 

sabido, pronto para passar a perna nos incautos. Ou, num outro quadro, teríamos o 

mineiro otário sendo ludibriado pelo carioca que lhe vende o estádio do Maracanã, 

o sul progressista e branco, mas uniforme e um tanto azedo, sendo suprido de cor, 

de diversidade, de vida e criatividade artística pelo norte pardo, moreno e negro. 

Ou, num outro campo, o leste litorâneo, cosmopolita e povoado, seria 

complementado por um ―sertão‖ deserto e povoado de gente forte, dura, cheia de 

fibra brasileira. (DAMATTA, 2004, p. 29) 
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  Com dimensões continentais, o Brasil possui, em cada estado, peculiaridades que 

necessitam ser analisados individualmente para não se cair no erro de uma generalização ao 

não levar em consideração as características próprias de cada região. Outro cuidado durante as 

caracterizações dos vários ―brasis‖ é não estereotipar cada regionalidade ou povo, mas 

compreender como se deu o processo de construção histórico e social de cada estado, ocorrido 

em tempos e processos diferentes durante toda a formação do território nacional. 

  Neste momento, não se constitui como objetivo o debate sobre a construção das 

identidades dos vários ―brasis‖ que formam um grande mosaico nacional, mas detalhar 

algumas características que constituem a identidade goiana. Nesse sentido, considera-se como 

identidade um processo em constante movimento que engloba a consciência de si e o 

reconhecimento do outro, de modo que o sujeito se sinta pertencente a uma coletividade em 

que mantém relações com o seu respectivo grupo (BERTAGNOLLI, 2015). Portanto, a 

construção de uma história nacional exige que as identidades locais sejam organizadas em 

torno de um projeto narrativo que busque um sentido de comunhão na formação da identidade 

brasileira. 

  A constituição da identidade goiana se baseia na dicotomia velho/novo, onde emergem 

os sentidos de transformação do arcaico, retrógrado e ultrapassado para o novo, moderno e 

evolutivo. A ideia da construção e transferência da capital do estado ainda no início do século 

XX surgiu do anseio do interventor federal e governador Pedro Ludovico Teixeira. Para 

Vicente (2009), a imagem de Goiânia foi elaborada fisicamente e simbolicamente como 

―moderna‖ para se contrapor ao ―atraso‖ dos modelos políticos oligárquicos e estruturais da 

então capital Goiás. Para justificar a transferência da capital, além de utilizar os argumentos 

de atraso e decadência, o termo ―necrópole‖ era usado para se referir a uma cidade doente que 

levava o estado a uma condição de atraso econômico e político. 

  O início da construção identitária se fixa na herança dos tempos auríferos e das 

bandeiras, mas a baixa da produção do ouro não foi sucedida por outra atividade que refizesse 

o fluxo migratório e regional durante mais de meio século. Além da exploração desse material 

precioso, organizavam-se trabalhos de subsistência voltados para índios e homens livres e 

pobres que habitavam a região. Sandes (2003) destaca que esse processo permitiu a 

constituição de uma regionalidade opaca e de poucos fluxos, o que impediu a emergência de 

uma identidade local, mas que acarretou em consequências para a formação identitária no 

imaginário de viajantes. Ao constatar o empobrecimento e o isolamento do estado, os 

cronistas começaram a registrar a decadência de Goiás, impressões que foram 
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―compartilhadas pelos homens da elite local, sem que outro olhar indicasse uma representação 

diversa daquele mundo. Essa memória insular, na forma de estigma, conduziu as ações sociais 

formadoras da identidade local‖ (SANDES, 2003, p. 31). 

  A repercussão e acúmulo de relatos que registravam uma memória histórica de atraso 

e pobreza na região fizeram parte da construção identitária de Goiás durante parte dos séculos 

XIX e XX. Os registros de viajantes definiam os moradores do estado como apáticos, que não 

tinham iniciativas para o trabalho e condenados ao retrocesso. Ainda havia durante esse 

período a imposição da sociedade machista que determinava a submissão da mulher às 

vontades masculinas e, ao mesmo tempo, a intolerância em relação àqueles que não seguiam o 

padrão binário fundamentado na relação entre o homem e a mulher. 

  Esse padrão comportamental encontrava meios para refletir, reforçar e disseminar as 

normas socialmente estabelecidas por meio da imprensa daquela época. Age (2010) detalha 

que as atitudes aceitas para as mulheres eram definidas pelos homens. Assim, a conduta social 

referia-se à dona de casa exemplar e dedicada aos filhos e ao marido. Concomitantemente, os 

homens tinham a sua postura social aceita definida pela virilidade e pela responsabilidade de 

prover a casa, primando pela razão sem se deixar envolver pela emoção e sentimentos. 

  A mudança de capital buscava uma nova identidade e, para isso, era necessário 

desqualificar a antiga capital como retrógrada e decadente. Goiânia se dispunha a ser a cidade 

do progresso e colocaria a região no projeto nacionalista em curso na década de 1930, fator 

que incluiria o estado no mercado nacional. Também se somava como fator determinante para 

a transferência da capital o projeto do governo federal de ―conquista do Oeste‖. A construção 

da nova capital de Goiás, iniciada em 4 de julho de 1932 e inaugurada em julho de 1942, 

contou com a participação de cerca de 4 mil trabalhadores do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Minas Gerais e Bahia. A inauguração de Goiânia foi seguida pelo início da construção da 

nova capital do Brasil, concretizada na década de 1960, fator principal do povoamento da 

parte oeste do País (AMARAL; RODRIGUES; FÍGOLI, 2002). 

  Para Lisboa (2008), o objetivo de transformar Goiânia em símbolo de modernidade 

não foi totalmente cumprido, já que problemas de invasões, falta de luz, água e saneamento 

básico fazem parte da rotina do goianiense. Vicente (2009) também destaca que o acidente 

com o Césio 137, em 1987, afetou diretamente a construção da identidade goiana. Se Vila 

Boa foi chamada de cidade doente e ultrapassada no período de transferência da capital, o 

mesmo discurso foi usado em um processo de discriminação e isolamento de Goiânia em 

relação ao restante do Brasil. 
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Na cidade, a falta de informação sobre o acidente e o despreparo dos órgãos 

responsáveis proporcionaram a construção da imagem de terror, percebido como 

conflito social e político grave, tendo a imagem da Policia Militar relacionada à 

situação de guerra. Uma guerra contra o desconhecido, a discriminação nacional, as 

incertezas e principalmente ao medo. (VICENTE, 2009, p. 5) 

 

  Diante desse cenário de atraso e com crescimento populacional da nova capital, 

Goiânia apresentou na década 1970 os primeiros locais para socialização entre homossexuais. 

Para buscar um relativo refúgio em relação às divisões inflexíveis, os homossexuais se 

apoiaram no crescimento das grandes cidades para desenvolver modos de vida gay por ser 

locais que permitiam a preservação do anonimato e a liberdade em contraste com as pressões 

das redes de contato características das pequenas cidades e aldeias, onde todos se conhecem e 

são reconhecidos, forçando-os a esconder a própria identidade (ERIBON, 2008). 

 
Por isso é que a sociabilidade gay – ou lésbica – funda-se, primeiramente e antes de 

tudo, numa prática e numa ―política‖ de amizade: é preciso procurar estabelecer 

contatos, encontrar pessoas que vão se tornar amigos e, aos poucos, constituir 

círculo de relações escolhidas. [...] As redes de amigos são, como as associações ou 

os pubs e os bares, uma das instituições mais importantes da vida homossexual. Só 

nesse quadro é que é possível desenvolver uma identidade mais concreta e mais 

positiva como homossexual. Assim, entende-se a importância decisiva desses 

lugares de que sabemos que têm por principal função possibilitar os encontros (e, 

por conseguinte, a necessidade de guias que indiquem sua existência e onde fica 

para os ―recém-chegados‖). (ERIBON, 2008, p. 38) 

 

  É nessa perspectiva que se forma uma subcultura gay intimamente ligada ao processo 

de migração e aos efeitos de liberdade proporcionados pela ida à cidade. Portanto, Eribon 

(2008) afirma que o homossexual poderá pertencer a diferentes mundos sociais e possuir 

distintas identidades variando conforme sua posição na sociedade (religiosa, sexual, 

profissional etc.). Nesse sentido, o sujeito pode participar de um ―mundo gay‖, mas sem 

perder seu espaço em uma realidade marcada pela heteronormatividade, possuindo uma 

identidade no âmbito profissional e outra ligada ao lazer, por exemplo. Porém, a cidade não 

deve ser vista apenas como um espaço propício para a manifestação homoafetiva, já que a 

rejeição a essas práticas podem ser vista em atos de intolerâncias contra a luta pela equidade 

de direitos e pela violência física e simbólica, obrigando alguns indivíduos a dissimular a 

homossexualidade, principalmente empregados, esportistas, militares etc. 

  Mesmo que a década de 1970 seja considerada de pouca abertura para o debate sobre 

políticas em torno da homossexualidade, foi nesse período que começaram a surgir bares 

frequentados por homossexuais. O primeiro foi o Baculelê, situado próximo ao Setor Jaó, 



35 
 

afastado do centro de Goiânia, acessível e frequentado por aqueles que dispunham de meios 

próprios para chegar ao local. Já na década de 1980 começaram a aparecer os primeiros 

localizados na região central, mais frequentados por jovens com menos dinheiro (BRAZ, 

2015). Esses lugares não surgiram e se intitularam como ambientes para encontro de 

homossexuais masculinos, mas, por serem frequentados por indivíduos que compunham esse 

grupo, começaram a ganhar repercussão pela cidade com essa alcunha. 

  Foi apenas na década de 1990 que surgiram os primeiros lugares declaradamente GLS 

de Goiânia: a Gênero e a Off, localizadas no Centro. ―[...] os estabelecimentos comerciais 

surgidos nos anos 1990 em Goiânia já não se pautavam mais pela relativa invisibilidade 

prevalecente nos anos anteriores, sendo abertamente concebidos como ‗GLS‘ ou ‗gays‘‖ 

(BRAZ, 2015). Também é nesse período que aparecem os primeiros movimentos LGBTs da 

capital, mesmo que houvesse uma primeira tentativa na década de 1980 de formar um grupo 

denominado Triângulo Rosa dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) que acabou não 

avançando. 

  Braz e Melo (2012) destacam que a década de 1990 foi marcada por um contexto de 

enfrentamento da epidemia de AIDS, início da visibilidade de estudos referentes à 

homossexualidade, ampliação da representação do grupo LGBT na mídia e crescimento de 

mercado voltado para esse grupo. Já na primeira década do século XXI, a pesquisa sobre 

gêneros na academia ganhou mais força com a criação do Ser-Tão, Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Gênero e Sexualidade da Universidade Federal de Goiás (UFG). Criado em 

2006, o grupo busca produzir e divulgar conhecimentos relacionados à equidade e garantia 

dos direitos sexuais ao reunir professores, estudantes, pesquisadores e representantes de 

entidades civis interessados na pesquisa da área. Também fazem parte desse contexto os 

grupos Oxumaré – Direitos Humanos, Negritude e Homossexualidade, criada em 2003, e 

Colcha de Retalhos – a UFG saindo do Armário, em 2005. Ambos surgiram como espaços 

para debate sobre a diversidade sexual e combate à homofobia - além do racismo, no primeiro 

grupo (BRAZ et al., 2014). 

Mesmo com o fortalecimento de movimentos contra a homofobia, a perseguição 

contra as minorias permaneceram ao longo das últimas décadas. De acordo com relatório do 

Grupo Gay da Bahia (GGB), 343 LGBTs foram assassinados no Brasil em 2016, o que 

representa uma morte a cada 25 horas
7
. Portanto, assim como a miscigenação da população 

brasileira esconde para a maioria dos estrangeiros o racismo e o preconceito reinantes no País, 

                                                           
7
 Disponível em: <https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/01/relatc3b3rio-2016-ps.pdf>. Acesso em: 

30 mai. 2017. 
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―a noção de que ‗não existe pecado ao sul do Equador‘ esconde um amplo mal-estar cultural 

diante dos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo [...]‖ (GREEN, 2000, p. 26). 

 

1.6. Homofobia, poder e heteronormatividade 

 

  Diante desse cenário de perseguições aos homossexuais no Brasil e em Goiás, Leal e 

Carvalho (2009) destacam que o termo homofobia pode ser visto com ambiguidade quando se 

estuda a etimologia da palavra. Para eles, a partícula ―homo‖ teria dois significados, sendo o 

primeiro mais tradicional que se refere a ―igual‖. Dessa maneira, ao ser anexado o termo 

―fobia‖, significaria ―medo do semelhante‖. Outro, mais contemporâneo, está relacionado à 

homossexualidade e, consequentemente, significa ódio aos homossexuais. Assume-se neste 

trabalho a última classificação, considerando que esse termo é geralmente relacionado a 

repulsa contra membros da comunidade LGBT. Assim, o termo, em ambos os sentidos, 

significa rejeição da igualdade e redução da humanidade de um grupo. A sua definição exige 

a compreensão das relações de gênero, sexualidade e poder em um contexto sócio-histórico 

presente na constituição dos próprios indivíduos. 

  Diante da complexidade envolvendo essa nomenclatura, Mott (2003) define a 

homofobia como a intolerância à homossexualidade tão prejudicial à convivência social em 

harmonia quanto o machismo e o racismo. Para Borillo (2010), a homofobia é um ato hostil e 

uma manifestação arbitrária que designa o outro como inferior, rejeitando-o. Dessa forma, ela 

pode ser percebida por meio da ridicularização do indivíduo efeminado através de gritos 

vulgares, mas também pode se manifestar por meio de atos brutais como o assassinato. ―A 

homofobia é o medo de que a valorização dessa identidade seja reconhecida; ela se manifesta, 

entre outros aspectos, pela angústia de ver desaparecer a fronteira e a hierarquia da ordem 

heterossexual‖ (BORILLO, 2010, p. 17). 

  Borillo (2010) apresenta duas classificações de manifestações homofóbicas. A 

primeira é baseada na divisão entre a homofobia afetiva e a homofobia cognitiva. Em relação 

à afetiva, refere-se à condenação da homossexualidade caracterizada pela aversão e repulsa, 

tratando de uma manifestação emotiva. Por outro lado, a homofobia cognitiva perpetua a 

diferença entre homossexuais e heterossexuais (determinando a superioridade aos últimos), 

mas indica a tolerância como um ato piedoso. Nesse sentido, o homossexual não é rejeitado, 

mas não compartilha dos mesmos direitos outorgados ao heterossexual. 
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  Reconhecendo que essa primeira definição da natureza violenta em relação à 

homossexualidade é necessária, mas não suficiente para o debate sobre a complexidade do 

tema, Borillo (2010) também apresenta a distinção entre a homofobia geral e a homofobia 

específica. Em relação à primeira, são caracterizadas pelas manifestações de discriminação às 

pessoas por razão do sexo (macho/fêmea) ou gênero (feminino/masculino). Nesse sentido, em 

sociedades onde prevalece a dominação masculina, a virilidade é vista como o atributo 

preponderante, sendo o feminino negado e a homossexualidade rejeitada. Dessa forma, o 

masculino deve seguir os comportamentos e as normas impostas como naturais aos homens e 

qualquer atitude que não se adeque a essas definições são pontuadas como desviantes ou 

suspeitas, passíveis de questionamentos sobre a masculinidade. Já a homofobia específica está 

relacionada diretamente à intolerância aos gays e lésbicas. 

  Para Fry e Macrae (1985), a cultura e a temporalidade são fundamentais para a 

definição dos papeis sexuais entre o homem e a mulher. Portanto, os autores acreditam que as 

diferenças de comportamento entre os gêneros não podem ser explicadas apenas com base nas 

atribuições biológicas, mas também são edificadas a partir de uma construção social. 

 
Cria-se, então, uma série de expectativas a respeito do comportamento considerado 

apropriado aos homens e mulheres de acordo com sua posição social. Estas 

expectativas, nem sempre conscientes, são impostas através de uma série de 

mecanismos sociais. (FRY; MACRAE, 1985, p. 11) 

 

 De acordo com Green (2000a), o sistema de gêneros brasileiros baseia-se na divisão 

entre homem e mulher, onde o primeiro é considerado como o participante ―ativo‖ numa 

relação sexual, enquanto que a última é caracterizada como ―passiva‖ por ser penetrada. Essa 

ideia também é transmitida para as relações homoeróticas, sendo o ―homem verdadeiro‖ 

aquele que assume a posição ativa, ou seja, aquele que pratica a penetração em seu parceiro. 

A passividade sexual resulta na atribuição da posição social inferior da mulher. Já o ―homem‖ 

que pratica a penetração, mesmo mantendo relações com pessoas do mesmo sexo, continua 

com seu status social de ―homem verdadeiro‖. 

  Fry e MACRAE (1985) corroboram com a visão de Green ao afirmar que, no Brasil 

popular, o ato sexual também determina hierarquias, pois as relações entre ―homem‖ e 

―mulher‖ são caracterizadas por diferenças de poder. Portanto, aquele que penetra, de certa 

maneira, domina aquele que é penetrado. 

 
A superioridade social do "ativo" sobre o "passivo" é nitidamente expressa nas 

palavras de gíria que usamos para falar das relações sexuais como "comer" e "dar", 

"ficar por cima" e "abrir as pernas". Quem "come", vence, como um jogador de 
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xadrez que tira as peças de seu adversário do tabuleiro, "comendo-as". Quem 

"come" está "por cima" e quem está por cima é quem controla. (FRY; MACRAE, 

1985, p.48) 

 

  Para Bourdieu (2012), a relação sexual é um espaço social de dominação, onde se 

expressa a divisão fundamental entre o ativo (masculino) e o passivo (feminino). Durante o 

ato sexual, a posição considerada normal é a que o homem ―fica por cima‖, ou seja, aquela em 

que demonstra o poder e o controle sobre a mulher, mas o inverso é condenado no sentido de 

designar o mundo ao contrário. 

  A divisão sexual é naturalizada a ponto de ser considerada inevitável, atuando como 

esquemas de percepção, pensamento e ação que está estruturado nas relações sociais por meio 

da atribuição de tarefas de maneira sexuada no trabalho, na casa, na sociedade etc. Portanto, 

as divisões de atividades são baseadas na oposição entre o masculino e o feminino, em uma 

lógica de diferenciação binária, onde a força do masculino se evidencia de maneira 

naturalizada como um fato que dispensa justificativas. Neste sentido, a dominação do homem 

é ratificada por uma máquina simbólica determinada por uma ordem social, que se sustenta 

através da divisão do trabalho, atribuição de atividades específicas para cada gênero, o 

―exterior‖ como espaço masculino e o ―interior‖ como local feminino entre outros fatores 

(BOURDIEU, 2012). 

  Nas relações homossexuais, as posições e papeis assumidos durante os atos sexuais 

estão diretamente associadas às condições sociais. A penetração que se exerce em outro 

homem também é uma afirmação de dominação e, como exemplificada na cultura grega e 

romana da Antiguidade, determinam potência e superioridade, principalmente quando 

praticada com escravos e jovens. Porém, totalmente inaceitável em condições opostas. Nestas 

circunstâncias que ligam a heterossexualidade ao poder, ―a pior humilhação, para um homem, 

consiste em ser transformado em mulher‖ (BOURDIEU, 2012, p. 32). 

  Eribon (2008, p. 29) destaca a injúria como um enunciado performativo que tem por 

função produzir efeitos e determinar a distinção entre os ―normais‖ e os estigmatizados. Nesse 

sentido, a injúria ―produz efeitos profundos na consciência de um indivíduo pelo que ela diz a 

ele: ‗Eu te assimilo a‘, ‗Eu te reduzo a‘‖. 

   
[...] A injúria é apenas a forma derradeira de um continuum linguístico que engloba 

tanto a fofoca, a alusão, a insinuação, as palavras maldosas ou o boato quanto a 

brincadeira mais ou menos explícita, mais ou menos venenosa. Pode ser lida ou 

ouvida simplesmente na inflexão da voz, num olhar divertido ou odioso. É evidente 

que todas essas formas atenuadas ou desviadas da injúria constituem o horizonte 
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linguístico da hostilidade na qual devem viver os homossexuais (ERIBON, 2008, p. 

64) 

 

 A soberania da heterossexualidade masculina é construída socialmente como padrão 

universal e aceita, ideia que algumas instituições foram encarregadas de perpetuar a ordem 

dos gêneros. Bourdieu (2012) ressalta que esse trabalho de reprodução é garantido por três 

instâncias fundamentais. A primeira refere-se à Família, local onde ocorre a imposição da 

experiência da divisão sexual do trabalho e a dominação masculina, cuja hierarquia é baseada 

na autoridade do pai. A segunda instituição é a Igreja, que secularmente deixou explícita uma 

moral familiarista baseada nos valores patriarcais e na inferioridade da mulher. Por fim, 

Bourdieu (2012) cita a Escola, que mesmo liberta das ligações com a Igreja, permaneceu 

reproduzindo uma representação patriarcal e, principalmente, em sua estrutura hierárquica que 

encaminhavam modelos de pensamento que mantinham um discurso sobre mulheres e 

homossexuais que contavam com a sustentação de ideias de teólogos, médicos e moralistas. 

Além desse breve levantamento sobre as três instituições, Bourdieu (2012) também cita a 

importância do Estado na definição de regras a partir de princípios androcêntricos e a 

reprodução em sua estrutura da oposição entre o masculino (detentores de cargos em 

instituições financeiras e administrativas com um viés paternalista) e o feminino (envolvidas 

com instituições responsáveis pelo trabalho social). 

  Para Mott (2003), a negação ao homossexual é potencializada por instituições 

detentoras do poder, como Igreja, Família, escola, medicina e polícia, que secularmente 

impediram que homossexuais falassem sobre a possibilidade de relacionamento entre pessoas 

do mesmo sexo e o direito de uma pessoa transexual adaptar sua anatomia à identidade de 

gênero. Para Bourdieu (2012), a construção de uma sociedade baseada na dominação 

heteronormativa masculina é resultado de uma legitimação inscrita na lógica biológica 

(principalmente na diferença anatômica entre os órgãos sexuais), mas não passa de uma 

construção social naturalizada. 

  A construção simbólica entre os sexos é um trabalho que impõe uma ―definição 

diferencial‖ da legitimidade do uso do corpo e busca excluir das representações corporais as 

atitudes, comportamentos e ações que são características do outro gênero. Dessa maneira, a 

expectativa através dessa construção social é na formação de um homem viril e de uma 

mulher feminina, proibindo e desencorajando qualquer outro tipo de práticas, principalmente 

relacionadas a outro sexo (BOURDIEU, 2012).  
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  Para Bourdieu (2012), é característico dos dominantes fazer reconhecer sua maneira de 

pensar como única e universal. Dessa forma, a definição de excelência é formada por 

implicações masculinas que têm como objetivo não se evidenciar como a pertencente a um 

grupo detentor de poder, representado pela masculinidade heteronormativa. Portanto, 

mulheres e homossexuais podem até alcançar altos cargos, mas não devem apenas satisfazer 

às exigências previstas para a função, como também possuir atributos que são usualmente 

vinculados aos homens, como estatura física, voz agressiva, segurança etc. 

  Para Foucault (1988), a sexualidade é alvo de interdição e reprodução do ideal do 

―casal legítimo e procriador‖, situação que se intensificou durante o século XVII com a 

repressão da prática sexual da família burguesa. Portanto, todo tipo de relacionamento que 

fosse realizado fora dessa lógica deveria ser reprimido e relegado ao esquecimento. Até o 

final do século XVIII, o direito canônico, a pastoral cristã e o direito civil regiam as práticas 

sexuais. Centrado nos deveres matrimoniais, ―os tribunais podiam condenar tanto a 

homossexualidade quanto a infidelidade, o casamento sem o consentimento dos pais ou a 

bestialidade‖ (FOUCAULT, 1988, p. 39). 

  Foucault (1988) ainda detalha que a vigilância em relação à sexualidade nesse período 

estava relacionada à defesa de uma condição conservadora e heterossexual destinada 

exclusivamente para a procriação e para a manutenção do status quo. Silveira Filho (2010) 

ressalta que não apenas os relacionamentos sexuais normalmente aceitos estavam sob 

controle, mas também as práticas sexuais marginais passaram a ser determinadas sob o poder 

do discurso encoberto. No século XIX, ―a sexualidade heterossexual passa a dialogar, mesmo 

que em posição privilegiada, com um leque de sexualidades que começa a despontar dentre as 

opções possíveis para a sexualidade humana‖ (SILVEIRA FILHO, 2010, p. 325), sendo 

realçadas, contrastadas e reprimidas em relação ao modelo tradicional aceito socialmente. 

  São feitas algumas concessões para as sexualidades ilegítimas, desde que submetidas 

―a tipos de discurso clandestino, circunscrito e codificado. Fora desses lugares, o puritanismo 

moderno teria imposto seu tríplice decreto de interdição, inexistência e mutismo‖ 

(FOUCAULT, 1988, p. 9). Apesar disso, na modernidade, mesmo elegendo o casal 

heterossexual como padrão aos sujeitos dispostos a seguirem as regras sociais, outros grupos 

se organizaram e difundiram-se marcados por um sinal estigmatizante da diversidade sexual 

(SILVEIRA FILHO, 2010, p. 326). 

 
A massificação da ideia do casal heterossexual como o modelo da correção e da 

―normalidade‖ contribui para a manutenção do estereótipo da figura masculina 

como sendo viril e dominadora na relação, exercendo suas funções no espaço 
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público, enquanto a figura feminina seria o polo passivo e submisso, restrito ao 

ambiente interno do lar. (SILVEIRA FILHO, 2010, p. 326) 

 

 A ideia de que o casal heterossexual é visto como padrão aceitável na sociedade 

transfere uma posição ainda mais inferiorizada aos homossexuais, que passam a ser vistos 

como detentores de características desviantes da norma aceita.  Essa condição ganha ainda 

mais força ao passo que a linguagem que cerca os homossexuais no cotidiano atribui um lugar 

inferiorizado na ordem social. Para Eribon (2008), as injúrias contra membros da comunidade 

LGBT fazem parte de uma superfície mais visível que emerge das estruturas sociais e sexuais 

que operam sobre o sujeito. Neste sentido, o indivíduo é um ser assujeitado, que atua 

conforme a sua posição na sociedade, usando discursos em circulação antes da constituição 

dos sujeitos (sempre-já). O sujeito é formado e adaptado de acordo com as hierarquias e 

regras já estabelecidas socialmente. Logo, a subjetividade gay é dada como ―inferiorizada‖ 

em sua relação com a subjetividade heterossexual. Diante dessa situação, restam aos 

homossexuais dois caminhos: revoltar-se ou submeter-se se dissociando do grupo 

estigmatizado. No caso dos esportes, principalmente o futebol, dificilmente surgem opções, 

restando apenas o anonimato como alternativa. 

 

1.7. Masculinidade e homofobia no esporte 

 

  Em um cenário de construção da heteronormatividade nas relações sociais, as 

características, comportamentos e atitudes consideradas femininas serão positivas apenas 

quando encontradas em mulheres, ganhando aspectos negativos e desqualificantes se forem 

atribuídos aos homens. Os comportamentos que não obedecem à dicotomia homem/mulher 

são considerados como desvios e perversões (TORRÃO FILHO, 2005). 

  Para Almeida e Soares (2012), o comportamento desviante da conduta heterossexual é 

visto como algo longe do ―natural‖ no futebol. Dessa maneira, tais condutas são 

comprometedoras para o equilíbrio e sustentação da lógica e harmonia social, causando 

instabilidade contrária ao pensamento dominante. A homofobia
8
 elimina elementos plurais da 

identidade de um grupo ou sociedade e, a partir disso, estabelecem hierarquias que 

determinam o que as pessoas podem ser e aquilo que elas devem evitar. Com isso, formam-se 

pessoas hostis ao que é diferente e considerado fora do padrão, compreendido como 

                                                           
8
 ―A homofobia é compreendida como um instrumental de dominação, por meio do qual sujeitos e grupos sociais 

disputam espaços de legitimidade e de reconhecimento e, portanto, de poder.‖ (ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 

303) 
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transgressão aos papeis sociais e que deveriam ser supostamente entendidos como 

biologicamente determinados. 

  Almeida e Soares (2012) ressaltam que a homofobia é uma construção social 

atravessada por outros elementos do cotidiano, como classe, gênero, cultura etc. Dessa 

maneira, a condição de virilidade está associada a essa concepção e, no futebol, o poder de 

acesso é controlado pelo homem, já que é uma modalidade esportiva considerada viril e ―não 

poderia ser praticada por aqueles que não possuam este sentido de virilidade típico do jogo. 

Ficando negado à prática, apenas podem jogar aqueles jogos que não tenham contato ou não 

necessitam deste atributo do ‗macho‘‖ (ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 305). 

 Os conceitos de masculinidade e virilidade são fundamentais nesta contextualização 

do futebol e devem ser aprofundados. Bandeira e Seffner (2013) destacam que existe uma 

diversidade de masculinidades em uma mesma cultura que variam conforme o tempo e o 

espaço. Em representações mais tradicionais, a sexualidade se baseia em uma divisão binária 

sustentada na atração pelo sexo oposto, vinculando a sexualidade ao corpo biológico (sexo). 

Diante da instituição da heterossexualidade como orientação desejável para homens e 

mulheres, a rejeição à homossexualidade se configura como um imperativo nessas culturas. 

Neste sentido, 

 

―Masculinidades são configurações de práticas internas as relações de gênero, uma 

estrutura que inclui estruturas de grande porte e relações econômicas assim como 

relações face a face e sexualidade. Masculinidade é institucionalizada nesta 

estrutura assim como também pode ser uma característica individual ou 

personalidade [...] Ademais, a masculinidade existe impessoalmente na cultura 

como uma posição do sujeito no processo de representação, nas estruturas de 

linguagem e outros símbolos sociais. A prática individual pode aceitar e reproduzir 

este posicionamento, mas também pode confrontá-lo e contestá-lo‖. (CONNEL 

apud PACHECO, 2014, p. 6, tradução do autor)
9
 

 

 A masculinidade engloba diferentes definições do que é ser homem. Em determinados 

tempos históricos e instituições sociais (como no caso do futebol), certas práticas e discursos 

são usados para legitimar uma determinada masculinidade hegemônica. Para Archetti (2003), 

A existência de ―masculinidades hegemônicas‖ indicam as formas ―exitosas de ser homem‖, 

mas não existe apenas uma ideia de ―ser homem‖. No mesmo espaço podem coexistir 

                                                           
9
 Masculinities are configurations of practice within gender relations, a structure that includes large-scale 

institutions and economic relations as well as face-to-face relationships and sexuality. Masculinity is 

institutionalized in this structure, as well as being as aspect of individual character or personality […] Further, 

masculinity exists impersonally in culture as a subject position in the process of representation, in the structures 

of language and other social symbols. Individual practice may accept and reproduce this positioning, but may 

also confront and contest it (CONNEL apud PACHECO, 2014, p. 6). 
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diferentes masculinidades hegemônicas e subordinadas, o que permite a hierarquização e 

disputas pelo poder em diversos grupos. ―As masculinidades, quando associadas às práticas 

sociais como a guerra ou o jogo, são construídas através de significados como a coragem, a 

força, a dominação e o controle das emoções‖ (PACHECO, 2014, p. 7).  

 Neste sentido, pode-se acrescentar a virilidade a esse grupo de características. Esse 

termo está diretamente relacionado à caracterização do ―homem verdadeiro‖, dotado de poder, 

vigor e força física (WITZEL, 2013). A virilidade está voltada à tradição de sociedade e 

culturas responsáveis pela formação de heróis e guerreiros e reconhecida dentro do grupo de 

homens em contraste com a feminilidade (REINA, 2017). 

 Kimmel (1998, p. 105), ao explicar como as masculinidades são socialmente 

construídas, pressupõe que: 

 

masculinidades (1) variam de cultura a cultura, (2) variam em qualquer cultura no 

transcorrer de um certo período de tempo, (3) variam em qualquer cultura através de um 

conjunto de outras variáveis, outros lugares potenciais de identidade e (4) variam no 

decorrer da vida de qualquer homem individual. 

 

 O autor ainda destaca que as masculinidades são construídas em dois campos 

específicos de relação de poder, baseadas entre o homem e a mulher (desigualdades de 

gênero) e nas relações entre homens com outros homens, o qual se inclui a sexualidade. Nesta 

situação, a masculinidade hegemônica tem outras agrupadas ao redor dela, cuja masculinidade 

homossexual é posicionada como inferior e submissa ao ―homem verdadeiro‖. 

 Para Bourdieu (2012), a exigência em tornar visível a masculinidade apresenta-se 

como um aspecto de tensão que envolve monitoramento constante das próprias ações, uma 

vez que o homem se vê na necessidade de afirmar sua virilidade. No futebol, essa situação 

fica evidente em rituais dos personagens envolvidos no drama futebolístico como em 

divididas de bolas, comemorações que representam a eliminação do oponente, cânticos 

entoados contra a torcida adversária e a arbitragem etc. As atitudes que não se alinham a esse 

padrão comportamental são usadas como motivos para despertar críticas e chacotas de 

torcedores, jogadores e imprensa. 

  
A virilidade tem que ser validada pelos outros homens, em sua verdade de 

violência real ou potencial, e atestada pelo reconhecimento de fazer parte de um 

grupo de "verdadeiros homens". Inúmeros ritos de instituição, sobretudo os 

escolares ou militares, comportam verdadeiras provas de virilidade, orientadas no 

sentido de reforçar solidariedades viris. (BOURDIEU, 2012, p. 65) 
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  As atitudes de coragem no universo masculino heteronormativo são paradoxalmente 

envolvidas pelo medo de perder a condição de virilidade exigida e reconhecida pelo universo 

masculino, inclusive no futebol. Dessa forma, as recusas de participação em atos violentos 

podem resultar na condição de submissão. ―A virilidade [...] é uma noção eminentemente 

relacional, construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra a 

feminilidade por uma espécie de medo do feminino, e construída, primeiramente dentro de si 

mesmo‖ (BOURDIEU, 2012, p. 67). 

 Nesta fronteira constantemente vigiada, torna-se comum a construção de um 

personagem antagônico que seja capaz de reunir todas as características negativas que poderia 

ser atribuído a um grupo identitário. Dessa forma, formam-se grupos polarizados, onde se 

encontra os ―machos‖ e os ―homens verdadeiros‖ e, de outro lado, os homossexuais 

(BANDEIRA; SEFFNER, 2013). Neste contexto, os estádios de futebol se configuram como 

espaços privilegiados e legitimados para os homens detentores da masculinidade hegemônica 

expressa, por exemplo, em cânticos com trechos que remetem às práticas sexuais que 

representa a passividade como elemento digno de uma masculinidade inferiorizada. 

  Welzer-Lang (2001) aponta que a visão naturalista que define a superioridade 

masculina e determina a forma como os homens devem se comportar para serem aceitos como 

tais apontam para uma normatização que define o ―homem normal‖. Nesse sentido, o homem 

dominante é aquele que contará com privilégios e não apresenta um comportamento 

efeminado. Por sua vez, aqueles que se distinguem desse padrão por meio da aparência (não 

necessariamente homossexuais) ou pela atração por outros homens são excluídos e colocados 

no mesmo grupo dos ―dominados‖, que compreende mulheres, crianças e qualquer indivíduo 

que não se enquadre na lógica heteronormativa masculina. 

 O futebol está vinculado a uma visão binária e dicotômica do mundo, mantendo um 

ambiente hierárquico e preservando as fronteiras entre os gêneros e a manutenção da 

masculinidade hegemônica. Diante de um cenário excludente, mulheres e homossexuais são 

forçados a buscar outros locais para a sociabilização esportiva, já que esse esporte ainda não 

proporciona ao grupo LGBT livre acesso aos seus espaços em uma lógica marcada pelo 

preconceito, principalmente no futebol (COELHO, 2009). 

 
O espaço do futebol, principalmente o das torcidas organizadas, funciona como a 

―casa dos homens‖ – um ambiente de homens e para homens que constrói a 

masculinidade para os que estão ―entrando‖ e, ao mesmo tempo, reforça a 

masculinidade entre os membros ―veteranos‖. Esse espaço viril exclui todos 

aqueles que insurgem contra a ―virilidade triunfante‖ e a feminilidade em geral, 
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configurando-se como um codificador de condutas masculinas. (COELHO, 2009, 

p. 87) 

 

 Portanto, os atletas devem demonstrar mais que as habilidades técnicas do próprio 

jogo. Esses atributos também devem estar atribuídos às características historicamente 

atribuídas ao masculino, tais como coragem, ousadia, destemor e virilidade. ―É importante ser 

corajoso e masculino, destemido e masculino, ousado e masculino, honrado e masculino. No 

futebol a masculinidade é uma característica sempre importante e desejável para os 

jogadores‖ (BANDEIRA; SEFFNER, 2013, p. 251). 

Por sua vez, o comportamento dos torcedores não é natural, ou seja, não é resultado de 

fenômenos psicológicos ou fisiológicos. Os indivíduos são inseridos em um complexo de 

discursos e práticas que produzem as emoções e comportamentos que são permitidos e 

adequados nesses espaços. Portanto, aqueles que pretendem ser aceitos por grupos identitários 

pelos quais se identificam devem seguir um conjunto de ações e atitudes aceitas pelos demais 

membros (BANDEIRA; SEFFNER, 2013). 

 A aversão à homossexualidade é resultado de uma construção social e histórico-

cultural que se origina no desdobramento de uma sociedade baseada na heteronormatividade, 

ou seja, na visualização da heterossexualidade como processo natural e regra para as relações 

afetivas e sexuais. Neste sentido, os demais comportamentos que não seguem essa 

normatização são recusados, ridicularizados e vistos como padrões desviantes (FOUCAULT, 

1988).  No contexto esportivo, são formados discursos morais que envolvem relatos históricos 

e símbolos, novas experiências, imagens e resultados esportivos, respostas a questionamentos 

e juízos sobre as condutas dos atores sociais. ―Os discursos normativos podem ser concebidos 

como tentativas gerais para compreender a natureza das responsabilidades morais e para 

convencer aos demais de que as interpretações e avaliações formuladas são ‗corretas‘‖ 

(ARCHETTI, 2003, p. 162. Tradução do autor)
10

.   

 As manifestações de violência podem ser compreendidas como comportamentos 

tolerados e, até mesmo, desejados em algumas representações de masculinidade, podendo ser 

uma forma de socialização entre homens. No futebol, essa manifestação pode ser expressa por 

meio da homofobia. Em muitas ocasiões, esse tipo de comportamento se torna tão frequente 

que são ―naturalizadas‖ e dificilmente são caracterizadas como violentas. No espaço de 

socialização masculina hegemônica no futebol, a aversão aos homossexuais passa a ser 

                                                           
10

 Los discursos normativos pueden ser concebidos como intentos generales para comprender la naturaleza de las 

responsabilidades morales y para convencer a los demás de que las interpretaciones y evaluaciones que uno 

formula son ‗correctas‘ (ARCHETTI, 2003, p. 162) 
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positiva e valorizada. Se a violência física é praticada eventualmente nas arquibancadas, a 

violência verbal é constante e ―naturalizada‖. Porém, ―no mesmo contexto em que se 

ressaltam a virilidade, que se exercem manifestações de violência verbal e uma constante 

promessa de violência física, se cantam afetos e amores nem sempre permitidos em outros 

locais da cultura‖ (BANDEIRA; SEFFNER, 2013, p. 269). 
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2. VIOLÊNCIA NAS ARQUIBANCADAS E CIDADANIA 

 

  As perseguições e a submissões que os homossexuais masculinos enfrentam é ainda 

mais evidente no futebol, esporte marcado pela virilidade e pela masculinidade. 

Pentacampeão mundial, o Brasil é um dos países mais populares nessa modalidade esportiva, 

mas também está entre os mais violentos. A violência no futebol brasileiro se manifesta desde 

a depredação do patrimônio público e privado até agressões físicas e assassinatos. Diante 

desse cenário de violência, os comportamentos que não se assemelham ao padrão da 

heteronormatividade são perseguidos, o que justifica os inúmeros cantos homofóbicos das 

torcidas e a quase inexistência de atletas homossexuais no futebol. 

  Este capítulo tem como objetivo apresentar como se configura a violência no futebol 

brasileiro e como se desenha as perseguições aos homossexuais nas arquibancadas. O 

primeiro passo é evidenciar o comportamento violento dos grupos de poder das arquibancadas 

que, muitas vezes, controlam o acesso dos torcedores aos estádios. Entre esses grupos se 

destacam as torcidas organizadas
11

, famosas pela conotação violenta e agressiva transmitidas 

pela mídia e que, geralmente, ditam os padrões comportamentais aceitos nos estádios. 

  O comportamento agressivo desses torcedores se exemplifica no relato da primeira 

morte envolvendo torcidas organizadas, ocorrida em 17 de outubro de 1988, quando o 

fundador e líder da Mancha Alviverde, ligada à Sociedade Esportiva Palmeiras, Cleofas 

Sostenes Dantas da Silva (mais conhecido por Cléo), foi assassinado na sede da entidade, 

crime que ainda não foi solucionado, mas que frequentemente é atribuído a torcedores 

corintianos. A fundação da Mancha Alviverde está diretamente relacionada à violência que 

tomou conta das arquibancadas de São Paulo na década de 1980. Considerada como ―mal 

necessário‖ pelo fundador e ex-presidente da torcida, Paulo Serdan, a agremiação surgiu para 

evitar que os palmeirenses tivessem desvantagens em brigas contra rivais e passassem a ser 

respeitados no meio esportivo (GUILHON, 2017). A morte de Cléo contribuiu ainda mais 

para a disseminação da violência e intolerância durante as décadas de 1980 e 1990, situação 

que se mantém no século XXI. Nesse ambiente de guerra entre as torcidas, a virilidade 

tornou-se uma característica preponderante e as condutas afeminadas passaram a ser vistas 

como algo comprometedor da ordem vigente, sendo aceitas apenas quando direcionadas às 

torcidas rivais por meio dos cantos. 

                                                           
11

 Membros de associações de torcedores brasileiros ligados a clubes esportivos. São formados para incentivar 

equipes de futebol por meio de cantos, bandeiras e performances carnavalescas nos estádios. Constantemente, 

alguns membros desses grupos são associados à violência contra associações rivais. 
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  Neste cenário, outro tipo de agressão começou a se alastrar pelas arquibancadas de 

futebol de forma ―silenciosa‖ e naturalizada, sem a utilização da força física. A violência 

simbólica
12

, por meio de gritos e manifestações preconceituosas, ganhou espaço nas arenas 

esportivas, potencializada ainda mais durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando 

gritos homofóbicos mexicanos direcionados aos goleiros durante a execução do tiro de meta 

foram reproduzidos por outras torcidas, inclusive a brasileira, com o pretexto de desestabilizar 

o oponente (antes, também ouvidos durante a Copa Libertadores da América, quando as 

equipes mexicanas disputavam a competição). Durante as eliminatórias para a Copa do 

Mundo de 2018, disputada em setembro de 2016 contra a Colômbia, parte da torcida se 

manifestou contra o goleiro Ospina, fato punido pela Federação Internacional de Futebol e 

Associados (FIFA) em cerca de R$ 70 mil. Outras manifestações homofóbicas foram 

reproduzidas nas partidas contra Bolívia, Paraguai, Equador e Chile, acumulando multas de 

aproximadamente R$ 404 mil. 

  Essa breve contextualização marca o caminho deste capítulo, apresentando o contexto 

viril, homofóbico e masculinizado das arquibancadas, marcado por características violentas 

que promovem a exclusão daqueles que não compartilham do mesmo perfil violento dos 

grupos de poder dos estádios. A partir dessas expressões agressivas, parte-se para um contexto 

mais sutil de violência, mas que aponta para a manutenção da dominação masculina. Esses 

dois conceitos atuam de maneira coordenada e naturalizada no meio futebolístico e, 

consequentemente, provocam uma barreira imperceptível que impede o acesso e a 

participação de grupos minoritários nas arenas brasileiras, influenciando diretamente na 

maneira como os torcedores se comportam nesses ambientes. 

 

2.1. Virilidade e processo civilizador 

   

  Giulianotti (2002) usa a data de 26 de outubro de 1863 para definir o surgimento do 

―futebol moderno‖, quando as regras foram unificadas em Londres. Porém, o próprio autor 

também enfatiza os registros de práticas do ―futebol primitivo‖ em regiões da América 

Central em 1.500 a. C., além do Kemari, na China, em 2.600 a. C., onde os praticantes 

passavam a bola com os pés sem deixa-la cair (DUARTE, 2000). 

  Desde as primeiras práticas, a virilidade foi uma característica marcante da 

modalidade esportiva. Giulianotti (2002) destaca a disputa do ―futebol primitivo na Idade 

                                                           
12

 Violência que não usa a coação física, mas por meio da imposição de um modo de pensamento por meio do 

domínio econômico, social, cultural e intelectual (BOURDIEU, 1997). 
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Média, quando jogavam equipes sem limites de jogadores e permitindo atitudes violentas, 

inclusive com objetos cortantes. O tsu tsu, por exemplo, era um ritual de guerra praticada na 

China em 2.600 a.C., aproximadamente. Nela, a tribo vencedora utilizava as cabeças de sete 

dos melhores guerreiros inimigos. No Tlachtili, praticado nas Américas do Norte e Central em 

1.500 a.C., também havia a decapitação dos adversários em um ritual em que o sangue 

divinizaria a terra, controlando as emoções humanas e evitando guerras (MURAD, 2017). 

 Historicamente, o espaço esportivo é marcado por um rígido esquema de dominação 

masculina. Elias (2008) detalha que o poder está presente em todas as relações humanas 

devido à interdependência entre os indivíduos e, à medida que um grupo ou pessoa se torna 

mais dependente, significa que os outros possuem mais poder. Nesse sentido, a dependência 

pode ter se originado devido à utilização da força ou pela ―necessidade de dinheiro, de cura, 

de estatuto, de uma carreira ou simplesmente de estímulo‖ (ELIAS, 2008, p. 101). Assim, as 

arquibancadas são espaços de poder onde se costuma utilizar a força e a excitação para 

selecionar os indivíduos com padrões aceitos, excluindo-se aqueles com comportamentos 

―desviantes‖ por meio da coação física ou manifestações agressivas expressas em faixas ou 

cantos. 

  Paradoxalmente, o esporte surgiu em um contexto que exigia a solução de conflitos de 

maneira não violenta. Os ciclos de violência na Inglaterra do século XVIII diminuíram e as 

divergências de poder entre os governantes necessitavam de soluções por meio de modelos de 

confrontos físicos relativamente não violentos, segundo regras que ambas as partes 

respeitavam. Esses ciclos são caracterizados pelas divergências entre dois ou mais grupos de 

poder que determinam um processo de sujeição recíproca em que há desconfiança e medo 

mútuos. Tal situação poderia levar ao enfraquecimento e à destruição dos participantes, já que 

havia a possibilidade de as mortes assumirem um caráter de normalidade. Portanto, o esporte 

passa a ser uma atividade de luta controlada e o grande desafio reside em manter o jogo com 

pouco risco de ferimento entre os participantes sem perder a excitação (ELIAS, 1992b). 

  Elias (1992b) destaca duas funções do esporte durante o desenvolvimento das 

sociedades industrializadas. O primeiro refere-se ao fato de permitir a prática de atividades 

físicas por profissionais sedentários, que passam longas jornadas de trabalho sem exercícios 

corporais. O segundo trata da ocupação do tempo pelo lazer, atividade que pode contribuir 

para o esclarecimento de alguns aspectos dos esportes. 

 

Se perguntarmos de que modo é que se animam os sentimentos, como é que a 

excitação é favorecida pelas atividades de lazer, descobre-se que isso é 
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dinamizado, habitualmente, por meio da criação de tensões. Perigo imaginário, 

medo ou prazer mimético, tristeza e alegria são produzidos e possivelmente 

resolvidos no quadro dos divertimentos. Diferentes estados de espíritos são 

evocados e talvez colocados em contraste, como a angústia e a exaltação, a 

agitação e a paz de espirito. Deste modo, os sentimentos dinamizados numa 

situação imaginária de uma atividade humana de lazer têm afinidades com os que 

são desencadeados em situações reais da vida — é isso que a expressão ―mimética‖ 

indica —, mas o último está associado aos riscos e perigos sem fim da frágil vida 

humana, enquanto o primeiro sustenta, momentaneamente, o fardo de riscos e de 

ameaças, grandes e pequenas, que rodeia a existência humana. (ELIAS, 1992b, 

p.71) 

 

  Nesse sentido, os espectadores do futebol podem contemplar a ―excitação mimética‖ 

de um confronto entre dois grupos sabendo que não acontecerá algum mal à sua integridade 

física, nem aos jogadores (exceto em algumas fatalidades, como sérias lesões causadas por 

disputa de jogo ou por atitude mais ríspida do adversário. Nesse sentido, o autor da lesão de 

maneira intencional deve ser penalizado de acordo com o regulamento da competição). Nessa 

simulação da vida real, os torcedores podem se agitar na esperança de vitória ou medo da 

derrota. Em uma sociedade marcada pela individualidade, a ativação de sentimentos com 

outras pessoas (a torcida) pode ser agradável e libertadora ao proporcionar manifestações 

coletivas de sentimentos intensos (ELIAS, 1992b). 

 

É no estádio de futebol que a catarse se expressa no seu apogeu, levando pessoas 

que nunca se permitiram xingar alguém a se liberar das amarras sociais. A massa 

eufórica serve como máscara social do sujeito que se esconde atrás de um símbolo 

(time de futebol, torcida organizada), onde o grupo se apropria coletivamente do 

papel de torcedor esquecendo todas as outras posturas sociais, como pai, filho, 

marido, trabalhador, empresário, operário. Dentro do estádio existe um 

reconhecimento no outro, que é delimitado pelo próprio estádio. O lazer funciona 

como estimulação social, enquanto fonte fundamental da atividade de mimese e, 

por consequência, do prazer. A estimulação agradável deste gênero, que se percebe 

por estar reunido com outros, de fato ou por meio da própria imaginação, é um dos 

elementos mais comuns da satisfação nas atividades de lazer. (ALMEIDA; 

GUTIERREZ, 2005, p. 3) 

 

  Dificilmente se encontrará sociedades humanas sem instituições sociais que 

proporcionem a renovação emocional dos seus membros para manter o equilíbrio entre as 

pressões do cotidiano e suas lutas, perigos, riscos e constrangimentos (ELIAS, 1992b). Dessa 

forma, as atividades de lazer, como danças, simulações de confrontos e cerimônias 

ritualísticas têm o objetivo de manter a estabilidade dos membros de suas comunidades sem a 

adoção de práticas que provoquem danos à integridade física ou morte de seus componentes, 

principalmente no que tange às soluções entre grupos de poder. Porém, é nessa situação que 

emerge o grande desafio do esporte: conciliar o prazer e a excitação agradável desencadeada 
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pelos sentimentos humanos e a conservação de regulamentos e vigilância para manter em 

controle a excitação das emoções. 

  Considerando a Inglaterra como exemplo de regulação das atividades de lazer durante 

a segunda metade do século XVIII e no decorrer do XIX, percebeu-se um aumento da 

rigorosidade e da explicitação do quadro de regras, principalmente as que exigiam uma 

igualdade de condições para que todos os participantes usufruíssem da oportunidade de êxito 

(ELIAS, 1992a). Nesse sentido, sob a forma de esporte, os jogos passaram a seguir uma 

lógica baseada na autodisciplina e ordenamento que não havia se verificado em outras 

atividades similares anteriores a esse período. 

  O esporte está diretamente vinculado à lógica do processo civilizador, onde as normas 

são generalizadas e os indivíduos são levados à repreensão dos próprios desejos para a 

construção e conservação de uma sociedade baseada em leis e regras que determinem a 

harmonia e solidariedade. Assim, os integrantes dessa sociedade necessitam reprimir qualquer 

ato violento e confiar nas regras coletivas, o que também resulta em sacrifícios sociais e 

pessoais. Nesse sentido, o autor discute o papel da Igreja como instituição responsável pela 

difusão dos padrões de estilos comportamentais, do Estado como distribuidor e aplicador por 

meio das leis e da Escola, onde são compartilhados experiências e conhecimentos comuns aos 

grupos em que os indivíduos estão inseridos (ELIAS, 1994). Porém, também reserva a 

importância ao lazer ao garantir ―formas de expressar e de interagir neste tempo livre, onde 

são permitidas ações espontâneas que não são toleradas em situações cotidianas como 

trabalho, festas familiares, manifestações religiosas e escola‖ (ALMEIDA; GUTIERREZ, 

2005
13

). 

  Portanto, esse processo civilizador garante abertura para que atos considerados 

violentos e amorais sejam expressos dentro dos limites do lazer, onde está incluído o esporte. 

Essa tolerância permite aos indivíduos expressarem desejos reprimidos durante o processo de 

incorporação de normas coletivas e civilizatórias (ALMEIDA; GUTIERREZ, 2005). Essa 

procura por excitação é uma forma de alcançar o alívio da repressão social em uma situação 

de ―descontrole medido‖, ou seja, concedendo até certo ponto ao esporte a importância de 

apaziguar emoções e internalizar regulamentos e pontos disciplinares (MOLETTA JR et.al., 

2005). Porém, esse limite imposto pelo ―descontrole medido‖ é constantemente ultrapassado 

pelas torcidas organizadas e as tensões envolvendo esses grupos acabam em atos violentos. 

                                                           
13

 Documento digital. 
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  A concepção de que as regras ou normas possuem padrões próprios, como exterior e 

separado dos grupos humanos, não passa de uma ilusão. De acordo com Elias (1992a), isso 

ocorre porque o processo civilizador necessita de observações em longo prazo, sendo 

impossível observar mudanças das condutas em um breve espaço de tempo. A mudança de 

conduta e dos sentimentos humanos não se efetiva de maneira isolada e por decisões 

individuais, mas se constitui sem planejamento (como no caso dos esportes na Inglaterra), 

sendo construídos padrões, estruturas e configurações por pessoas ao longo dos anos (séculos 

e até milênios). 

  O regulamento do futebol, por exemplo, exige que os jogadores estejam sob o 

equilíbrio e a tensão constante durante a prática esportiva. Em um primeiro momento, devem 

se controlar para não infringir as regras, podendo ser penalizado com a exclusão do jogo 

(cartão vermelho) o que acarretaria em desequilíbrio de forças em relação aos oponentes. 

Assim, a sua equipe estaria na iminência da derrota. Por outro lado, se o jogador se restringir 

em excesso, faltará vigor para duelar em igualdade com o adversário. Portanto, os praticantes 

devem encontrar uma condição excelente entre a obediência ao regulamento e a exploração 

das regras até o limite. Em um esporte que demonstra cada vez mais equilíbrio, se os atletas 

não explorarem ao máximo as oportunidades, o jogo pode se deteriorar (ELIAS, 1992). 

 A teoria de Elias e Dunning não é vista como consenso na Sociologia do Esporte. 

Além dessas percepções sociológicas, pode-se destacar entre as principais linhas de estudo a 

marxista, de Ian Taylor, John Clark e Stuart Hall; e antropológica, de Gary Armstrong e 

Rosemary Harris. Em relação ao primeiro, a fragilidade da pesquisa se demonstra na ausência 

de pesquisas sistemáticas em profundidade sobre o hooliganismo
14

. Portanto, não se pode 

definir que as confusões nos estádios sejam resultado de conflitos de classe, pois os embates 

no futebol referentes às autoridades do esporte e a polícia, na maioria dos casos, não estão 

diretamente relacionadas aos representantes do Estado. Além disso, a hipótese de 

enfrentamentos bem definidos entre as classes trabalhadoras e as autoridades e membros de 

classes mais estabelecidas não se sustentam nessa perspectiva, uma vez que parte significativa 

dos confrontos envolve torcedores das mesmas classes sociais. Já o trabalho antropológico de 

Armstrong e Harris foi criticado pelos limites da pesquisa que não ofereciam descrições 

aprofundadas sobre os objetos analisados durante a pesquisa. Além de o recorte envolver 

                                                           
14

 Grupos de torcedores que se apoiam na violência para legitimar a identidade e se diferenciar de grupos rivais. 

O hooliganismo surgiu na Inglaterra entre 1870 e 1880, mas ganhou força durante as décadas de 1960 e 1990, 

ocasionando tragédias como a de Heysel, em 29 de maio de 1985, durante a final da Liga dos Campeões da 

Europa, quando hooligans do Liverpool (Inglaterra) atacaram torcedores da Juventus (Itália), provocando a 

morte de 39 pessoas com a queda do muro do estádio. 
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apenas as equipes de Sheffield (Sheffield United e Sheffield Wednesday), os autores 

desconsideram os limites decorrentes da confiança no testemunho dos indivíduos 

(DUNNING, 2000). Por sua vez, Elias e Dunning defendem uma sociedade harmônica, 

determinando um aspecto utilitarista do lazer, que permite a exposição de ações reprimidas 

pela imposição da ordem contemporânea (ALMEIDA; GUTIERREZ, 2005). Além disso, os 

autores apresentam as explicações hipotéticas de que a masculinidade agressiva é produzida e 

reproduzida em condições proporcionadas pela socialização dos homens. Apesar das 

discordâncias entre as linhas de estudos, um ponto é comum entre todos: o predomínio da 

masculinidade violenta nas arquibancadas. 

 

2.2. Violência no futebol brasileiro 

 

 Wisnik (2008) afirma que o campo de futebol possui semelhanças em relação a um 

campo de guerra, sendo que a disputa passa a ser um ritual para determinar quem tem o 

domínio da modalidade. Diante desse sentido, a bola passa a ser a presa disputada por dois 

grupos e o campo convida os oponentes ao conflito. Nesse princípio, não há ataque ao corpo 

do adversário e as partidas eufemizam a violência dos campos de batalhas, onde se busca a 

morte da ―presa‖ (a bola) no campo adversário. 

  Muitas vezes a luta simbólica não fica restrita somente ao ataque à presa e acaba 

direcionada aos oponentes. Em outras situações, as disputas acabam transgredindo as quatro 

linhas e alcançam as arquibancadas. Murad (2017) realizou levantamento com líderes de 

torcidas organizadas de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, 

Pernambuco e Minas Gerais e constatou que aproximadamente 70% atribuem à violência do 

campo de jogo como influenciador para a contaminação das arquibancadas. Porém, a 

violência neste cenário não resulta apenas daquilo que acontece dentro das quatro linhas, mas 

também devem ser consideradas questões mais profundas e de ordem social, como o 

desemprego, tráfico de drogas, participação no crime organizado, descaso das autoridades 

políticas etc. 

  A rivalidade entre torcedores no Brasil entre outubro de 1988 (data do assassinato de 

Cléo) e fevereiro de 2017 provocou a morte de 304 pessoas no Brasil, sendo que Goiás ocupa 

a quinta posição com 17 mortes, atrás apenas de São Paulo (50), Rio Grande do Norte (41), 

Rio de Janeiro (32) e Pará (20). A maioria das mortes envolvendo futebol no estado estão 

relacionadas às disputas entre as torcidas organizadas Força Jovem Goiás, vinculada ao Goiás 
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Esporte Clube, e Esquadrão Vilanovense, vinculada ao Vila Nova Futebol Clube (LANCE, 

2017). Entre 2015 e 2016, apenas 3% dos crimes relacionados ao futebol no país (depredação 

do patrimônio público e privado, injúrias e racismos, formação de quadrilha, tráfico de 

drogas, homicídios, agressões físicas, incitação à violência etc.) tiveram processos concluídos 

e os autores penalizados. (MURAD, 2017). 

  A violência nas arquibancadas brasileiras é frequentemente comparada ao 

hooliganismo europeu, fenômeno observado principalmente na Inglaterra com apogeu durante 

as décadas de 1960 e 1990. Entretanto, algumas características específicas de cada país 

impedem que esse fenômeno seja comparado aos problemas que ocorrem nos estádios 

brasileiros, principalmente pela forte ligação dos grupos europeus com o nacionalismo 

xenófobo e grupos de extrema-direita (neofascistas). Além disso, o hooligan é ―geralmente 

jovem, alcoólatra, empregado nos mais diversos segmentos do mercado de trabalho, desde 

mecânico até diretor de grandes empresas‖ (BUFORD apud MONTEIRO, 2003, p. 61). 

 Apesar de considerarem que o consumo de álcool e a violência dentro de campo 

possam ser fatores que contribuem para a violência entre os torcedores, Dunning, Murphy e 

Williams (1992) veem limitações nesse tipo de abordagem. Primeiro, há torcedores que não 

bebem, mas brigam, além de torcedores que bebem muito, mas não vão para o enfrentamento 

físico. Segundo, os autores também sustentam que as brigas que acontecem dentro de campo, 

na maioria das vezes, não atingem as arquibancadas (sem contar as brigas que acontecem 

antes das partidas). Dunning, Murphy e Williams (1992) sustentam a ideia de que alguns 

segmentos das classes trabalhadoras inglesas não incorporaram os valores de condutas mais 

―civilizadas‖ e os jovens desses segmentos encontraram no futebol um território privilegiado 

para brigas e excitações, espaço para afirmação da masculinidade. 

  Por sua vez, Reis (2016) detalhou o perfil dos torcedores organizados brasileiros a 

partir de arquivo digital do cadastro de uma torcida paulista com mais de 65 mil associados. 

Dos dados analisados, 90% são homens e a maior parte dos torcedores tem entre 20 e 30 anos. 

Além disso, a pesquisadora fez entrevistas com 804 torcedores na faixa etária entre 15 e 25 

anos que revelaram que 93,4% dos entrevistados eram solteiros e 87,5% ainda viviam com a 

família (com a mãe, o pai ou ambos). Murad (2017) também aponta que a maioria dos 

torcedores organizados brasileiros possui ensino fundamental e/ou médio incompleto (embora 

também existam universitários).  

 Porém, as principais características em comum entre torcedores organizados e 

hooligans são a masculinidade agressiva e o fato de a maioria pertencer à camada mais pobre 
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da sociedade (MONTEIRO, 2003). O esporte é visto como uma atividade viril tanto para a 

sua prática quanto para a apreciação pelo público, principalmente nas classes trabalhadoras. 

―O futebol é uma área tão masculinizada que os homens indiferentes à sua prática são 

tachados de efeminados e homossexuais, assim como as mulheres que o apreciam são 

caracterizadas como masculinizadas e lésbicas‖ (MONTEIRO, 2003, p. 72). 

 

Estes jovens, na sua vida normal, pertencem a um pequeno grupo de estatuto mais 

baixo. Na sua sociedade conservam uma posição muito inferior. Sempre que 

contatam com o mundo instalado, sentem a sua inferioridade. O desprezo da 

sociedade é provavelmente agravado porque os mais novos sabem que lhe 

pertencem. Sabem que existem outros marginais de origem exterior e de aspecto 

estranho. Esses não interessam; podem ser tratados com desprezo. Mas eles 

próprios sentem que são daqui [...]. E, no entanto, são tratados como se fossem 

elementos externos. Existe pouca excitação na sua vida normal; talvez não exista 

nenhum desporto nem entusiasmo para praticarem. Podem estar sem trabalho, se é 

que alguma vez o tiveram. De um modo geral, a vida é particularmente monótona. 

Nada de especial acontece. [...] Não existem perspectivas; não tem objetivos. Deste 

modo, o desafio de futebol entre equipes locais surge como o maior, o mais 

excitante dos acontecimentos numa vida que, de qualquer maneira, é, acima de 

tudo, vazia. (ELIAS, 1992b, p. 91) 

 

  Aliada ao entusiasmo e excitação proporcionados pelas partidas, as grandes multidões 

proporcionam caminhos para a prática de atos irracionais e exagerados, possibilitando a 

execução de manifestações violentas protegidas pelo anonimato que esse ambiente confere. 

Assim, os torcedores mais exaltados acreditam que podem fazer coisas que não fariam em 

outras situações, sentindo-se mais fortes por se encontrarem em um grupo que constitui a 

maioria no estádio (ELIAS, 1992b; MURAD, 2017). Como 85% desses grupos são 

compostos por homens, predomina a cultura e o poder masculino, agressivo e violento, onde 

prevalece a resolução dos problemas através da força e o desrespeito às diferenças. A 

possibilidade de aparecer e ser reconhecido pela televisão, mesmo em condições negativas, 

proporciona uma atração a mais para esses grupos ao encontrar um espaço propício para 

afirmar a sua identidade. Para reconhecer isso, basta notar que a maior parte das torcidas 

organizadas está posicionada de maneira estratégica nos estádios para aparecer nas 

transmissões televisivas. 

  No caso brasileiro, Araújo (2015) destaca que o futebol foi historicamente associado 

ao público masculino, permeado por aspectos que remetem à virilidade, força, agressividade e 

disputa. Assim, o machismo se estrutura na construção da lógica futebolística que não estaria 

vinculada às mulheres por serem frágeis, dóceis e delicadas. Ainda pesa na questão nacional o 

fato de o Brasil não ter se envolvido em grandes questões conflitais durante a história, sendo 
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que as conquistas territoriais e a independência foram realizadas por meio de acordos e 

concessões, diferentemente do que aconteceu no restante da América Latina. Portanto, o 

futebol se constitui como um ambiente para a afirmação do nacionalismo. A construção de um 

sentimento de nacionalidade se expressa por meio da utilização de adereços, camisas, 

bandeiras nacionais e demais elementos que caracterizam um determinado grupo (FREITAS; 

RIGO, 2009) e toda a virilidade que seria expressa nas batalhas é transferida aos campos de 

futebol, onde o Brasil se impõe como a principal potência, acima de países que historicamente 

são superiores em outras áreas, como a econômica (exemplos de Estados Unidos e algumas 

nações europeias). 

  Porém, a derrota por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014 feriu esse 

sentimento de superioridade em competição disputada em território brasileiro. A imprensa 

esportiva e torcedores culparam a emotividade de alguns atletas da Seleção pelo fracasso (o 

pior resultado brasileiro em todas as edições da competição), como o choro do zagueiro e 

capitão Thiago Silva na partida contra o Chile. Araújo (2015) ressalta que as matérias de 

jornais impressos e digitais e comentários em portais de notícias durante a Copa do Mundo 

escancararam a associação entre a sensibilidade, a passionalidade e a feminilidade ao baixo 

rendimento da equipe (inclusive antes da fatídica partida diante da Alemanha, considerando o 

empate – e a classificação nos pênaltis – diante do Chile e a vitória contra a Colômbia). O 

debate sobre o desempenho da Seleção Brasileira baseou-se no binarismo análogo à divisão 

dos papéis sociais de gênero por meio de uma percepção em que ―as mulheres estão 

associadas à fraqueza, emotividade, descontrole, histeria, pequeneza e irracionalidade‖ e, por 

outro lado, os homens teriam a ―disposição física, racionalidade, sobriedade, agressividade e 

grandeza‖ para superar as adversidades da partida (ARAÚJO, 2015, p. 159). Nesse sentido, os 

atletas da Seleção Brasileira adotaram a primeira postura, considerada inaceitável e 

contrastante ao da superioridade masculina no futebol. Assim, os atletas foram categorizados 

como ―menininhas choronas‖ e ―maricas‖ que deveriam ―virar homens‖. 

  Dessa forma, o futebol também é visto como um espaço de lutas em que as mulheres 

têm conquistado posições que antes eram ocupadas apenas por homens, como na arbitragem e 

altos cargos executivos em equipes profissionais (como as ex-presidentes do Flamengo, 

Patrícia Amorim, e do Corinthians, Marlene Matheus). Apesar desses avanços, as mulheres 

ainda são associadas à fragilidade no futebol, como apresentado no exemplo acima da 

cobertura da Copa do Mundo de 2014. Como espaço de conquista, o grupo de poder nessa 

modalidade esportiva, composta em sua maioria por homens, indica a virilidade como atitude 
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prioritária para o sucesso no esporte. Nesse contexto, os comportamentos afeminados e/ou 

que se distanciem da heteronormatividade masculina são estigmatizados e perseguidos. 

 

2.3. Violência simbólica no futebol 

 

 Compreendido o conceito de violência, Sodré (2006) destaca cinco modalidades 

diferentes de violência. A primeira trata-se da anômica, visível no cotidiano dos cidadãos e 

que destaca aspectos cruéis que ganham espaço nas grandes mídias, engrossando os dados da 

criminalidade por meio de assassinatos, assaltos, atentados etc. O autor também destaca a 

violência representada, ou seja, aquela oriunda da própria representação dos meios de 

comunicação, ganhando visibilidade pelo espaço dado pelo jornalismo na publicação de atos 

violentos ou pela indústria do entretenimento na busca por audiência. A terceira é 

representada pela violência sociopolítica exercida pelos próprios aparelhos do Estado em 

períodos de exceção constitucional ou na vida cotidiana. A quarta trata-se da violência social, 

resultante do processo de fixação centralista do poder que resulta em atos violentos, mas 

silenciosos, invisíveis e burocráticos. Por fim, e a mais importante para este trabalho, a 

violência sociocultural resultante do arbítrio de poder por um determinado grupo da 

sociedade. Nesta última categoria encaixa-se a violência simbólica associada aos mecanismos 

coercitivos presentes em determinadas instituições. Para entender a concepção de violência 

simbólica contra os homossexuais no esporte, deve-se falar sobre os conceitos de ―habitus‖ e 

campo, por onde se configura um caminho obrigatório para a compreensão desse termo de 

Pierre Bourdieu. 

  O conceito de ―habitus‖ refere-se a um esquema de percepção, reflexão e visão 

evidenciados no corpo e na mente que possibilitam a classificação de si próprio e dos demais 

indivíduos por meio de gestos e formas de ver o mundo. Essas classificações são feitas por 

meio das estruturas sociais e históricas de cada sujeito, evidenciadas pelas posições sociais 

baseadas na desigualdade de distribuição dos bens materiais e simbólicos de uma sociedade 

(SALVINI; SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2012). 

 

O habitus, que é princípio gerador de respostas mais ou menos adaptadas às 

exigências de um campo, é produto de toda a história individual, bem como através 

das experiências formadoras da primeira infância, de toda história coletiva da 

família e da classe; em particular, das experiências em que se exprime o declínio da 

trajetória de toda uma linhagem e que podem tomar a forma visível e brutal de uma 

falência ou, ao contrário, manifestar-se apenas como regressões insensíveis. 

(BOURDIEU, 2004, p. 131, grifo do autor) 

 



58 
 

  O ―habitus‖ permite a interiorização de estruturas externas à medida que a própria 

atuação desses agentes exterioriza percepções e ações que foram incorporadas. Portanto, 

transforma-se em um corpo socializado e estruturado que incorpora um sistema de 

disposições que fazem parte de um recorte do mundo. Dessa forma, o ―habitus‖ possibilita a 

orientação de ações dos agentes por meio de relações sociais que permitem a reprodução das 

percepções interiorizadas (BOURDIEU, 2004). 

Por sua vez, o campo possibilita a atuação em um lugar de lutas e concorrência entre 

os detentores de poder (dominantes) e os dominados, onde os primeiros estabelecem 

estratégias para a manutenção das posições de superioridade e o acesso aos instrumentos de 

interesse, garantindo prestígio aos grupos de poder. Cada campo é composto por agentes que 

compartilham traços gerais de um mesmo ―habitus‖ (SALVINI; SOUZA; MARCHI 

JUNIOR, 2012).  

 

Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças - há dominantes e 

dominados, há relações constantes, permanentes de desigualdade, que se exercem 

no interior desse espaço - que é também um campo de lutas para transformar ou 

conservar esse campo de forças. Cada um, no interior desse universo, empenha em 

sua concorrência com os outros a força (relativa) que detém e que define sua 

posição no campo e, em consequência, suas estratégias (BOURDIEU, 1997, p.57). 

 

  Essa relação não é livre de violência, ainda que muitas vezes essa relação se dê no 

campo simbólico. Essa situação, por exemplo, ocorre no campo do futebol, embora, neste 

caso, não se limite apenas à violência simbólica. Tanto no campo quanto nas coberturas 

midiáticas e nos comentários adjacentes a estas coberturas, os agentes estabelecem condições 

para a manutenção do prestígio e da superioridade de um grupo em detrimento de outro. 

Nesse espaço, cada agente busca mais distinção social por meio do poder simbólico que 

possui, sendo distribuídas posições conforme o capital social, cultural e econômico de cada 

indivíduo pertencente ao campo. 

 

O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer 

uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do 

mundo social) supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, que 

dizer, ―uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que 

torna possível a concordância entre as inteligências‖. [...] Os símbolos são os 

instrumentos por excelência da ―interação social‖: enquanto instrumentos de 

conhecimento e comunicação [...], eles tornam possível o consensus acerca do 

sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da 

ordem social: a integração ―lógica‖ é a condição da integração ―moral‖. 

(BOURDIEU, 1989, p. 9-10) 
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  Nas relações no campo, o dominado busca meios e condições para participar. Por sua 

vez, o dominante usa instrumentos que garantam a manutenção da ordem vigente e a exclusão 

do ―novo‖, exercendo o seu poder sobre os demais grupos. Essa situação se configura pelo 

uso da força ou de ações diretas exercidas pelos dominantes sobre os dominados, mas também 

pode ocorrer de maneira camuflada, de modo que aqueles que são submetidos a certas 

imposições não as percebem. Essa submissão configura a violência simbólica, que ―consiste 

em uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a sofrem e também, com 

frequência dos que a exercem, na medida em que uns e outros são inconscientes de exercê-la 

ou de sofrê-la‖ (BOURDIEU, 1997, p. 22). 

  O campo é um lugar de disputas entre dominantes e dominados onde se torna visível a 

violência simbólica, constituindo-se como espaço autônomo com a determinação de suas 

próprias regras em que os agentes adotam comportamentos consagrados, mas rejeitam os 

procedimentos que não se coadunam com a especificidade da atividade (BOURDIEU, 1997). 

Isso explica por que as relações entre agentes de um campo, como o futebol, são diferentes 

das relações de outros, como o científico. Os capitais simbólicos determinam uma situação de 

conflitos entre os agentes, ―cuja mediação é feita por um poder que resulta justamente da 

posse destes capitais reconhecidos por todos os concorrentes, de modo que a acumulação 

desse capital pode levar um determinado agente a conquistar a hegemonia do campo‖ (ROSA; 

BRITO, 2007, p. 6). Já o habitus se configura como uma forma de estruturação e, portanto, 

também ―violenta‖ o indivíduo, pois atua como princípio que origina e organiza as práticas e 

representações, comprometendo as escolhas dos agentes. Nessa lógica, o habitus apresenta, ao 

mesmo tempo, os princípios de socialização e individualização: ―socialização porque nossas 

categorias de julgamento e de ação, advindas da sociedade, são partilhadas por todos aqueles 

que foram submetidos a condições e condicionamentos sociais similares‖ (WACQUANT 

apud ROSA; BRITO, 2007, p. 6). Por sua vez, a individualização internaliza uma combinação 

particular de esquemas em cada pessoa levando em consideração o caráter único da trajetória 

e a localização dos agentes no mundo. 

  A violência simbólica se estrutura para evidenciar e legitimar discursos, instituições e 

agentes que determinam os dominantes e provocam a submissão de grupos de maneira 

dissimulada. Na última Copa do Mundo, realizada em 2018, governos e organizações não 

governamentais (ONGs) passaram a orientar torcedores homossexuais que fossem à Rússia a 

tomar uma série de cuidados devido à ―lei contra a propaganda gay‖, que veta a manifestação 

pública da comunidade LGBT no país. O Itamaraty, por meio de uma cartilha destinada aos 
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torcedores, recomendou a não demonstração de homoafetividade em público para evitar 

problemas jurídicos e o risco de ataques dos hooligans russos que tem como alvo de violência 

os torcedores homossexuais
15

. No Brasil, o programa A Liga, da TV Bandeirantes, publicou 

em 2014 um programa que demonstra a perseguição contra homossexuais no futebol 

brasileiro em que integrantes da torcida LGBT do Corinthians, Gaivotas da Fiel, admitiam 

medo de frequentar os estádios, tanto que um membro do grupo afirmou que, para entrar no 

estádio, também deve-se entrar dentro do armário
16

. Porém, quando se indaga aqueles que 

costumam frequentar os estádios sobre exemplos de homofobia nas arquibancadas, a 

tendência é ouvir respostas negativas, pois as manifestações homofóbicas se tornaram comuns 

e naturalizadas, fazendo com que a discriminação contra homossexuais se tornasse 

despercebida pelos próprios torcedores
17

. 

 

As diferentes classes e fracções de classes estão envolvidas numa luta 

propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social mais conforme 

aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas de posições ideológicas 

reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições sociais. Elas podem 

conduzir esta luta quer diretamente, nos conflitos simbólicos da vida cotidiana, 

quer por procuração, por meio da luta travada pelos especialistas da produção 

simbólica (produtores a tempo inteiro) e na qual está em jogo o monopólio da 

violência simbólica legítima, quer dizer, do poder de impor – e mesmo de inculcar 

– instrumentos de conhecimento e de expressão (taxinomias) arbitrários – embora 

ignorados como tais – da realidade social. (BOURDIEU, 1989, p. 11- 12) 

 

  A negação do espaço aos homossexuais no futebol constitui uma forma de manter a 

subalternidade desse gênero, já que o grupo de poder utiliza instrumentos para manter a 

superioridade, expressa em forma de cantos e faixas que destacam o padrão heteronormativo 

nos gramados. Assim, essa força, apesar de existir, não é reconhecida de forma clara por todos 

agentes do campo (muitas vezes até pelos dominados), pois suas relações são mascaradas e os 

grupos de poder utilizam instrumentos para a manutenção desse status para que não seja 

evidenciada e forçada a aparecer. 

 
[...] a violência simbólica evoca o que é legítimo e aceitável por meio de 

imposições tácitas. Devemos, além disso, notar que o reconhecimento e aceitação 

do que é legítimo para um campo em específico, normalmente não se aplica da 

mesma maneira a outro. Entretanto, o processo é idêntico: o reconhecimento da 

                                                           
15

 ―É triste que eu tenha que tomar esse cuidado‖, diz torcedor gay que vai à Copa da Rússia sobre alertas de 

homofobia. Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44403975>. Acesso em: 2 out. 2018. 
16

 A Liga: homossexualidade no futebol. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=LrmjRgHVfY8>. 

Acesso em: 2 out. 2018. 
17

 Hipótese confirmada por meio de observações participantes feitas pelo autor nos estádios goianienses durante 

partidas realizadas entre 2017 e 2018. 
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legitimidade se enraíza no acordo imediato entre as estruturas incorporadas, 

tornadas inconscientes. (SALVINI; SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2012, p. 405) 

 

  Neste contexto, o futebol aparece como um espaço ritual de ―violência simbólica‖, 

onde ―guerras‖ socialmente aceitas são disputadas dentro de um sentido regulador. Trata-se de 

uma relação permanentemente tensionada, de forma que a linha que separa a violência de seu 

ambiente real do simbólico é tênue, propiciando condições para ultrapassar os limites das 

fronteiras impostas pela ordem. De fato, a transgressão dessa linha dependeria de alguns 

estímulos externos: ―anomia, impunidade, descaso das autoridades, conexão com outros 

níveis de agressividade direta (drogas, xenofobia, racismo) ou indireta (pobreza, desemprego, 

exclusão)‖ (MURAD, 2007, p. 18). Apesar de a violência física ser a mais conhecida e 

repercutida em relação ao futebol, existem outros tipos de violência que aparecem de maneira 

camuflada, presentes em canções, camisas, faixas e adereços de torcedores, que provocam 

uma barreira imperceptível entre aqueles que possuem características aceitas e os que são 

rejeitados nesse ambiente. 

  A ideia de estímulos externos para a violência e imposição de barreiras para a exclusão 

de grupos minoritários coaduna com a classificação sugerida por Mendes Junior e Chiapeta 

(2007). Nela, a violência está dividida entre o ponto de vista intrínseco e extrínseco. A 

violência intrínseca aponta para atitudes violentas ocorridas dentro do campo de jogo, apesar 

do sistema de regulamentos em que jogadores, comissão técnica e arbitragem são submetidos. 

Em Goiás, um dos casos mais emblemáticos ocorreu no término da partida semifinal do 

Campeonato Goiano de 2011, quando atletas de Goiás e Vila Nova começaram a se enfrentar 

na entrada do vestiário do estádio Serra Dourada, provocando distúrbios nas arquibancadas. 

Na ocasião, torcedores invadiram o campo de jogo e lançaram assentos em direção aos atletas. 

A violência extrínseca está relacionada ao que ocorre fora do campo de jogo, ou seja, as 

brigas, agressões e confusões que ocorrem nas arquibancadas. 

  Dominado pela masculinidade, o futebol fica sob o julgamento dos homens, 

principalmente nas partes mais exaltadas das arquibancadas. Apesar de se manifestar de 

maneira tácita, a exclusão dos homossexuais no esporte (prática que deveria promover a 

inclusão social) se mostra evidente na manifestação de violência simbólica, que determina que 

qualquer pessoa com comportamento desviante da heteronormatividade masculina nos 

estádios não deve dividir o mesmo espaço que o homem viril na arquibancada. Essa situação 

pode impactar a relação cidadania-homossexualidade de duas formas. A primeira ao se 

construir uma barreira aos homossexuais na prática do futebol como profissão. Dessa 
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maneira, ao encontrar um ambiente intolerante à sua aceitação, o potencial atleta homossexual 

se depara com a necessidade de buscar outras profissões ou se sujeitar às características 

heteronormativas masculinas para se enquadrar ao futebol. O segundo ponto trata-se da 

barreira de acesso dos homossexuais ao esporte como atividade de lazer e entretenimento. 

Nesse sentido, os membros dos grupos minoritários também encontram um ambiente negativo 

em decorrência das manifestações dos grupos de poder que determinam os comportamentos 

aceiros nas arquibancadas. 

  As manifestações dos torcedores partem da ideia da permissividade e da subversão dos 

espaços que tomam os estádios brasileiros. Nesse contexto se desenvolve as estruturas verbais 

que evidenciam as representações coletivas desse cenário. Um exemplo são as manifestações 

através dos cantos agressivos entre as torcidas, que constituem uma característica notável dos 

grupos de torcedores que costumam frequentar as partes mais exaltadas dos estádios (no 

Brasil, geralmente onde ficam as torcidas organizadas), mantendo mais contato visual entre si 

do que na partida. Toledo (1993, p.21) destaca quatro modalidades de expressões observadas 

nas arenas brasileiras: ―vaias, xingamentos, cantos e/ou gritos de guerra‖. Em relação aos 

cânticos das arquibancadas, o autor subdivide em outras quatro categorias: os de incentivo à 

equipe, os de autoafirmação, os de protestos e os intimidadores. As expressões ofensivas e 

palavrões de discriminação contra os adversários estão presentes nos quatro tipos de cantos, a 

maioria expressando a temática da sexualidade. Em relação aos dois primeiros tipos, há uma 

valorização das características de virilidade em comparação aos adversários. Já em relação 

aos protestos e intimidação, os palavrões indicam o oposto, expressando a inferioridade do 

opositor por meio da passividade sexual. Durante as observações de campo realizadas em 

estádios goianos foi possível identificar essa divisão proposta por Toledo (1993). 

 

Quadro 1 – Modalidades de expressões ofensivas identificadas nos estádios 

 

Modalidades Exemplos de expressões heteronormativas e/ou homofóbicas 

Incentivos / Auto-

afirmação 

―Eu sou, eu sou da Força Jovem, eu sou / Eu vou dar porrada, eu vou / E 

ninguém vai me segurar (nem a PM)‖ 

―Senta, cuzão / para ver a Esquadrão‖ 

―Bonde bolado, eu sou da TDA, caçador de TEViado / Dragões é rei, sou da 

TDA caçador de fofa gay‖ 

Protestos/ 

Intimidações 

―Pra frente, pra trás, na bunda do Goiás‖ 

―Chupa, Moxé / Meu pau é picolé‖ 

―Ei, Vila, vai tomar no cú / Eu sou, eu sou da Força Jovem, eu sou‖ 

 

Fonte: pesquisa do autor (2017) 
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  Os padrões desviantes são ridicularizados nos estádios por meio de gritos e 

manifestações ofensivas direcionadas aos seus oponentes, seja na arquibancada ou dentro do 

campo de jogo. Portanto, para demonstrar maior apoio em relação aos adversários, as torcidas 

mantêm o rito de cânticos ofensivos que caracterizam os rivais com expressões depreciativas 

por meio de termos que remetem à passividade em uma relação homossexual, manifestações 

naturalizadas no ambiente esportivo. A castração simbólica também é um tema frequente nas 

arquibancadas, sendo a difamação entre os grupos por meio de atos ofensivos contra 

homossexuais uma característica evidente (DUNNING; MURPHY; WILLIAMS, 1992). 

 Quando se compara as estruturas organizações das torcidas organizadas goianas, 

identificam-se muitas semelhanças. Mais antigas, a Torcida Esquadrão Vilanovense (TEV), 

de 17 de junho de 1994, e a Força Jovem Goiás (FJG), de 23 de maio de 1997, possuem sedes 

sociais com equipamentos de musculação e uma parte significativa de seus membros pratica 

artes marciais para possíveis atuações em confrontos. Já a administração interna dos grupos 

também é parecida, já que conta com presidente, vice-presidente, coordenadores e líderes de 

torcidas em cada bairro de Goiânia (legiões, no caso da FJG, e comandos, da TEV), 

responsáveis por reuniões para ensaios de cantos e gritos de guerra, organização da chegada e 

saída dos estádios, viagens para o interior de Goiás ou fora do estado e desenvolvimento de 

projetos sociais (ASSIS, 2008). A Torcida Dragões Atleticanos (TDA) é mais recente, de 17 

de julho de 2009, e possui menos membros que as demais organizadas. Percebe-se que as 

torcidas organizadas possuem sistemas internos e maneiras de torcer semelhantes (uso de 

instrumentos musicais, bandeiras, faixas, cantos que exaltam a masculinidade dos membros e 

depreciam o adversário com letras que envolvem a passividade sexual etc.), diferenciando-se 

pelas cores e escudos que levam na camisa e a agremiação esportiva que apoiam. 

  Outro espaço para manifestação da virilidade são as faixas, adereços e camisas das 

torcidas organizadas, que demonstram características violentas e agressivas por meio de frases 

e desenhos das mascotes das torcidas e/ou dos clubes (GUILHON, 2017). Dessa forma, o 

dragão, o tigre, o periquito e o curinga (símbolos dos times e torcidas de Goiânia) ganham 

semblantes enfurecidos, músculos tonificados, comportamento e olhares agressivos e 

imponentes, como os exemplos das figuras abaixo. 

 

 

 

 



64 
 

Figura 1 – Mosaico com símbolos das torcidas goianas 

 

 

 

Fonte: do próprio autor (2017); retirado do Twitter da Força Jovem Goiás (2017)
18

; retirado da página da 

Torcida Dragões Atleticanos no Facebook (2017)
19

 

 

  A virilidade e a heteronormatividade masculina apresentadas por meio de cantos de 

torcedores, principalmente compostos por torcidas organizadas, e por faixas e adereços 

demonstram a exclusão e intolerância contra os homossexuais nas arenas esportivas, o que 

constitui uma agressão do seu direito como cidadão. Nesse sentido, além da violência física, 

comum e frequente no ambiente esportivo (agressões, tumultos, brigas generalizadas, 

homicídios etc.), as arquibancadas também são expressões de outro tipo de violência, a 

simbólica, mais sutil, mas que acaba afastando determinados grupos das arquibancadas. Neste 

caso, os homossexuais são duplamente excluídos: são afastados fisicamente do futebol e, 

portanto, do direito de praticar o esporte e usufruir dos benefícios que ele oferece, mas 

também simbolicamente desvalorizados, em um ataque indireto à sua autoimagem e, portanto, 

ao seu valor social e moral. 

 

2.4. Cidadania no Esporte 

 

  A discussão renascentista acerca da cidadania chegou ao século XX com o debate 

sobre a ampliação dos direitos sociais voltados para o bem-estar econômico, lazer e a 

educação. Nesse cenário, surgiu a discussão sobre a inclusão do Esporte como direito ao bem-

estar, principalmente com a realização dos Jogos Olímpicos de Verão de 1896, os primeiros 

da Era Moderna. O resgaste dessas competições pelo barão francês Pierre de Coubertin 

também remete à Antiguidade, aos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. 

                                                           
18

 Disponível em: <https://twitter.com/forcajovemgoias>. Acesso em: 2 ago 2017. 
19

 Disponível em: <https://www.facebook.com/oficial.tda/>. Acesso em: 2 ago. 2017. 
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  As condições políticas e históricas do século XX também contribuíram para 

impulsionar a inclusão dos esportes como direito humano. Marcada em sua primeira metade 

por duas grandes guerras mundiais
20

 e, na segunda, pela Guerra Fria
21

, o último século 

reservou aos esportes a perspectiva de alto rendimento, formando homens resistentes ao 

combate e transformando seus corpos em máquinas. Após o final da Segunda Guerra 

Mundial, Estados Unidos e União Soviética (URSS) iniciaram uma corrida pela excelência 

esportiva durante os Jogos Olímpicos, assim como ocorrera com as corridas armamentista e 

espacial, como parte da estratégia para impor suas influências político-econômicas a outras 

nações. No levantamento dos quadros de medalhas das Olímpiadas de 1952 a 1988, a primeira 

e a última disputada pela União Soviética, os estadunidenses conquistaram 874 medalhas, 

sendo 373 de ouro. Já os soviéticos alcançaram a marca de 1.010 medalhas, sendo 395 

douradas
22

. Além disso, os boicotes promovidos pelos Estados Unidos contra as Olimpíadas 

de 1980, realizada em Moscou (sob a alegação de protesto contra a invasão soviética no 

Afeganistão), e pela URSS contra as competições de 1984, sediada em Los Angeles (alegando 

falta de segurança aos atletas) determinaram o período de tensões entre as duas nações. 

  Esse período de disputas estratégicas entre as duas potências provocaram uma imagem 

negativa em relação à prática de esportes, principalmente pelo seu vínculo ao alto rendimento. 

Com isso, a Carta de Educação Física e Esporte de 1978 buscou um viés mais inclusivo às 

modalidades esportivas, além de reconhecer o direito de todos a essas práticas (TUBINO, 

2005). Considerado direito fundamental da segunda geração, ou seja, aqueles que concedem 

ao Estado o dever de fomentar suas práticas para diminuir as desigualdades sociais, o esporte 

atua na prevenção de doenças e na manutenção da saúde. Considerando este último fator 

como condição fundamental para a existência humana, “o direito à prática esportiva passa a 

ser, portanto, um direito fundamental. Neste sentido, o Estado, obrigatoriamente, tem o dever 

de fomentar o desporto‖ (PAGANELLA, 2007, p.2). 

  Com isso, as práticas esportivas passaram a ter relevância no processo de inclusão 

social ao evidenciar os dilemas estruturais da sociedade brasileira. Porém, ao mesmo tempo 

em que assume o papel de combate às desigualdades, as condições estruturais brasileiras 

também criaram condições para o esporte (e no caso deste estudo, o futebol) promover a 

                                                           
20

 Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
21

 Período de disputas estratégicas para a hegemonia política, econômica e militar travadas entre os Estados 

Unidos (Capitalismo) e a União Soviética (Socialismo) entre 1945 e 1991. A Guerra Fria foi marcada por 

momentos de tensão e conflitos indiretos entre as duas superpotências. 
22

 Números levantados a partir dos dados divulgados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Disponível em: 

<www.olympic.org>. Acesso em 2 nov. 2017. 
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exclusão de grupos a partir de distinções sociais, raciais e de gênero. Ainda no início do 

futebol brasileiro, no final do século XIX e início do XX, a exclusão dos negros se mostrava 

como um imperativo de tal forma que o esporte se caracterizava como atividade destinada aos 

ricos e brancos, principalmente no Rio de Janeiro. Hoje, essa segregação, apesar da evidente 

redução, não foi totalmente superada. A figura do técnico, por exemplo, está diretamente 

associada à liderança e capacidade intelectual e 

 

[...] apesar de não ser único, um dos principais critérios para ser técnico de futebol 

é ter tido uma vida de sucesso ou reconhecimento no próprio futebol. Desta forma, 

ao observarmos diversos ex-jogadores negros que gozam de um certo prestigio, 

torna-se lógico imaginarmos que estes tornem-se técnicos. No entanto, o técnico 

negro é uma raridade e, sobretudo, na seleção brasileira tivemos apenas dois 

técnicos que não são brancos, Gentil Cardoso, na década de 50 e mais 

recentemente, Vanderlei Luxemburgo (VIEIRA, 2003, p. 225). 

 

 A gravidade dessa situação tem aspectos ainda mais impactantes com a 

marginalização dos comportamentos que não coadunam com o status viril do esporte. 

Analisando em profundidade, as manifestações nas arenas esportivas contrastam com os 

preceitos preconizados pelos direitos humanos, considerados como universais, e que decorrem 

do reconhecimento da dignidade intrínseca ao ser humano (SOARES, 2013). Portanto, os 

direitos humanos são fundamentais, originários no reconhecimento da dignidade humana, no 

repúdio à intolerância e ao preconceito, na defesa da vida e do direito à cidadania. 

  Para Bobbio (2014), os direitos humanos são desejáveis e seus fins merecem ser 

perseguidos, mas, apesar dessa desejabilidade, não foram completamente reconhecidos. 

Assim, pode-se afirmar que não existem direitos fundamentais por natureza, pois são 

heterogêneos com aspectos diferentes e eventualmente até contraditórios. No futebol, por 

exemplo, apresentam-se algumas concorrências de direitos. Uma das mais evidentes refere-se 

à concessão aos torcedores de ampla liberdade de expressão, inclusive na defesa de entoar 

cânticos homofóbicos como ―manifestação cultural‖ da torcida
23

. Por outro lado, essa 

manifestação entra em concorrência com o direito de não ser injuriado e estigmatizado, 

situações frequentes em partidas de futebol por meio de ofensas direcionadas aos profissionais 

(atletas, comissões técnicas, representantes de entidades esportivas, jornalistas e arbitragem) e 

torcedores adversários. 

                                                           
23

 Em algumas situações, as manifestações homofóbicas são defendidas por atletas, torcedores e jornalistas 

esportivos como manifestações culturais que não devem ser coibidas nos estádios. O ex-capitão da Seleção 

Mexicana, Andrés Guardado, por exemplo, afirmou que não vê com maus olhos os gritos de ―puto‖, similares 

aos de ―bicha‖ no Brasil, entoados aos goleiros adversários. Disponível em: < 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=582260&idFC=2016>. Acesso em: 2 dez. 2017. 
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  Ao perceber uma variedade de ―teorias da cidadania‖, Cortina (2005) destaca que um 

dos alicerces desse conceito, nas sociedades pós-industriais, estrutura-se em torno da 

construção de identidades, onde os membros possam se reconhecer e se sentir pertencentes a 

um grupo. Nesse sentido, pode-se constituir três tipos de sociedade. A primeira é a 

―moralmente politeísta‖, onde cada grupo aceita uma hierarquia de valores, mas nada tem em 

comum entre si. A segunda se intitula como ―moralmente monista‖ quando um grupo impõe 

aos demais os seus valores e projetos. Por fim, apresenta-se a ―moralmente pluralista‖, onde 

os grupos buscam valores que são compartilhados com outras doutrinas, mesmo que se 

apresentem visões e perspectivas de mundo diferentes. 

  Em relação ao campo esportivo, a sociedade se apresenta de maneira moralmente 

monista, por meio de uma imposição comportamental heteronormativa que julga aquilo que é 

permitido e rejeita elementos plurais das arquibancadas e das quatro linhas. Portanto, a 

determinação de uma ordem vigente no estádio (território viril e de predomínio da 

masculinidade) atua como uma barreira imperceptível que se estende nas quatro linhas, onde 

raramente se encontram exemplos de atletas homossexuais e se reprimem todas as atitudes 

consideradas efeminadas. Na sociedade moralmente monista, é imposto apenas uma maneira 

de pensar, o qual deve ser seguido por todos os seus integrantes, e aqueles que pensam 

diferente da norma imposta são, geralmente, perseguidos. 

  A partir dessa ideia, Cortina (2005) define a cidadania como conceito mediador por se 

referir diretamente ao sentimento de pertença a uma sociedade, mas também por ser um termo 

que exige a racionalidade de justiça. 

 
A cidadania é primordialmente uma relação política entre um indivíduo e uma 

comunidade política, em virtude da qual o indivíduo é membro de pleno direito 

dessa comunidade e a ela deve lealdade permanente. O estatuto de cidadão é, em 

consequência, o reconhecimento oficial da integração do indivíduo na comunidade 

política, comunidade que, desde as origens da era moderna, adquire a forma de 

Estado nacional de direito. (CORTINA, 2005, p. 31, grifo da autora) 

 

  Avançando ainda mais na definição, Cortina (2005) estrutura a história da cidadania 

entre a ―aproximação dos semelhantes‖ e a ―separação em relação aos diferentes‖. Dessa 

forma, a organização da sociedade passa pela identificação das características semelhantes 

que aproximam membros em um determinado grupo, mas também evidenciam as diferenças 

em relação aos que são considerados de ―fora‖. Portanto, o conceito de cidadania nasce na 

dialética entre o ―interno‖ e o ―externo‖, que prega a união entre aqueles que são semelhantes 

e a rejeição/separação em relação àqueles que são diferentes. 
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  A rejeição do grupo LGBT no cenário esportivo indica uma imposição a uma condição 

subcidadã de seus membros nestes espaços. Inicialmente apresentada por Souza (2003, p. 

175) a partir da noção de ―habitus‖ de Bourdieu, da qual se consolida uma visão de mundo e 

hierarquia de maneira imperceptível, consolidada por meio de ―acordos e consensos sociais 

mudos e subliminares‖ que articulam atos preconceituosos profundos, naturalizados e 

invisíveis. A partir desse conceito, Souza aponta a construção dos ―habitus‖ primário, 

secundário e precário, que se interpenetram em diversas situações, mas que devem ser 

analisados separadamente. 

  Em relação ao ―habitus primário‖, ―o que está em jogo é a efetiva disseminação da 

noção da dignidade do agente racional que o torna agente produtivo e cidadão pleno‖ 

(SOUZA, 2003, p. 176). Nessa concepção, estabelece-se um padrão mínimo de participação 

na esfera social, o que permite ao sujeito o compartilhamento da noção de cidadania. A partir 

dessa definição, torna-se possível compreender os demais ―habitus‖: 

  

 O ―habitus precário‖ seria o limite do ―habitus primário‖ para baixo, ou seja, seria 

aquele tipo de personalidade e de disposições de comportamento que não atendem 

às demandas objetivas para que, seja um indivíduo, seja um grupo social, possa ser 

considerado produtivo e útil em uma sociedade de tipo moderno e competitivo. [...] 

O que estamos chamando de ―habitus secundário‖ tem a ver com o limite do 

―habitus primário‖ para cima, ou seja, tem a ver com uma fonte de reconhecimento 

e respeito social que pressupõe, no sentido forte do termo, a generalização do 

―habitus primário‖ para amplas camadas da população de uma dada sociedade. 

(SOUZA, 2003, p. 167) 

 

  A partir desses conceitos, Souza (2003) aponta que em sociedades periféricas, como a 

brasileira, o ―habitus precário‖ é um fenômeno de massa estruturado a partir de armações 

invisíveis que desqualificam sujeitos e grupos sociais precarizados como subcidadãos. Cirino 

e Tuzzo (2016) buscaram avançar nessas percepções de Souza a partir da construção de uma 

pirâmide de cidadania midiática. Para isso, os autores analisaram o uso da palavra cidadania 

na mídia impressa e eletrônica propondo o emprego de quatro categorias: subcidadão, 

cidadão, célebre-cidadão e supracidadão. 
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Figura 2 – Pirâmide da Cidadania Midiática 

 

Fonte: CIRINO; TUZZO (2016) 

 

  O supracidadão é aquele que está acima da lei e não está sujeito aos tipos de justiça 

que são impostos aos demais grupos. Geralmente, podem ultrapassar todas as convenções que 

eles mesmos costumam impor, o que contribuiu diretamente para a manutenção da 

desigualdade. Já o célebre-cidadão são os indivíduos que outrora eram considerados como 

subcidadãos ou cidadãos, mas que, pela popularização, alcançaram a condição de 

celebridades. Indistintamente, a posição de destaque (dentro do campo) em oposição a 

situação nas arquibancadas e torcidas, leva os autores a classificar os jogadores de futebol 

nesse grupo, mas é importante ressaltar que apenas 2,57% dos atletas podem ser considerados 

como ―célebres-cidadãos‖ por ganharem acima de R$ 10.000,00 mensais e disputarem os 

Campeonatos Brasileiros das Séries A e B e torneios internacionais. Mesmo assim, é 

necessário considerar algumas ressalvas, já que 82,4% dos jogadores de futebol brasileiros 

ganham até R$ 1.000,00
24

 e buscam alcançar a condição de célebre-cidadão ou supracidadão. 

 Os jornalistas esportivos também oscilam entre as categorias de célebre-cidadão e 

supracidadão. A posição ocupada pelos profissionais de comunicação permite a proximidade 

com os atores dos fatos e também ocupam o lugar de formadores de opinião, principalmente o 

esportivo, onde os comentários sobre o desempenho de atletas e clubes configuram-se como 

ponto essencial para esse tipo de prática jornalística. Portanto, não é difícil encontrar 

transmissões esportivas em que jornalistas analisam fatores que vão além do campo de jogo e 

invadem a privacidade dos atletas, muitas vezes ocorrendo transgressões de leis, como 

difamações e calúnias, mas que são travestidas de livre opinião, princípio básico para o 

exercício da cidadania em países democráticos. 

  O subcidadão é aquele que não tem acesso aos direitos e não participa ativamente dos 

processos de decisão da comunidade. Nesse sentido, não possui privilégios econômicos, pois 

                                                           
24

 Raio-X do futebol: salário dos jogadores. Disponível em: <https://www.cbf.com.br/noticias/a-cbf/raio-x-do-

futebol-salario-dos-jogadores#.WiH4SVWnHIU>. Acesso em: 1 dez. 2017. 
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não detém recursos financeiros para pagar pela saúde, educação, segurança etc. Adaptando 

essa análise ao futebol, o subcidadão é aquele impedido de acessar o estádio (seja as 

arquibancadas ou o gramado) pela imposição de barreiras simbólicas. Este grupo pode ser 

constituído por pessoas que têm condições de comprar o seu acesso às arenas esportivas, mas, 

para permanecer nele, devem se submeter às ordens, normas e comportamentos impostos 

pelos grupos de cidadãos. 

  O cidadão, por sua vez, é aquele que tem acesso aos direitos e podem participar das 

decisões da sociedade. É o sujeito pleno e completo, que cumpre seus deveres e tem seus 

direitos, como igualdade e manifestação do pensamento livre, garantidos. Temer e Tuzzo 

(2016) destacam que o termo ―cidadão‖ significa habitante da cidade, já que cidadania é 

oriunda do latim civitase, que quer dizer cidade. As autoras expandem esse conceito ao 

destacar que os indivíduos que possuem direitos civis, sociais e políticos são aqueles que 

desfrutam do direito à cidade e dos benefícios que surgem a partir de sua vida urbana. 

 

[O direito à cidade é] entendido como uma vida decente e com acesso a tudo aquilo 

que a vida na urbe proporciona, incluindo o direito à liberdade de ir e vir, de 

manifestar opiniões, de poder trabalhar, estudar, morar de forma digna e de ter 

acesso e manifestar a sua cultura. Além disso, o direito à participação política e o 

direito à informação. Para isso, não adianta simplesmente esses direitos existirem, 

mas há de se ter a possibilidade de exercê-los. (TEMER; TUZZO, 2016) 

 

  No campo de futebol, é considerado cidadão aqueles que possuem as características 

aceitas pela heteronormatividade dos estádios, principalmente os sujeitos que cumprem o 

dever de apoiar a equipe de maneira viril (principalmente por meio de gritos e expressões de 

incentivos que ―rebaixem‖ os adversários – torcedores, atletas e arbitragem – à condição de 

subcidadãos – homossexuais).  

  Os estádios possuem aspectos peculiares que exigem adaptações em relação à análise 

feita por Cirino e Tuzzo (2016). Enquanto o subcidadão é definido como sujeito que não tem 

condições de ―pagar pela sua cidadania‖ na sociedade em geral, no futebol pode ocorrer o 

inverso, sendo o subcidadão, como os homossexuais, aquele impedido de frequentar tal 

ambiente em decorrência da dominação masculina das arquibancadas, mesmo que possuam 

condições financeiras para acessar a arena esportiva. Por outro lado, aquele considerado 

subcidadão por questão financeira pode desfrutar da condição de ―cidadão‖ nos estádios, 

principalmente membros de torcidas organizadas oriundos de periferias, beneficiados pelo 

fato de muitos clubes disponibilizarem ingressos para seus membros (MURAD, 2017). 
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  Assim como Cirino e Tuzzo (2016), este trabalho não apresenta a categoria de ―a-

cidadão‖ ou ―não-cidadão‖, já que todos estão sujeitos às legislações e constituições que 

determinam as liberdades e restrições aos sujeitos. Apesar da imposição das barreiras no 

futebol, há a possibilidade de os subcidadãos frequentarem as arenas esportivas se 

submetendo à ordem vigente da arquibancada, além de propor o tema em pautas de programas 

esportivos, podendo encontrar resistência nessas situações por afrontarem a lógica dominante. 

 

2.5. Acesso à comunicação 

 

  Diante do contexto sócio-histórico apresentado relativo à homossexualidade e a 

construção da heteronormatividade masculina no futebol, o jornalismo pode se apresentar 

como importante espaço para a discussão sobre a acessibilidade dos homossexuais à prática e 

ao espetáculo esportivo. Porém, também pode se colocar como lugar inacessível a esse grupo 

e, mais ainda, reproduzir preconceitos e estereótipos negativos disseminados no contexto em 

que está inserido. 

  Entre as principais responsabilidades sociais da comunicação destaca-se a 

possibilidade de estar a serviço da cidadania, dando voz aos cidadãos para a reivindicação de 

seus direitos. Essa ideia ganhou força no período de redemocratização brasileira após o fim do 

regime militar (1964-1985), quando a mídia se tornou uma importante instituição na 

construção da cidadania nacional. A informação e o seu acesso pelos cidadãos desempenha 

um papel fundamental para que os indivíduos possam exercer plenamente os seus direitos. 

Com isso, a imprensa desempenha duas funções simultâneas que afetam diretamente a 

condição de cidadania: o fornecimento de informações e a oportunidade de os cidadãos 

levarem suas demandas aos responsáveis pelas decisões (ABREU, 2003). 

  A concepção de cidadania é também baseada na luta contra a exclusão social, ou seja, 

na identificação do cidadão como ser munido de direitos garantidos pelo Estado. Nesse 

contexto, Abreu (2003, p. 31) destaca que as atividades jornalísticas passam a ser exercidas 

por meio da ideia de ―utilidade social‖, em que assume o papel de mediadora e interventora da 

sociedade, tendendo ―a servir aos interesses concretos dos cidadãos e a responder às 

preocupações dos leitores ou da audiência referentes a emprego, habitação, educação, 

segurança, qualidade de vida etc.‖. Com isso, o jornalismo abriu espaço para queixas e 

reivindicações dos públicos, situação que não acontecia durante o período militar. 



72 
 

 Essa experiência proporcionada pós-ditadura militar potencializa o laço social entre os 

membros de diversas comunidades por meio de uma experiência compartilhada, 

estabelecendo um conhecimento comum entre eles. Percebe-se a audiência com 

comportamentos mais ativos e que encontra na grade de programação uma fonte de 

informações para conversas sociais. Portanto, os meios de comunicação vão além de uma 

representação, um recorte da realidade (na época do regime militar, voltado para garantir as 

intenções do poder), mas oferece um laço imperceptível entre a audiência simultaneamente 

(WOLTON, 1996). 

  Apesar desse compromisso social do campo jornalístico, a atuação da mídia também 

tem o potencial de provocar a falta de confiabilidade do grupo LGBT em decorrência do 

silenciamento e omissões sobre os casos de violência física e simbólica contra as minorias. 

Essa relação acontece quando o jornalismo se afasta do seu papel social ao ser omisso e 

negligenciar o seu dever de dar voz à diversidade de grupos. ―Quando a imprensa se recusa à 

pluralidade de fontes, acaba por desrespeitar os direitos humanos, infringindo mais 

especificamente o princípio ético de sempre ouvir o outro lado de um assunto polêmico‖ 

(MEDEIROS, 2016, p. 223). Estes aspectos apontam o risco do jornalismo, inclusive o 

esportivo, realizar coberturas tendenciosas, ouvindo sempre as mesmas fontes e silenciando 

outros pontos de vista. 

 Impossibilitado de fazer uma cobertura completa sobre determinado fato, os jornalistas 

promovem recortes sobre os acontecimentos. Porém, esse processo não envolve apenas um 

conjunto de técnicas que resultarão no conteúdo e na narrativa jornalística. A produção 

jornalística envolve os modos como um fato a ser abordado, selecionado e apresentado pela 

mídia que não refletem a realidade, mas envolvem aspectos particulares sobre cada 

acontecimento. Nessa situação, Tuchman (1978) destaca que o jornalismo promove 

enquadramentos partindo do pressuposto de ser uma prática institucionalizada que envolve os 

constrangimentos organizacionais e as percepções dos jornalistas sobre o que deve ser notícia 

com a tendência de privilegiar posições ideológicas consideradas hegemônicas, reforçando a 

manutenção do status quo. 

 Exemplo dessa situação aconteceu durante o programa Jogo Aberto
25

, da TV 

Bandeirantes, quando repercutiram uma foto publicada na rede social Instagram do beijo 

entre o ex-jogador do Corinthians Emerson Sheik e o chefe de cozinha Isaac Azar em 2013. O 

                                                           
25

 Apresentado pela ex-miss, Brasil Renata Fan, e com comentários de ex-atletas, como Denílson Araújo e 

Ronaldo Giovanelli, e, eventualmente, outros convidados, o Jogo Aberto foi eleito o melhor programa esportivo 

pelo site Torcedores.com e, em 2016, foi escolhido o melhor programa de debates esportivos pelo mesmo portal. 

É transmitido de segunda a sexta-feira, entre 11 horas e 13 horas. 
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fato aconteceu após a vitória da equipe paulista sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro 

de 2013, quando o atleta resolveu comemorar o triunfo do time e evidenciar a manifestação 

do preconceito no futebol. Para o debate sobre o tema, participaram ex-atletas (Ronaldo 

Giovanelli, Denilson Araújo e Marcos André Santos, o Vampeta) que durante a carreira 

profissional e a vida extracampo reafirmavam a postura heteronormativa aceita nos estádios
26

. 

Apesar de o intuito da publicação da foto ser a promoção do debate sobre o preconceito no 

futebol, o episódio contribuiu para a disseminação de estereótipos negativos em relação aos 

homossexuais
27

, espalhando preconceitos e normas heteronormativas ao não dar voz aos 

envolvidos no beijo (Sheik e Azar) e silenciar opiniões sobre a diversidade no debate. 

 
Um dos principais deveres do jornalismo é o de dar lugar à pluralidade das vozes 

sociais, expressando a multiplicidade de formas culturais e incluindo os que 

parecem viver à margem da sociedade. O campo jornalístico, enquanto lugar de 

fala legitimado sobre a realidade contribui para a definição de papéis e da 

afirmação de valores e sentidos na sociedade. (DARDE, 2008) 

 

  Agindo dessa forma, o jornalismo permite o fornecimento e a variedade de 

informações acerca do tema, possibilitando que o público tire conclusões a partir da 

pluralidade de vozes. Por outro lado, ao ter uma atuação semelhante ao exemplo do programa 

Jogo Aberto, a mídia trabalha na perspectiva de naturalização de comportamentos sociais 

fundados em um padrão normativo imposto pelo grupo de poder (baseado na 

heteronormatividade). A partir disso, a construção dos sentidos do discurso midiático provoca 

uma hierarquização e atribuição de valores aos sujeitos, determinando as características 

aceitas e rejeitadas em grupos e indivíduos pela sociedade (DARDE, 2008). 

  A naturalização dos comportamentos baseados na heterossexualidade é construída, 

reforçada e compartilhada por instituições legitimadas na sociedade (Igreja, Escola, Mídia, 

etc.). Nesse contexto, deve-se compreender que as relações entre essas entidades são baseadas 

em complexas práticas sociais envolvendo um jogo de poder que determina quem terá acesso 

aos meios de comunicação (DARDE, 2008). 

  Apesar da contribuição dos meios de comunicação em proporcionar nos últimos anos 

o debate sobre a pauta da discriminação contra os homossexuais na sociedade, promovendo 

uma consciência de combate ao preconceito, o simples estímulo à tolerância e ao respeito 

                                                           
26

 Vampeta, por exemplo, já concedeu entrevista ao Diário de S.Paulo afirmando que teve relações com mais de 

400 mulheres e foi um dos precursores da expressão ―bambi‖, termo pejorativo para se referir aos homossexuais 

no futebol. 
27

 Mesmo Sheik e Azar afirmarem ser heterossexuais, sofreram perseguições homofóbicas por parte de 

torcedores que comentaram a foto por meio de expressões vulgares e preconceituosas, além de um grupo de 

torcedores organizados protestarem no centro de treinamentos do Corinthians. 
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ainda é insuficiente para garantir a igualdade de direitos da qual usufruem os heterossexuais. 

O aprofundamento por parte das mídias em relação ao debate e à compreensão em relação às 

perseguições históricas e atuais enfrentadas pelas minorias configura-se como importante 

instrumento para acabar com a naturalização dos preconceitos disseminados pela sociedade, 

principalmente no futebol. 
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3. CAMINHOS DA PESQUISA 

 

  No processo de pesquisa, é necessário explicar os procedimentos utilizados para se 

alcançar os resultados e os objetivos determinados ainda no início deste trabalho. Portanto, 

para compreender o posicionamento e as perspectivas dos jornalistas esportivos sobre a 

homossexualidade no futebol goiano, apresentam-se alguns caminhos que exigirão o trânsito 

entre a teoria e a análise proposta pelo trabalho. 

  Neste capítulo serão apresentados os corpos de análise, procedimentos metodológicos, 

definições e as técnicas de análise da pesquisa. Dessa forma, pretende-se detalhar sobre a 

forma como foi realizado o recorte do objeto, as técnicas de coleta do material (entrevista 

semiestruturada, observação-participante e observação das transmissões esportivas) e o 

método de análise (análise de conteúdo). 

  Os levantamentos sobre a metodologia mostram a estrutura do trabalho que detalham a 

seleção e o recorte do material e o passo a passo da pesquisa por meio da fundamentação da 

análise de conteúdo. Também é necessário ressaltar que, após as orientações dos 

procedimentos metodológicos, o trabalho iniciará a aplicação das análises que exigirá um 

constante trânsito com a base teórica deste trabalho, principalmente com os conceitos de 

poder, heteronormatividade, homofobia, subcidadania. 

 

3.1. Recortando o objeto 

 

 Para realizar esta pesquisa, foram feitas entrevistas com 18 jornalistas dos seis 

principais veículos de comunicação voltados para a cobertura esportiva em Goiás. Dessa 

maneira, foram consideradas as rádios Sagres 730 e Bandeirantes 820; jornais Diário da 

Manhã e O Popular; e TV Anhanguera e PUC TV. Neste último, a escolha foi motivada pelo 

fato de a emissora possuir um programa voltado para a veiculação nacional, o PUCTV 

Esportes, e contar com uma equipe de reportagem exclusiva para coberturas esportivas, fato 

que não se repete em outras emissoras com maior audiência, como a TV Serra Dourada e a 

TV Record. 

  Dessa forma, foram entrevistados três jornalistas de cada veículo com o objetivo de 

manter uma igualdade de coleta entre os grupos que serão analisados (rádio, televisão e 

jornal). Optou-se por esse número levando em consideração a empresa com a menor 

quantidade de profissionais na editoria, o Diário da Manhã, que conta com quatro jornalistas. 



76 
 

Assim, a pesquisa se resguardou em caso de algum jornalista não concordar em responder as 

perguntas. Portais e sites de notícias esportivas não foram incluídos nesta pesquisa pelo fato 

de a maioria usar materiais adaptados de outras plataformas, principalmente rádio e televisão. 

Para ter uma ampla perspectiva das opiniões dos jornalistas, a pesquisa considerou 

uma variedade de profissionais com diferentes formações acadêmicas (desde profissionais que 

não passaram pela universidade até pós-graduados) e de diferentes idades (de 21 a 50 anos). 

Dessa forma, buscou-se compreender os principais comentários que se convergiam e se 

divergiam nas 18 entrevistas, levando em consideração o perfil e a posição de cada 

entrevistado, desde produtores até editores. Durante esse processo, alguns cuidados foram 

tomados para garantir a fluidez da entrevista e o conforto para o entrevistado não quebrar a 

sequência de pensamento. 

 

O pesquisador deve levar em conta que no momento da entrevista ele estará 

convivendo com sentimentos, afetos pessoais, fragilidades, por isso todo respeito à 

pessoa pesquisada. O pesquisador não pode esquecer que cada um dos pesquisados 

faz parte de uma singularidade, cada um deles têm uma história de vida diferente, 

têm uma existência singular. Portanto nada de distração durante a entrevista, 

precisa-se estar atento e atencioso com o informante. Além disso, ao realizar o 

relatório da pesquisa é dever do pesquisador se esforçar ao máximo para situar o 

leitor de que lugar o entrevistado fala, qual o seu espaço social, sua condição social 

e quais os condicionamentos dos quais o pesquisado é o produto. Tem que ficar 

claro para o leitor a tomada de posição do pesquisado. (BONI; QUARESMA, 

2005, p. 77) 

 

  Outro aspecto levado em consideração durante as entrevistas foi a especificidade da 

entrevista com jornalistas. Temer e Tuzzo (2017) defendem que o fato desses profissionais 

trabalharem como entrevistadores tendem a não serem bons entrevistados. Porém, detêm 

posição importante como informantes por trabalharem com fatos e atuarem como mediadores 

entre a informação e o público. Diante dessas circunstâncias, os jornalistas possuem relação 

privilegiada durante o processo e o vivenciamento das notícias, pois ―recorre (tão rapidamente 

quanto possível) a memória das pessoas que viveram ou foram agentes dessa notícia, 

extraindo deles os fatos e as interpretações‖ (TEMER; TUZZO, 2017, p. 462). 

 O jornalista possui uma percepção diferenciada em relação aos problemas e aos temas 

sociais que o cerca, pois são influenciados pelas condições reais e subjetivas intrínsecas à sua 

profissão. Travancas (1993) defende que o jornalismo possibilita aos seus profissionais uma 

postura particular em relação à vida, já que a sociedade é vista por esse grupo por meio do 

papel profissional como elemento essencial e de responsabilidade na realidade em que está 

situado.  
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  Christofoletti (2008) afirma que ao jornalismo é vinculada à verdade e à fidelidade nos 

relatos de acontecimentos desde que a prática jornalística se assume como atividade de caráter 

social voltada para o coletivo. Dessa forma, o compromisso da área é tornar compreensíveis 

os fatos que acontecem ao nosso redor com organização daquilo que seria mais importante 

para o entendimento coletivo. Dessa forma, o público firma com os meios de comunicação, de 

maneira consciente ou inconsciente, um contrato social em que se deposita a confiança de que 

aquilo que é relatado corresponde à realidade. Diante de tantos acontecimentos no cotidiano e 

a impossibilidade de abordar todos os assuntos, o jornalista se vê constantemente com a tarefa 

da escolha. 

 

Os meios de comunicação se ocupam das narrativas cotidianas que têm como 

protagonistas pessoas de todas as partes, o que significa dizer que o jornalista lida 

com reputações e honras pessoais, com valores e conceitos, com o imaginário 

popular, com versões de histórias e com o próprio senso de verdade e realidade 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p.32) 

 

 Portanto, o jornalismo deixa de ser apenas um meio de sustento. Muitos profissionais 

veem em sua posição o poder de transformação e mediação dos problemas que envolvem a 

sociedade. Baseado nessas reflexões, este trabalho segue para a reflexão dos jornalistas 

esportivos sobre o tema, refletindo o posicionamento dos profissionais da imprensa à luz das 

teorias do Newsmaking e as hipóteses do agendamento e da espiral do silêncio. Para isso, 

serão analisadas categoricamente as reflexões sobre a origem do interesse pela área esportiva, 

a profissão (jornalista esportivo e atletas), a heteronormatividade no futebol, a cultura 

machista, os critérios de noticiabilidade e a rotina produtiva. 

  A pesquisa também pretende analisar as coberturas jornalísticas de O Popular, TV 

Anhanguera e Rádio Sagres 730 (veículos com maior audiência e representatividade nas 

transmissões esportivas) durante a final do Campeonato Goiano de 2018 e as partidas 

envolvendo as equipes do estado no Campeonato Brasileiro da Série B realizadas entre abril e 

setembro. O objetivo dessa análise é identificar as principais características consideradas 

como padrão dos atletas (e o oposto) por meio do discurso midiático e constatar se os meios 

de comunicação também são capazes de produzir e disseminar estereótipos negativos 

envolvendo situações homoafetivas e a homossexualidade. 
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Figura 5 – Caminho metodológico da pesquisa 

 

 

Fonte: do autor (2018) 

 

  As entrevistas e coberturas esportivas foram analisadas por meio da Análise de 

Conteúdo, procedimento que será apresentado adiante. Após esse processo, buscou-se 

alcançar o objetivo de compreender os motivos para o silenciamento das notícias relacionadas 

à homofobia e a ausência de atletas homossexuais masculinos no futebol. Também foram 

realizadas observações participantes em 20 partidas do Campeonato Brasileiro das Séries A e 

B de 2017 e 2018 disputadas em Goiânia (envolvendo Atlético Clube Goianiense, Goiás 

Esporte Clube e Vila Nova Futebol Clube) com o objetivo de identificar as principais 

características e comportamentos das torcidas goianas, cujos resultados já foram incorporados 

e apresentados durante o segundo capítulo. O principal objetivo deste levantamento foi 

constatar se a heteronormatividade se configurava como condição padrão das arquibancadas, 

situação que se confirmou por meio dos gritos homofóbicos e pela virilidade apresentada 

pelos integrantes do principal grupo de poder das arquibancadas (as torcidas organizadas) em 

faixas, camisas e adereços. 

  Com isso, buscou-se compreender até que ponto as ações desses grupos podem se 

tornar uma barreira para a frequência de grupos que não seguem os padrões heteronormativos 

masculinos dos estádios goianienses (mulheres e homossexuais), além de identificar as formas 

como as manifestações homofóbicas entre os atores se evidenciam no cenário futebolístico, 

primeiro passo para entender como ocorre a construção de um contexto de dominação 

masculina e exclusão homossexual das arquibancadas e, consequentemente, dos gramados. 
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3.2. Corpus 

   

  Para compreender o posicionamento e opiniões dos jornalistas em relação ao tema da 

homossexualidade no futebol em Goiás, foram selecionadas as duas principais empresas 

jornalísticas de cada plataforma midiática (jornal, rádio e televisão) por considerar que são os 

veículos de comunicação com maior audiência e representatividade no estado. Para se 

compreender a importância dessas emissoras para o esporte goiano, torna-se fundamental 

apresentar a construção histórica de cada veículo. 

  Em relação às rádios, foram selecionadas a Sagres 730 AM e a Bandeirantes 820 AM. 

À primeira é atribuída a inauguração das transmissões radiofônicas em Goiás, quando ainda 

se chamava ZYG-3 (posteriormente alterada para Rádio Clube de Goiânia), realizada em 5 de 

julho de 1942, durante a programação festiva do Batismo Cultural de Goiânia. Entre 1940 e 

1970, passou a integrar o grupo Diários Associados, de Assis Chateaubriand, a maior rede de 

comunicação da América Latina. Além disso, foi a responsável pela transmissão do ―Repórter 

Esso‖ em Goiás, o primeiro programa jornalístico do rádio brasileiro. 

  A ZYG-3 também foi a responsável pela primeira transmissão esportiva em Goiás, em 

28 de fevereiro de 1943, realizada durante o amistoso vencido pelo Goiânia por 5 a 3 contra o 

Anápolis S.C. (atual Anapolina), no estádio Olímpico. Em 1997, após a Rádio Clube de 

Goiânia perder parte de sua hegemonia na capital, foi ao ar com o nome de Rádio K do 

Brasil, quando o jornalista Jorge Kajuru montou uma programação e equipe com o objetivo 

de manter a emissora com conteúdo exclusivamente noticioso e esportivo. A rádio começou a 

se destacar com coberturas esportivas de grandes competições mundiais, como as Copas do 

Mundo de 1998 e 2002 e os Jogos Olímpicos de 2000. Em 2003, a emissora passou por novas 

mudanças de direção, alterando o nome para Rádio 730 AM, sendo a pioneira ao 

disponibilizar conteúdo e realizar transmissões online em Goiás
28

. Atualmente se chama 

Rádio Sagres 730. 

  A Rádio Bandeirantes 820 AM também adota a mesma estratégia de veicular conteúdo 

exclusivamente noticioso e esportivo em sua grade de programação. O público-alvo da 

emissora se concentra entre as classes ABC (70,9%) e as transmissões esportivas se 

consolidaram como uma das principais estratégias para o alcance da audiência, além de 

programas com notícias comentadas pelos próprios torcedores das equipes goianas, como o 

―Eternamente Goiás‖, ―Meu Vila, Minha Vida‖ e ―Dragão Emoção‖. A rádio está no ar há 40 

                                                           
28

 Disponível em: <http://portal730.com.br/radio730/institucional>. Acesso em: 21 dez. 2017. 
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anos e ganhou credibilidade na mídia goiana como Rádio Jornal. Atualmente faz parte da 

Rede Bandeirantes de Rádio
29

. 

  Passando para a televisão, a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, destaca-se nas 

coberturas esportivas por ser a única emissora do estado com direitos de transmissão de 

partidas das equipes goianas, realizando a jornada esportiva de todas as rodadas do 

Campeonato Goiano. A audiência da TV Anhanguera é formada pela maioria de mulheres 

(57%), pertencentes à classe C (55%) e na faixa etária com mais de 50 anos (38%). A 

emissora atinge todo o estado, sendo 246 municípios com mais de 6,6 milhões de habitantes
30

. 

  Por sua vez, a PUC TV, afiliada da TV Aparecida, também se destaca na produção de 

reportagens televisivas sobre esporte em Goiás. Apesar de apresentar audiência inferior a 

outras emissoras do estado, como a Record TV e a TV Serra Dourada, destaca-se por produzir 

um programa nacional, o PUC TV Esportes, e por apresentar uma equipe de reportagem 

exclusiva para a cobertura esportiva. Outra limitação da emissora refere-se ao raio de 

cobertura em aproximadamente 100 km, o que não impede o acompanhamento de equipes do 

interior do estado. 

  Em relação aos jornais, foram selecionadas as empresas com maior representatividade 

na cobertura esportiva do estado, já que o líder com circulação paga é o Daqui com 153.049 

impressos vendidos por dia, o quinto maior do Brasil
31

. O jornal O Popular foi fundado em 3 

de abril de 1938 e o perfil do leitor é caracterizado pelas classes ABC (73%), com ensino 

médio completo (75%) e 24 minutos de leitura por dia, sendo que 67% está na faixa etária 

entre 20 e 54 anos
32

. A média de circulação diária do jornal em 2015 foi de 17.685 

exemplares por dia, o segundo maior do estado. Já o jornal Diário da Manhã foi fundado em 

1980 e conta com setoristas para a cobertura diária das equipes de futebol de Goiás. 

Diferentemente de O Popular, o jornal disponibiliza sua versão gratuita no site 

www.dm.com.br. 

  Este breve levantamento do perfil de cada emissora não tem como objetivo aprofundar 

sobre os dados estatísticos e históricos acerca dos principais veículos jornalísticos do estado, 

mas apresentar suas principais características que justificam o recorte do material, uma vez 

que a meta deste trabalho é compreender as percepções dos jornalistas goianos sobre o tema. 

Também é importante ressaltar que, apesar de se intitularem como referências em coberturas 

                                                           
29

 Disponível em: <http://www.bandeirantes820.com.br/comercial/>. Acesso em: 21 dez. 2017. 
30

 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/tvanhanguera/comercialtvanhanguera/>. Acesso em: 21 dez. 

2017. 
31

 Disponível em: <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. Acesso em: 21 dez. 2017. 
32

 Disponível em: < http://jaimecamaradigital.com.br/anuncie/>. Acesso em: 21 dez. 2017. 
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esportivas, as emissoras exploram majoritariamente o futebol em detrimento das demais 

modalidades. 

   

3.3. Análise de Conteúdo 

   

  Este trabalho conta com a aplicação da metodologia da Análise de Conteúdo (AC), 

que tem como função organizar as entrevistas com jornalistas e as transmissões esportivas das 

três plataformas midiáticas (rádio, jornal e televisão) em categorias temáticas. A análise de 

conteúdo foi iniciada nos Estados Unidos no início do século XX com pesquisas empíricas 

sobre os efeitos da comunicação e do funcionalismo das mídias. Dessa forma, surgia uma 

técnica de pesquisa quantitativa e de descrição objetiva e sistemática do conteúdo midiático 

em que seu trabalho resulta em operações de pré-categorização temática dos dados textuais e 

do tratamento quantitativo ao seu material. Bardin (1977, p. 9) define a AC como ―conjunto 

de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a ‗discursos‘ (conteúdos e continentes) extremamente diversificados‖. Harold 

Lasswell despontou como um dos principais nomes desse cenário com pesquisas relacionadas 

à imprensa e propaganda do início do século passado. Entre 1950 a 1960 ocorreram 

interrogações e novas respostas em relação ao plano metodológico da AC, período em que 

Bardin (1977) denominou como ―segunda geração da Análise de Conteúdo‖. Já entre 1960 e 

1975, as pesquisas passaram a contar com a contribuição de computadores, oferecendo novas 

possibilidades à AC.  Charaudeau e Mangueneau (2016) viram entre os anos 1980 e 1990 

uma evolução da Análise de Conteúdo que se refere à abertura de novas técnicas além da 

análise categorial, o que proporcionou que pesquisas combinassem variantes da análise de 

conteúdo com os estudos sobre atos de linguagem. 

  Bardin (1977) divide a análise de conteúdo em três etapas. A primeira se refere à pré-

análise, momento em que é feita a organização da pesquisa por meio da seleção do material 

(levando em consideração as regras de exaustividade, representatividade, homogeneidade e 

pertinência), formulação de hipóteses e objetivos e a adoção de indicadores que possibilitem a 

interpretação dos dados no final do processo. Passada a primeira etapa, parte-se para a 

exploração do material, que consiste na aplicação de procedimentos de codificação, 

decomposição ou enumeração dos dados organizados na primeira fase. Por fim, os resultados 

brutos das etapas anteriores são trabalhados para se tornarem significativos e válidos no 

processo de tratamento e interpretação. 
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  Para Bardin (1977), tratar o material significa codifica-lo, que corresponde a uma 

transformação do material bruto por recortes, agregação e enumeração. Nesta etapa exige-se a 

adoção de três escolhas: o recorte (escolha das unidades de registro e de contexto), regras de 

contagem e classificação (escolha das categorias). Em relação ao primeiro, as unidades de 

registro mais utilizadas são ―a palavra‖, ―o tema‖, ―o objeto ou referente‖, ―o personagem‖, o 

―acontecimento‖ e ―o documento‖. Somado a isso, as unidades de contexto contribuem para a 

compreensão do cenário em que se situa a análise de registro. Já em relação às regras de 

contagem se leva em consideração a frequência, presença, ausência, intensidade e ordem de 

aparição das unidades de registro. A partir dessa etapa, indica-se o estabelecimento de 

categorias de análise com a organização do material em grandes grupos de sentidos. 

  A segunda etapa trata-se da categorização, processo em que se considera o material 

codificado e decomposto, pronto para a ―operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos‖ (BARDIN, 1977, p. 117). Nesse processo, 

as categorias reúnem elementos sob títulos genéricos por meio de características comuns aos 

elementos que compõem cada agrupamento. O critério adotado para a categorização pode ser 

de origem semântica (categorias temáticas), sintática (verbos, adjetivos), lexical (classificação 

das palavras segundo o seu sentido) e expressiva (significados de palavras). 

  A terceira e última etapa é representada pelo tratamento e interpretação dos dados. 

Nesse processo são produzidas inferências e a confrontação dos resultados da pesquisa com os 

objetivos e referenciais teóricos do trabalho.  

  Com base na proposta de Bardin, Moraes (1999) apresenta cinco etapas essenciais 

para a análise de conteúdo: preparação das informações (identificação das amostras a serem 

analisadas e processo de codificação do material), unitarização (definição e isolamento das 

unidades de análise e definição das unidades de contexto), categorização (agrupamento das 

unidades que considerem a parte comum existente entre eles), descrição (apresentação das 

categorias construídas no trabalho, computando os percentuais de frequência de cada grupo) e 

interpretação (processo de inferência e confrontação dos resultados). Com base nesses 

procedimentos, Bardin (1977) aponta caminhos para que o analista de conteúdo possa extrair 

o que há de mais profundo de um texto, avançando em relação aquilo que nem sempre é 

possível identificar no primeiro momento.  
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4. PERCEPÇÕES DOS JORNALISTAS ESPORTIVOS 

 

 Apresentadas as principais particularidades envolvendo as questões de gênero no 

futebol, especialmente a homossexualidade masculina, e os principais caminhos 

metodológicos, a apresentação dos resultados de pesquisa busca mostrar como se caracteriza o 

trabalho e os bastidores do jornalismo esportivo em Goiás. Nessa etapa, busca-se responder às 

questões: quais são as percepções dos jornalistas esportivos sobre a temática? Por que o tema 

é silenciado no estado, mesmo com as manifestações homofóbicas nas arquibancadas? Quais 

são as responsabilidades dos profissionais nesse debate? 

Nesse processo, a descrição dos bastidores é fundamental por revelar aspectos que 

contribuíram para a análise qualitativa do trabalho. O primeiro cuidado ao abordar os 

jornalistas foi solicitar que as entrevistas fossem realizadas pessoalmente por permitir a 

identificação de elementos que, combinados com a resposta, proporcionaram reconhecer a 

profundidade do conhecimento dos entrevistados sobre o assunto. 

 

4.1. Contexto e precaução nas entrevistas 

 

As entrevistas com 18 jornalistas foram feitas entre fevereiro e agosto de 2018. 

Algumas particularidades na abordagem do tema demonstraram o quanto o assunto é visto de 

maneira restrita entre alguns profissionais de comunicação. Ao todo, 22 jornalistas foram 

convidados para a entrevista por meio de envios de mensagens por aplicativos (como 

Whatsapp) e ligações telefônicas convencionais. Desses, quatro não manifestaram interesse 

em participar do trabalho. Como parte da seleção dos entrevistados seguiu a técnica da ―Bola 

de Neve‖ (um jornalista indicava outro da mesma emissora), merece destaque o fato de que o 

primeiro não aceitou os contatos para a efetivação da entrevista por meio de uma reação 

negativa, ofendendo o profissional que o indicou, chamando-o de ―viado‖. Destaca-se que 

mesmo explicando os objetivos e os cuidados que a pesquisa resguardava aos entrevistados, o 

jornalista seguiu ofendendo o companheiro que o indicou: ―aquele viado. Você sabe que ele é 

um viado?‖. Desta forma, apesar de em um primeiro momento ter aceitado participar do 

trabalho, o profissional não respondeu às tentativas de contatos subsequentes. Essa relação, 

ainda que não se inclua formalmente no corpus a ser estudado, reforça a percepção do 

preconceito presente entre alguns jornalistas esportivos. 
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A segunda ausência veio de um profissional que, embora tenha aceitado participar em 

um primeiro momento, acabou desmarcando o compromisso no dia da entrevista, alegando 

desconhecer sobre o assunto. Em ambos os casos, o ponto em comum foi que, ao serem 

indicados para entrevistas pelos colegas, foi destacado que os mesmos faziam brincadeiras de 

caráter homofóbico entre colegas de trabalho, citando, inclusive atletas profissionais. Um 

terceiro jornalista também aceitou participar do trabalho no início, mas não respondeu às 

mensagens após o primeiro contato e, por fim, um profissional visualizou a mensagem 

enviada por meio de aplicativo de mensagens, mas não retornou o contato. 

Citados os casos de recusas, a maioria dos jornalistas aceitou participar da pesquisa 

sem titubear, marcando o dia, horário e local de encontro ainda no primeiro contato, ainda que 

em alguns casos buscassem mais informações com o pesquisador sobre o tema da pesquisa, a 

metodologia e os objetivos do trabalho e, eventualmente, o envio de algumas perguntas 

prévias. Todos os pedidos dos entrevistados foram aceitos por não configurarem nenhum tipo 

de problema para a execução da pesquisa. Algumas condições de pesquisa também foram 

deixadas a critério dos entrevistados, como o dia e o local de pesquisa e a possibilidade de 

usar gravadores durante a entrevista, o que foi permitido por todos.  

A única exigência feita aos entrevistados foi de as entrevistas serem feitas 

pessoalmente. Não foram enviados e recebidos questionários por meio de aplicativos, redes 

sociais ou correios eletrônicos. Também não foram feitas perguntas por telefone. Dessa 

forma, elementos da comunicação não-verbal foram levadas em consideração para a execução 

do trabalho, indo além do conteúdo textual. A comunicação não-verbal ―envolve todas as 

manifestações de comportamento não expressas por palavras, como os gestos, expressões 

faciais, orientações do corpo, as posturas, a relação de distância entre os indivíduos e, ainda, 

organização dos objetos no espaço‖ (SILVA et al, 2000, p. 53). Também foi levado em 

consideração o silêncio antes das respostas, que demonstrava uma breve reflexão sobre o tema 

e a pergunta; o desvio de olhar para um espaço vazio durante a pergunta, que indicava uma 

busca por respostas; as expressões faciais mais serenas para aprovação de atitudes positivas e 

outras mais fechadas para desaprovação etc. Isso aumentou as possibilidades de análise já que 

somente 35% do significado social das interações corresponde às palavras, o que comprova 

que o ser humano é multissensorial (BIRDWHISTELL apud SILVA et al, 2000). 

As entrevistas em pesquisas qualitativas apresentam aspectos positivos e negativos 

para a compreensão de realidades sociais. Empregada com mais frequência nas ciências 

sociais, as entrevistas se apresentam como instrumento de acesso às realidades sociais que 
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permitem ao pesquisador entrar em contato com o grupo pesquisado. Porém, essas realidades 

não são facilmente apreendidas, pois fazem parte de um complexo sistema de interações 

sociais e interpretações produzidas pelos discursos (POUPART, 2008).  

Entre os principais motivos para usar a entrevista como instrumento de coleta de 

dados, destacam-se três pontos. A primeira refere-se à questão epistemológica: a entrevista 

qualitativa que possibilita ―uma exploração em profundidade da perspectiva dos atores sociais 

é considerada indispensável para uma exata apreensão e compreensão das condutas sociais‖ 

(POUPART, 2008, p. 216). A entrevista, no aspecto ético e político, também permite a 

compreensão dos dilemas enfrentados pelos atores sociais. Por fim, trata-se de uma 

ferramenta que vai além da elucidação de realidades sociais. Ela configura-se como 

ferramenta privilegiada para acesso aos atores. 

 

[...] há uma opinião amplamente divulgada na maioria das tradições sociológicas, 

segundo a qual o recurso às entrevistas, malgrado seus limites, continua sendo um 

dos melhores meios para apreender o sentido que os atores dão às suas condutas (os 

comportamentos não falam por si mesmos), a maneira como eles se representam ao 

mundo e como eles vivem sua situação, com os atores sendo vistos como aquele 

em melhor posição para falar disso. (POUPART, 2008, p. 217). 

 

 A entrevista é um instrumento relevante para estudos teóricos, principalmente quando 

se trata daqueles voltados para a compreensão de conceitos, perspectivas e visões sobre 

determinado fenômeno. Dessa forma, a ferramenta pode ser utilizada por pesquisadores que 

buscam analisar e descrever contextos, como o caso deste trabalho, além de permitir mais 

flexibilidade durante a abordagem ao aceitar que o entrevistado decida a forma como 

responder uma pergunta (inclusive, se negar a responder) e ao pesquisador ajustar a pesquisa 

conforme o fluxo da entrevista. ―Nesse percurso de descobertas, as perguntas permitem 

explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, compreender o passado, 

analisar, discutir e fazer prospectivas.‖ (DUARTE, 2010, p. 63).  

Poupart (2008) destaca que a maioria das pesquisas baseadas em entrevistas envolve a 

busca pela experiência e a opinião do informante. Assim, a ferramenta se configura em um 

instrumento de coleta de dados sobre estruturas e funcionamento de grupo onde a 

impossibilidade de outras fontes de dados (documental, observação e/ou bibliográfica), ou 

paralelas a elas, possibilita ao informante passar dados sobre suas práticas e maneira de 

pensar. Além disso, principalmente em relação aos jornalistas, o informante se transforma em 

uma testemunha privilegiada como observador da sociedade que tenta ver e reconstruir a 

sociedade. 
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5.2. Algumas reflexões prévias sobre o jornalismo esportivo  

 

  O jornalismo esportivo possui algumas especificidades nas construções textuais 

envolvendo jargões, frases e expressões que não são comuns em outras editorias como 

política, econômica, cultural etc. Para Coelho (2004), a forma como é organizada a redação 

das notícias esportivas utiliza mais elementos da literatura que técnicas jornalísticas, 

permitindo a criação de mitos, lendas, heróis e vilões. 

 

História bem contada, com pitada de romance. Coisas assim fizeram de Pelé mais 

do que o maior jogador de futebol de todos os tempos. Transformaram-no em 

eterno mito. [...] Entre a lenda e a verdade, a literatura vai sempre preferir a lenda. 

O jornalismo deve preferir a verdade. O que pode indicar que o tipo de crônica 

citada acima [referente ao ―mito Pelé‖] não era exatamente jornalismo. (COELHO, 

2004, p. 18) 

 

 Apesar das especificidades, a cobertura esportiva utiliza também ferramentas gerais do 

jornalismo como entrevistas, construção do lead, apuração dos dados, textos claros e concisos 

e valores exigidos pelos manuais de redação (BORELLI, 2002). Este capítulo pretende 

discutir e encontrar os lugares do jornalismo esportivo no debate de questões sociais que 

extrapolam os limites das quatro linhas do campo. Portanto, considera-se que esse espaço seja 

propício para avançar as delimitações da área de jogo, dominado pela exposição de notícias e 

reportagens relacionadas aos resultados de partidas, análise de tabelas e classificações, às 

transferências de atletas etc. Aqui, passa a se considerar o futebol como espaço de 

manifestação cultural e social, considerando que dentro e fora dos gramados também ocorrem 

situações relacionadas aos preconceitos e dominações que estruturam barreiras para a 

participação de certos grupos no esporte, além de admitir que o jornalismo deva cumprir a sua 

função social de promover o debate sobre situações de desigualdade no que se refere ao 

acesso ao campo e ao espetáculo futebolístico. 

 Outras questões também corroboram para as especificidades do jornalismo esportivo. 

A presença de ex-atletas presentes nas redações, muitas vezes sem formação jornalística, é 

uma constante e um aspecto que diferencia substancialmente das demais editorias. 

Geralmente, leva-se em consideração a credibilidade desses profissionais de terem passado 

por uma determinada modalidade esportiva antes de assumir uma vaga no jornalismo, o que 

possibilitaria uma melhor compreensão de fenômenos que seriam conhecidas apenas por 

aqueles que atuaram nas quatro linhas. 
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  Além disso, os jornalistas esportivos tendem a assinar mais matérias, ou seja, serem 

menos anônimos que os profissionais de outras editorias. Dessa forma, aqueles assumem uma 

condição diferenciada, de maior visibilidade, proporcionando, em um primeiro momento, a 

condição de supracidadãos. Nesta condição, os próprios jornalistas podem desabafar sobre 

desempenho e derrotas de times por meio de termos, opiniões e discursos ofensivos, sem 

pensar nas consequências legais que isso pode resultar. 

 

5.3. Origem do interesse 

   

 Os jornalistas esportivos que participaram das entrevistas, apesar de apresentarem 

diferentes pontos de vista sobre diversos aspectos, demonstraram ao menos um lugar comum: 

todos tiveram uma aproximação com o jornalismo esportivo por gostarem de esportes 

(principalmente o futebol) e/ou acompanharem as transmissões de partidas por meio de 

plataformas tradicionais (rádio e televisão). 

 A aproximação com o meio através do sentimento de paixão e amor pelo futebol 

impôs os principais objetivos profissionais para todos os entrevistados que buscavam manter 

relações afetivas com o esporte que se manifestaram desde a infância, influenciados pela 

família ou por amigos. 

 

Até brinco se eu tiver que sair dessa editoria, desse ramo, prefiro fazer outra coisa do que ficar no 

jornalismo. Essa é uma visão que tenho desde pequeno porque tinha um sonho de ser jogador, não 

consegui realizar, e encontrei no jornalismo uma forma de ficar conectado nesse mundo. (Jornalista H) 

 

Por paixão ao futebol, sempre fui apaixonado pelo futebol, pelo Corinthians, pelo Vila Nova, futebol 

amador, futebol de base. Eu, na arquibancada, meu sonho era estar ali no gramado, atrás do gol, 

entrevistando os jogadores, acompanhando o dia a dia das grandes decisões, dos grandes eventos. 

Então, o que me trouxe ao jornalismo esportivo foi a paixão pelo futebol e a curiosidade pelo rádio. 

(Jornalista M) 

 

 Alguns jornalistas também demonstraram o interesse que tinham na infância em jogar 

futebol profissional. Tornou-se comum durante as respostas o detalhamento das partidas 

realizadas em campos amadores e a decepção ao não conseguir atingir o objetivo profissional. 

Para não se manter longe do esporte, alguns viram no jornalismo esportivo a oportunidade de 

ainda se envolver com o futebol e, atrelado à vontade em trabalhar em rádio, televisão e jornal 

com coberturas esportivas, formou-se uma estratégia alternativa: trabalhar nos meios de 

comunicação. 
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Jornalismo foi sempre algo que busquei. Nunca prestei vestibular para outro curso que não fosse 

jornalismo e sempre pensava em me especializar no jornalismo esportivo. Eu sempre gostei de futebol, 

de esportes em geral, desde criança, mas o esporte foi uma coisa que aconteceu com o tempo. Apesar 

de ter essa vontade no início, é preciso conquistar seu espaço e mostrar que você tem aptidão para a 

área, que tem potencial para que fosse lembrado e ganhasse a oportunidade, mas sempre quis fazer 

jornalismo. Desde quando fazia a oitava série, já tinha decidido meu curso. (Jornalista O) 

 

 Mesmo aqueles que não admitiram praticar futebol na infância com o objetivo de ser 

atletas profissionais demonstraram proximidade com o futebol pela frequência nos estádios. 

Entre os 18 jornalistas entrevistados, dois já fizeram parte de torcidas organizadas na 

adolescência. O primeiro detalhou que, quando ainda residia em São Paulo, compunha o 

quadro de membros de uma organizada do Sport Club Corinthians Paulista e que participava 

de caravanas em viagens para o interior. Outro foi o fundador da torcida Independente, do 

Anápolis Futebol Clube, uma das primeiras torcidas organizadas fundada no interior do 

estado. 

 

Saía lá de casa, lá no Guanabara, pegava o busão e ia para o Serra assistir os jogos dos dois times. 

Sempre fui assim. Participei da torcida organizada do Corinthians, em um momento louco da minha 

vida, saía de caravana. Conheço bem essa parte de torcida. (Jornalista A) 

 

No interior, quase não tinha torcida organizada. Aqui em Goiânia tinha uma ou outra, era pouca coisa. 

Aí eu decidi fundar uma torcida organizada. Como o Anápolis tem um uniforme parecido com a 

torcida do São Paulo, eu copiei também o nome da torcida, que é a Independente do São Paulo, que é a 

mais famosa lá, a maior da torcida do São Paulo, copiei também. O uniforme era parecido copiei 

também. Dois meses fiquei enviando cartas e foi publicada uma na revista Placar, falando que eu 

queria interagir com as torcidas. Aí fiquei enviando cartas, porque era carta, registrada e tudo, com os 

cartões postais e tudo, das torcidas do Palmeiras, Cruzeiro, Confiança de Sergipe, do Inter, várias 

torcidas. Continuei, fiquei dois anos mexendo com isso com torcida organizada, que na época, era de 

ir em gráfica e pegar papel picado para jogar no estádio. Hoje os caras estão marcando briga pela 

internet. Está uma confusão danada essa questão de torcida organizada. (Jornalista E) 

 

 Dos entrevistados, apenas um profissional alcançou o objetivo de ser jogador 

profissional, passando por clubes do Brasil (como o Goiás) e do exterior. Após a 

aposentadoria, o ex-atleta não tinha ambições de entrar no jornalismo esportivo. Porém, a 

proximidade com jornalistas esportivos e a necessidade de buscar novos caminhos após o 

encerramento da carreira possibilitou o ingresso do profissional como comentarista. 

 

Na verdade, eu fiz vários anos de um jogo beneficente em minha cidade e foram durante 14 anos. Eu 

parei e voltei a fazer agora na última temporada de 2017. Eu sempre mantive um relacionamento bom 

com as pessoas da imprensa [...]. Eu fui falar desse jogo e depois da minha participação nos debates 

esportivos, a gente começou conversando no dia a dia a possibilidade de eu me tornar um 

comentarista. Assim, bem distante, eu fui alimentando essa possibilidade que é uma coisa que jamais 

imaginei quando era jogador de futebol, mas quando você para você fica um pouco perdido porque o 
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cara que vive no mundo do futebol não conhece o mundo aqui fora. Por isso que vários jogadores 

devem buscar acompanhamento psicológico depois que para porque é outra realidade. Graças a Deus 

não tive nenhum tipo de dificuldade quando tomei a decisão de parar [...]. (Jornalista H) 

 

 Portanto percebe-se que a atração pelo futebol na infância foi um dos principais 

fatores que provocaram a migração desses profissionais para a área esportiva. Com isso, esses 

profissionais trazem consigo as experiências que vivenciaram no futebol de várzea, nas 

arquibancadas, das torcidas organizadas e do futebol profissional, proporcionando uma visão 

e um contexto privilegiado em relação aos preconceitos que existem dentro do futebol e da 

própria profissão. Outros profissionais entraram na área jornalística esportiva justamente por 

acompanhar o trabalho dos profissionais de imprensa desde criança. 

 

Eu era curioso, queria saber como funcionava as transmissões. É muito comum, 99% ia para ver o 

jogo. Eu gostava, além do jogo, a dinâmica do jogo, a transmissão, os repórteres, aquelas figuras que 

ficavam ali, atrás do gol, como o comentarista ficava, o repórter, o narrador... Então, eu sempre tive 

essa curiosidade. (Jornalista C) 

 

 Apesar de todos os jornalistas entrevistados admitirem a relação com o jornalismo 

esportivo devido à proximidade com o futebol, doze profissionais afirmaram que entraram na 

editoria justamente pela afinidade com a prática adquirida durante as coberturas das partidas e 

pelo contato com as atividades jornalísticas voltadas para a área esportiva na universidade.  

 

5.4. Profissão 

 

  Por apresentar uma maneira diferente de se fazer jornalismo, com uma linguagem 

diferenciada em relação ao tradicional, a editoria esportiva foi contestada em seus primórdios. 

Mesmo que o processo de construção das notícias exija que os fatos passem por processos de 

apuração, o jornalismo esportivo tem lutado para superar a relutância de profissionais que 

insistem em considerar a editoria como área sem relevância desde o início das práticas 

jornalísticas. Mais que isso, boa parte desse pensamento é embasada na crença de que o 

jornalismo esportivo é incapaz de alterar os rumos da nação (papel que seria das editorias de 

economia e política), sendo classificada como mero passatempo, diversão e entretenimento do 

público (STYCER, 2009). Porém, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 

mostraram que o esporte também pode influenciar e impactar os caminhos do País. Na 

primeira, foram questionados os gastos exorbitantes em arenas e as obras não finalizadas que 

influenciariam a vida de milhões de brasileiros nas cidades-sedes da competição, além da 
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repercussão de manifestações contra a então presidenta Dilma Rousseff que culminaria em 

seu impeachment. Já em relação às Olimpíadas, ficaram explícitos os desmandos do governo 

brasileiro para a promoção e valorização da diversidade de modalidades esportivas no País. O 

baixo desempenho nos quadros de medalhas aumentou ainda mais a percepção de uma 

monocultura esportiva no Brasil: a do futebol. 

 Alguns jornalistas afirmam que o posicionamento preconceituoso em relação à prática 

jornalística esportiva ainda persiste durante a formação dos profissionais na acadêmica e na 

prática profissional. Dois jornalistas argumentaram que essa visão surge ainda na 

universidade, quando o jornalismo esportivo é visto como inferior em relação às demais 

editorias, principalmente política e economia. Mesmo um dos entrevistados afirmando que 

não sentia preconceito em relação à sua escolha, o discurso se torna contraditório ao afirmar 

que a decisão foi ―estranha‖ para os colegas e que ―poderia ter escolhido outra área para 

atuar‖. 

 

Eu acredito que alguns não gostavam, não gostam de jornalismo esportivo. Isso é muito comum, mas a 

gente não tinha nenhum tipo de experiência nessa área. Hoje, tem o Doutores da Bola
33

. Naquela 

época não tinha nada voltado ao jornalismo esportivo. O que a gente fazia era meio corrido, por 

exemplo, a disciplina de jornalismo comunitário eu fiz candomblé. Outra disciplina eu fiz sobre 

Marcuse e Comunicação. Então, eram temas que não tinha nada a ver com esportes. Qualquer um de 

nós que falasse que iria trabalhar nessa área cairia nessa, mas era porque não tinha na universidade. 

Como só havia a universidade federal na época de graduação no jornalismo, mas meus colegas não 

discriminaram. Alguns perguntaram: ―pô, você poderia fazer outra coisa‖, mas acho que passaram a 

entender que era aquilo que eu gostava e a vida seguiu. Pelo menos eu não tive essa percepção de que 

fosse algo preconceituoso. Era estranho para eles, algo estranho para eles. (Jornalista G) 

 

DaMatta (1982) ressalta que o futebol brasileiro transcende essa mera noção de 

entretenimento, possibilitando ao povo a expressão por meio de emoções e sentimentos. 

 

Se, de fato, carnaval, religiosidade e futebol são tão básicos no Brasil, tudo indica 

que diferentemente de certos países da Europa e da América do Norte, nossas 

fontes de identidade social não são instituições centrais da ordem social, como as 

leis, a Constituição, o sistema universitário, a ordem financeira, etc., mas certas 

atividades que nos países centrais e dominantes são tomadas como fontes 

secundárias e liminares de criação de solidariedade e identidade social. Assim é a 

música, o relacionamento com os santos e espíritos, a hospitalidade, a 

comensalidade e, naturalmente, o carnaval e o futebol, que permitem ao brasileiro 

entrar em contato com o permanente de seu mundo social (DAMATTA, 1982, 

p.39). 

 

                                                           
33

 O Doutores da Bola é um laboratório dos cursos de Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

que tem como objetivo proporcionar um primeiro contato dos estudantes com a produção e transmissão de 

partidas, notícias e reportagens antes de entrarem no mercado de trabalho. 
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 De fato, o futebol tornou-se tão fundamental no Brasil que passa a influenciar 

diretamente a sociedade, tanto que o vocabulário típico da modalidade esportiva faz parte do 

cotidiano das pessoas. Entre os principais exemplos temos as expressões ―marcação cerrada‖, 

que pode significar ―atenção especial sobre as atitudes de alguém‖, e ―pisar na bola‖, 

geralmente usada quando alguém faz algo de errado. 

  O jornalismo provocou importantes contribuições em relação à ordem social no 

futebol, contando com profissionais que atuaram na popularização desse esporte durante o 

século passado. Porém, nem sempre foi assim. No final do século XIX e início do XX, o 

futebol era um esporte elitizado, disputado pelas altas classes e jovens brancos, 

principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Para participar das ligas esportivas, os clubes 

deveriam se enquadrar em rigorosas normas que impossibilitavam a participação de operários 

e negros. Stycer (2009, p. 41) destaca que a própria imprensa daquela época realçava esse 

status, destacando que os jogos do Fluminense, em 1905, reuniam na arquibancada ―uma 

juventude elegante e seleta‖, restando aos menos afortunados a curiosidade e a marginalidade, 

acompanhando as partidas em muros e telhados vizinhos aos estádios. 

  Os jornais da época se preocupavam mais com o evento social que ocorria nas 

arquibancadas do que propriamente com as partidas de futebol, ressaltando ainda mais o valor 

elitista dos primeiros anos do esporte no Brasil. Apesar de as páginas dos jornais serem 

ilustradas com fotos de jogadores e lances das partidas, também se destacavam as imagens da 

plateia com mulheres vestidas elegantemente e os homens com terno e gravata (STYCER, 

2009). Também era comum a utilização de jargões e expressões em inglês e francês, o que 

apontava ainda mais para uma distinção social do esporte, proibido aos pobres. ―Nos anos 

trinta, as edições dos jornais tinham um custo elevado, e a população possuía dificuldades de 

compreender a mensagem, por falta de instrução ou porque os termos esportivos na época 

faziam referências às línguas estrangeiras‖ (CAMARGO, 2001, p. 90). 

  Em São Paulo, desde a década de 1910, o Estado de S. Paulo se fixara como precursor 

da cobertura esportiva ao dispor um caderno de esportes que, além dos resultados das 

partidas, também apresentava reportagens sobre os prélios, estatísticas dos confrontos e 

comentários sobre as escalações das equipes. Porém, a cobertura com parcialidade das 

partidas envolvendo os jogos do Palestra Itália, equipe que deu origem ao atual Palmeiras, 

tornou-se nítida a partir de 1917. Formada por descendentes de italianos dos estratos médios 

da sociedade paulistana, seus membros viam no esporte uma possibilidade de inserção na elite 

local. Para isso, a equipe buscava enfrentar equipes que compunham a elite cafeeira de São 
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Paulo, como o Paulistano. Dessa forma, o diário da capital paulista desprezava o Palestra 

Itália, inclusive informando as escalações das equipes adversárias, mas não citando os nomes 

dos jogadores do time de descendentes italianos (STYCER, 2009). 

 Portanto, percebe-se que o foco era apenas repercutir o futebol disputado pelas equipes 

da elite econômica de São Paulo e Rio de Janeiro. Além de realizar a cobertura do evento 

esportivo, os jornais também abordavam o acontecimento social que o futebol representava e, 

quando confrontados pela participação de extratos sociais de origem humilde, os veículos de 

comunicação reagiam a favor da classe que pretendia manter o esporte como disputa restrita à 

elite. Com a popularização da modalidade esportiva na década de 1920, principalmente com a 

aceitação de trabalhadores e negros em clubes como o Vasco da Gama e o Palestra Itália, a 

imprensa passava a reproduzir preconceitos correntes naquela época (STYCER, 2009). 

  Paradoxalmente, Guilhon (2017) destaca que a própria imprensa carioca foi 

fundamental para a popularização do esporte entre as classes mais baixas na década de 1930. 

A formação das torcidas organizadas, por exemplo, foi impulsionada por periódicos, como o 

Jornal dos Sports, que lançou um concurso de animação que julgava as torcidas mais 

animadas e originais. Portanto, o duelo entre equipes dentro de campo foi acrescentado por 

outro, que ocorria nas arquibancadas, potencializada pela imposição monumental dos 

estádios, como o Maracanã. Inclusive, o maior incentivador desse espetáculo carnavalesco nas 

arquibancadas foi o jornalista Mário Filho, que hoje dá nome ao mais folclórico estádio do 

Brasil. 

  O trabalho com foco na emoção torna-se uma das principais características do 

jornalismo esportivo, muitas vezes impulsionado pela agitação das arquibancadas. Assim, a 

editoria ganhou mais evidência com o destaque que o futebol ganhava no Brasil. Segundo 

Coelho (2004), a desvalorização do jornalismo esportivo seguiu até a década de 1940. Porém, 

Melo (2009) afirma que foi apenas nos anos 1960 que os cadernos de esporte conquistaram 

seus espaços nas publicações dos jornais em decorrência da importância dada ao futebol, 

potencializada após a realização da Copa do Mundo de 1950 e da conquista mundial em 1958. 

 

Se não fosse pela importância que adquiriu no Brasil, talvez as informações 

esportivas até hoje ainda estivessem relegadas a um segundo plano no jornalismo 

brasileiro e nem teria se tornado uma editoria independente. [...] No final dos anos 

de 1960, surgiu a revista Placar, inovadora por ser exclusivamente dedicada ao 

futebol. A partir daí, o Brasil entrou na lista dos países com imprensa esportiva de 

larga extensão. (MELO, 2009, p. 18) 
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  Ainda durante esse período de reformulações, o discurso jornalístico esportivo 

compartilhou estratégias de comunicação com outras editorias, como a importação de 

imagens, a adaptação de situações de jogo para facilitar a compreensão da audiência, 

neologismos etc. Durante esse processo, os profissionais do jornalismo esportivo perceberam 

que o básico com uma linguagem direta poderia ser mais eficaz no diálogo com o público.  

 

Na minha época de faculdade, a própria UFG não tinha disciplina que fosse. Me lembro que na época 

a disciplina foi construída diante da necessidade porque minha turma era viciada em futebol, viciada 

em esporte. Não só os homens, mas mulheres também. Então, Acabou criando isso. Aí colocou uma 

professora que foi para segurar a onda, na maior boa vontade, só que a gente dominava muito mais que 

ela e acabou não sendo algo tão impactante quanto a disciplina poderia ser para nós, com aquela 

expectativa de discutir alguns temas, debater algumas questões. [...] A primeira dificuldade é a 

faculdade aceitar o jornalismo esportivo. Eu não sei como é hoje. Eu trabalho na Alfa e lá eu trabalho 

com o jornalismo esportivo. Então, eu já atropelo, tratoro esses preconceitos e limitações. Essas visões 

erradas sobre o jornalismo esportivo, o quanto ele é importante, mas acredito que em outras faculdades 

também tenha essa perspectiva. Acredito, não sei. Eu fiz o curso de docência universitária porque 

queria dar o curso de jornalismo esportivo, meu foco foi esse porque eu queria descontruir a imagem 

de que o cara não estuda, o cara não trabalha, o cara só está em jogo, que não tem importância, que 

não tem repercussão e, em 10 anos cobrindo futebol, eu estudei mais que todo mundo. (Jornalista R) 

 

  Na visão desses jornalistas, a abertura para debates sobre diversos temas por meio da 

universidade pode contribuir para a formação de jornalistas mais críticos sobre a importância 

do esporte na sociedade, atraindo, inclusive, mulheres e LGBTs que encontram barreiras para 

entrar no mundo futebolístico.   

  Recentemente, abriu-se espaço para discutir sobre aquilo que ocorria dentro do campo, 

mas também sobre ―oportunismo, violência, doping, cartolagem venal, manipulação de 

resultados‖ (CARVALHO, 2005, p. 62), o que exigia muito mais aprofundamento por parte 

dos jornalistas. Essa possibilidade abriu espaço para o debate sobre preconceitos ao longo dos 

anos, principalmente relacionado ao racismo, amplamente citado como exemplo pelos 

jornalistas esportivos. Porém, ainda falta iniciativa para a imprensa esportiva debater sobre a 

homofobia nos estádios. 

 

É colocar o assunto na grande mídia, você citar a homofobia, como o racismo está um pouco à frente 

disso. A CBF já fez isso no ―Diga não ao racismo‖ já fez nas disputas da Copa do Mundo no Brasil 

como a campanha do preto e branco da CBF. O racismo já está à frente disso. Agora a homofobia já 

não é muito citada. Se tiver um jogador que sofre racismo isso é prontamente divulgado, mas a gente 

não fala sobre homofobia porque parece que é uma coisa que está enraizada no futebol, no esporte de 

classe. Se um jogador bate um tiro de meta, as pessoas veem como algo normal, uma ação ―sadia‖ da 

torcida. (Jornalista L) 
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 A editoria esportiva passou a exportar formatos de coberturas para outras ditas mais 

―sérias‖ pela capacidade de sintetizar emoções e potencializar as façanhas. Expressões 

próprias do meio esportivo passaram a figurar em outras áreas jornalísticas, como o termo 

―terminou em pizza‖, surgida na década de 1960 após o jornalista Milton Peruzzi acompanhar 

a acalorada discussão de 14 horas entre dirigentes do Palmeiras acabar em uma pizzaria e com 

as pazes entre as partes reatadas
34

. Apesar desses avanços, Carvalho (2005) destaca que 

algumas mudanças ocorridas no jornalismo (não exclusivamente no esportivo) alteraram a 

qualidade da informação. Algumas profissões dentro das redações desapareceram, como o 

pauteiro, visto pelo autor como espaço para reflexão, resultando na queda do nível de 

exigência e adaptando os meios de comunicação ainda mais ao formato industrial. O jornalista 

passou a se preocupar cada vez mais com a instantaneidade da informação, principalmente 

após o advento da internet, onde a reflexão sobre aquilo que escreve ou fala ainda tem 

importância, mas deve ser feita antes da concorrência. 

  Atualmente, a editoria ganhou outro tipo de atenção por parte dos veículos de 

comunicação pelo potencial comercial e econômico, capaz de gerar grandes quantias de lucros 

a partir da exploração da paixão dos torcedores. Nessa relação esporte-imprensa, o futebol 

tornou-se a modalidade esportiva mais explorada das grades de programações do Brasil. A 

espetacularização do evento tornou-se ainda mais imprescindível para a conquista de 

patrocinadores e para a exploração dos sentimentos durante uma partida. 

 

O esporte no século XX passa por uma transformação importante. É assimilado 

pelas massas; é apreciado como espetáculo através das imagens veiculadas pela 

televisão. É um fenômeno produzido com as mais altas tecnologias criando a 

beleza do gesto técnico, buscando a imagem mais que espetacular, mas tornou-se 

também um grande negócio, econômico e ideológico. (CAMARGO 2001, p. 95) 

 

  Portanto, pode-se evidenciar dois principais motivos pelos quais o futebol encontra seu 

espaço privilegiado na grade de programação: a facilidade de gerar lucros e a comoção 

popular marcada pela fácil compreensão do esporte junto às massas. Dessa forma, conclui-se 

que os esportes que não se adaptarem às necessidades dos veículos de comunicação, 

principalmente a televisão, estarão fadados ao desaparecimento. Por sua vez, os meios de 

comunicação que não souberem explorar as potencialidades dos esportes podem enfrentar 

problemas financeiros e pouca audiência (CAMARGO, 2001). Portanto, o futebol tem seu 

                                                           
34

 História das CPIs: a origem da expressão ―terminar em pizza‖ - Bloco 2. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/439967-HISTORIA-

DAS-CPIS-A-ORIGEM-DA-EXPRESSAO-%E2%80%9CTERMINAR-EM-PIZZA%E2%80%9D-BLOCO-

2.html>. Acesso em 5 jul. 2018. 
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tempo programado para se encaixar perfeitamente aos horários da televisão. Já outros 

esportes, como o voleibol, tiveram que adaptar as suas regras para que tivessem espaço na 

programação dos meios de comunicação. 

 Em relação à profissão dos atletas, os jornalistas esportivos percebem um espaço 

machista e homofóbico. Todos os jornalistas entrevistados afirmaram que há jogadores 

homossexuais no futebol, mas, para sobreviver, o homossexual deve se submeter a uma 

cultura pautada pela heteronormatividade. Caso contrário, devem procurar outros meios de 

subsistência. 

 

Porque o futebol é machista. Dentro do clube e fora dele. [...] Acho que é algo que as pessoas veem 

como esporte de homem e acho que tem muito medo, se tiver no futebol brasileiro ou goiano, de se 

expor de uma forma que vá atrapalhar a carreira deles. Os poucos que sei do futebol internacional que 

se declararam fizeram isso quando estavam encerrando as carreiras. Acho que alguns jogadores da 

Alemanha e da Inglaterra, mas não me recordo o nome deles. Então, vamos supor que seja um menino 

de 20 anos que está começando a carreira agora, se ele fala que é gay, eu tenho certeza que algum 

clube não vai deixar de pensar, que alguém dentro do clube vai falar que não pode contratar. 

Infelizmente tem muito isso. Os dirigentes daqui, falo daqui porque são os que conheço, tem gente 

muito machista, tanto com homossexuais quanto com mulheres e acho que é por isso que não se 

declaram. Medo mesmo de vários pontos, principalmente a carreira, virar chacota. Richarlyson eu 

acho o melhor exemplo, ele nunca assumiu que era, mas pelo jeito que anda, pelo jeito dele, as pessoas 

falam que é. E todo mundo zoa o cara porque tem um jeito que é afeminado. (Jornalista A) 

 

 Richarlyson foi o atleta mais citado durante as entrevistas, pois, mesmo se declarando 

heterossexual, o jogador sofre com perseguições LGBTIfóbicas por conta de gestos 

afeminados demonstrados dentro de campo, como na comemoração de gols, a maneira de 

correr e o cabelo. Esse exemplo determina qual deve ser o padrão comportamental do atleta 

dentro de campo, baseado na virilidade e nas virtudes masculinas da força. Apesar de a 

maioria dos jornalistas afirmarem que o fato de ser homossexual não interfere no rendimento 

dentro de campo, alguns profissionais veem nas perseguições das arquibancadas e dentro do 

próprio elenco a possibilidade de afetar o atleta, principalmente no aspecto emocional e 

psicológico. 

 

Tinha parte da torcida que fazia campanha para que ele deixasse o time do São Paulo por conta... Ele 

nunca assumiu ser homossexual, mas pela nítida aparência. Então, eu penso que o preconceito reina 

não só no futebol, mas na vida, em todas as profissões, em todas as áreas. Então, penso que não seria 

bem aceito pelo torcedor. (Jornalista N) 

 

Com toda sinceridade, acho que a pressão psicológica do torcedor. Isso aconteceu no São Paulo, no 

futebol brasileiro, quem acompanha, sabe de quem estamos dizendo. Nem precisa falar o nome desse 

jogador. É só você analisar a carreira dele pós-São Paulo. Ele ainda teve uma passagem pelo Atlético-
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MG, mas não obteve sucesso e agora, ano passado, estava jogando em um time mediano no futebol 

brasileiro. Eu vejo com muita pena, muita dor no coração de o ser humano ter tanta maldade e não 

respeitar as escolhas. Acho que temos que evoluir e respeitar. Estamos no século XXI, o mundo 

evoluiu muito, por isso tenho facilidade para se relacionar com as pessoas por respeitar as escolhas de 

todos. [...] o torcedor no futebol brasileiro tem que evoluir e respeitar porque o mundo do futebol é 

muito machista. (Jornalista K) 

 

 Os profissionais da comunicação notam que os atletas homossexuais são prejudicados 

na questão cidadã ao verem barreiras violentas para o exercício de um trabalho que é visto 

como algo de homens que se encaixam no padrão heteronormativo. Mesmo aqueles que 

sempre afirmaram ser heterossexuais e têm condições de desempenhar futebol de alto 

rendimento, como Richarlyson, que chegou a disputar partidas pela Seleção Brasileira, podem 

ter o desempenho de suas funções no futebol afetado por conta de pressões psicológicas. 

Portanto, os homossexuais que se arriscam na área esportiva são submetidos ao silêncio sob o 

risco de afirmarem a sexualidade e não encontrarem condições (espaço para trabalhar e 

perseguições homofóbicas) no futebol. 

  

5.5. Cultura machista e homofóbica: o olhar dos jornalistas sobre os outros 

 

 Ao serem indagados sobre os motivos pelos qual a homofobia persiste nos estádios 

brasileiros, a totalidade dos jornalistas entrevistados atribuiu à cultura machista e homofóbica 

das arquibancadas como principal fator para a perpetuação das manifestações preconceituosas 

contra as minorias. Segundo eles, esses fatores também influenciariam os atletas 

homossexuais a não se assumirem como tais, uma vez que, nessa cultura, as manifestações 

seriam violentas, resultando em intimidações e chacotas que afetariam diretamente a atuação 

profissional. 

 Esses tipos de influências são exercidos por diferentes atores dentro do complexo 

estrutural que envolve o futebol, que faz parte de uma organização que envolve três grupos 

que se formam em torno do rito do esporte: comunicação, comunidade, competição esportiva 

e negócios (figura 2). Diante desse sistema, o foco deste trabalho se detém sobre a 

comunicação, que engloba os meios de comunicação (rádio, TV, imprensa), telefonia móvel, 

internet, jogos/animação, apostas, publicidade e parques temáticos. 
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Figura 3 – Complexo estrutural dos principais grupos envolvidos com o futebol 

 

Fonte: Spa (2012) 

 

Apesar de estar inter-relacionado com os demais grupos, o foco deste trabalho se 

organiza sobre a relação entre os meios de comunicação e a comunidade, tendo as instalações 

e provas futebolísticas como cenário que envolve todas essas relações. Porém, é necessário 

ressaltar que todos os setores se influenciam mutuamente neste complexo e as pressões em 

relação ao desempenho dos atletas no ritual de esporte estão diretamente associados à sua 

relação com a comunidade, os negócios, a competição esportiva (mesmo os atletas integrando 

um subsetor nesta categoria: os clubes) e a comunicação. 

O setor mais lembrado pelos jornalistas que exerce influencia sobre os atletas foi a 

torcida, sendo que todos citaram as arquibancadas como lugar onde o preconceito se 

manifesta de maneira visível contra os homossexuais. Os entrevistados justificaram que a 

homofobia no futebol, muitas vezes, se faz mais visível e nítida nos cantos dos torcedores nas 

arquibancadas ou nas manifestações contra atletas que demostraram alguma espécie de 

afeminação, seja pela forma como se postam em campo (como os trejeitos de Richarlyson) ou 

o que fazem fora dos gramados (como o beijo de Emerson Sheik em um amigo). A noção do 

canto homofóbico está tão enraizada no futebol que, para a maioria dos jornalistas, só poderia 

ser modificada em longo prazo, sendo que dois profissionais acreditam que esse fato não será 

modificado. 

 

Eu fiz parte de torcida organizada. A questão do canto homofóbico acho que não vai mudar. Acho 

obviamente uma falta de respeito enorme, só que falando sobre o que sei das torcidas, o grito do tiro 



98 
 

de meta não é só as organizadas, aí é o estádio inteiro que grita. Aí mostra que não é só a torcida 

organizada, mas também fala do pai, mãe, mulher, velho, novo e um número alto de torcedores que 

aparece na televisão. Aí acho que não vai acabar porque está na cultura do torcedor. Ofender o jogador 

adversário, se é ou não homossexual, existe canto nas torcidas organizadas que procuram ofender os 

adversários. (Jornalista A) 

 

O Corinthians não é uma torcida, é uma religião. São fanáticos. Flamengo tem um peso. No nosso 

país, quando um time não vai bem... recentemente, aqui em Goiânia, no Vila, três, duas derrotas, a 

torcida organizada foi lá dentro, exigiu técnico, diretor, presidente... Em São Paulo constantemente 

você vê agressão contra jogadores. Isso tudo faz com que o homossexual não tenha coragem de vir 

publicamente porque a carga... recentemente, teve um beijo do Emerson, que está no Corinthians, com 

um amigo lá, um selinho. Repercutiu negativamente. Há quem aplauda, mas é a minoria. Em termos 

de Brasil, da cultura talvez não esteja preparado. (Jornalista M) 

 

 A ideia de que as arquibancadas são espaços para a livre manifestação dos torcedores 

contribui para a efetivação desse cenário. Para 16 jornalistas, atitudes que são vedadas e vistas 

como negativas em outros ambientes, como no trabalho, em casa, nas ruas etc., são tomadas 

como normais e até mesmo esperadas nas arquibancadas. Percebe-se que a maioria dos cantos 

nas arquibancadas para evidenciar a submissão do adversário tem relação com a passividade 

nas relações homoafetivas, sendo que aquele que adota uma postura ativa é considerado o 

―homem verdadeiro‖, mesmo que as manifestações ofensivas indiquem uma relação entre 

homens. 

 

Dentro desse vício de linguagem há uma coisa que se acreditou durante os anos de que o torcedor 

pagou o ingresso e a arquibancada é um lugar para se xingar. Não, não pode. Arquibancada é um lugar 

do mesmo jeito que a rua, não se pode xingar, mas criou-se essa cultura no futebol, especialmente na 

América Latina. (Jornalista D) 

 

 Apesar de estar explícita nas manifestações das torcidas, os entrevistados afirmam que 

a homofobia também está presente em outros setores que envolvem o ritual esportivo, mesmo 

que de forma menos evidente. É o caso dos clubes e federações que envolvem o próprio 

futebol. Nas entrevistas, todos os jornalistas também afirmaram que é recorrente a 

preocupação em torno das dificuldades que os atletas homossexuais poderiam enfrentar para 

encontrar clubes para atuar em decorrência do preconceito por parte de dirigentes e, inclusive, 

dos próprios companheiros de equipe. 

 

Acho que a punição pecuniária que pode fazer com que os clubes façam campanhas, mas entra na 

história do dirigente que pode ser arcaico, homofóbico e isso se torna uma bola de neve. Acho que 

deveria ir além de multa, com perda de mando, estádio vazio até o pessoal começar a parar com isso. 

A gente não tinha isso. Importou e foi aumentando. (Jornalista H) 
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 Sob essa perspectiva, segundo os jornalistas ouvidos nesta pesquisa, o dirigente 

também não estaria disposto a contratar atletas homossexuais por temer problemas internos de 

relacionamento entre os jogadores e por uma perspectiva atrasada de que o homossexual não 

seria capaz de praticar o esporte de alto rendimento. Também se torna um fator relevante para 

essa decisão o ―cuidado‖ com a imagem do clube, uma vez que evitaria a depreciação da 

entidade por meio de injúrias de torcedores rivais. Porém, dentro do setor de competição 

esportiva, as entidades relacionadas à organização do futebol geraram divisões de opiniões em 

relação às atitudes para coibir as manifestações homofóbicas nos estádios. Confrontados sobre 

a atitude da FIFA em relação aos gritos preconceituosos direcionados aos goleiros nos últimos 

anos, percebeu-se três categorias de respostas entre os jornalistas: concordância, concordância 

com ressalvas e discordância. 

 Apenas três jornalistas concordam com a atitude da FIFA e veem que a punição aos 

clubes atingem diretamente aqueles que fazem esse tipo de manifestação. Além disso, eles 

citam que as entidades punidas (com perda de mando de jogos, partidas com portões fechadas 

ou multas) seriam forçadas a agir, seja por meio de campanhas contra o preconceito ou com 

punições aos agressores, o que provocaria mais conscientização dos próprios torcedores. 

 

Tem que punir a entidade porque muitas vezes que você pune a entidade, você está punindo o 

torcedor. O clube dele que está sendo prejudicado. Se acontece uma outra situação dessa no estádio, o 

torcedor que está ao lado e vê esse tipo de coisa vai chamar a polícia, já vai advertido. Igual aqui, no 

Brasil, quando começaram a punir quando jogavam um copo no campo, hoje em dia, se você jogar um 

copo no campo, os próprios torcedores te deduram porque ele sabe que se você for preso porque 

jogaram um copo no campo e detido naquele momento, o clube vai escapar da punição porque se o 

clube tomou providência imediata, ele escapa da punição. Ninguém vai ficar calado. Então, tem que 

ter essa punição ao clube porque tem um caráter educacional que funciona. (Jornalista B) 

 

 Somente dois profissionais concordaram com ressalvas e veem as punições como algo 

insuficiente e que exigem das próprias entidades uma atuação mais enérgica por meio de 

campanhas. Como exemplo, os jornalistas citam as atitudes tomadas contra o racismo como 

padrão a ser seguido para solucionar outros problemas no futebol, neste caso, a homofobia. 

 

A CBF já fez isso no ―Diga não ao racismo‖ já fez nas disputas da Copa do Mundo no Brasil como a 

campanha do preto e branco da CBF. O racismo já está a frente disso. Agora a homofobia já não é 

muito citada. (Jornalista L) 

 

 O restante dos jornalistas (13) discorda das medidas da FIFA veem as ações ineficazes 

que atingem apenas os clubes, mas não alcançam aqueles que praticam os gestos 
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homofóbicos. Outro aspecto criticado foi a forma como a entidade aplica as punições, cujo 

objetivo seria apenas transmitir uma imagem positiva da entidade, mas disfarçaria a ineficácia 

de suas atitudes, já que os gritos ofensivos direcionados aos goleiros se tornaram evidentes na 

Copa do Mundo de 2014 e foi repetido na edição de 2018, na Rússia. 

 

Do goleiro eu sempre ouvi a expressão ―ou é doido ou é viado‖. É uma expressão que existe dentro do 

futebol, dos bastidores. É sempre. ―Esse goleiro aí, o que é? Ele é doido?‖. Aí começava a gerar 

brincadeiras de duplo sentido. Hoje a ação é ineficiente porque punir torcedor, punir clube, tirar 

mando de campo fosse algo que resolvesse, já teríamos resolvido isso há muito tempo quando tem 

invasão de campo, quando tem um monte de outras situações, teríamos resolvido os problemas de 

brigas nos estádios. Eu acredito que é uma fórmula que ninguém achou ainda de implantar, mas tenho 

certeza que pelo caminho que o futebol anda trilhando, pela dificuldade de estimular as pessoas a levar 

para estádio, no dia que alguém encontrar essa fórmula, vai ser aplicada, vai ser utilizada e uma 

fórmula eficiente vai ser executada. (Jornalista R) 

 

 Se antes foi comentado que a presença de homossexuais no futebol brasileiro poderia 

significar problemas para a imagem dos clubes na perspectiva dos dirigentes, o jornalista R 

abordou o aspecto comercial e mercadológico e discordou de tal pensamento. Na verdade, o 

discurso do entrevistado aponta que a exclusão de manifestações homofóbicos das torcidas 

e/ou a aceitação desse grupo minoritário no futebol, deve ser vista a partir de sua 

relação/possibilidade de aumentar/afetar a renda dos clubes e empresas envolvidas, e expandir 

negócios no futebol. Para este jornalista, essa inclusão geraria um ambiente mais propício 

para que os homossexuais se sintam confortáveis nas arquibancadas, além da presença de 

famílias que veem nos xingamentos um motivo para não levar os filhos aos estádios. 

 

Acima de ser um esporte, o futebol é business. Você quer que cada vez mais seus estádios estejam 

cheios, que seu campeonato seja extremamente vantajoso para que alguma televisão possa comprar os 

direitos para transmitir e ganhar dinheiro em cima disso. Se a Globo paga lá R$ 1 bilhão no Brasileiro 

é porque ela fatura dois para poder comprar. Acredito que não seja por falta de vontade da federação. 

Talvez seja de não ter encontrado uma medida efetiva para combater, não só a questão de gênero, mas 

também de violência. Se você for olhar, teve mais mulher do que homem na Copa do Mundo de 2014. 

2018 está acontecendo a mesma coisa. Mais mulheres compram ingressos do que homens. Só isso já 

demonstra que você viver de um gênero só, não vai te dar relevância, não vai te dar valor agregado. 

Quanto mais você estiver enxergando como business tem que ser algo que a família vai estar lá, que a 

mulher vai estar lá, a criança, que o jovem, o homem, o homossexual e todas as suas variações das 

letrinhas, todos eles têm que estar em um lugar que se sintam respeitados. E você não vai a lugar em 

que você é desrespeitado. Você foi uma vez e foi desrespeitado, você não volta mais, mesmo que não 

tenha sido diretamente, você não volta. (Jornalista R) 

 

 Interligado com os demais setores que exercem influencia sobre o ritual do jogo, os 

jornalistas entrevistados apontam que os meios de comunicação também exercem pressão 

sobre o desempenho dos atletas. Os jogadores são constantemente monitorados (profissional e 
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pessoalmente) e julgados pelas atuações em campos, o que resulta, na maioria das vezes, na 

criação de heróis e vilões no futebol. Porém, eles destacam que o papel do jornalismo 

esportivo pode ir muito além do que os simples comentários sobre o desempenho dos atletas 

em campo e os resultados das partidas. Nas entrevistas eles destacam que há a possibilidade 

de se debater sobre questões mais complexas, como as sociológicas, área que envolveria a 

participação dos homossexuais no futebol profissional. Nesse sentido, a experiência de 17 

jornalistas no futebol provocou preocupações sobre a forma que seria conduzida o debate 

sobre a homossexualidade no futebol goiano. 

 

Dentro da própria imprensa tem profissionais que debocham daqueles que são homossexuais. É bem 

preocupante. Teria uma cobertura que interferiria diretamente no torcedor. É preocupante pensar 

porque acho que a cobertura seria tendenciosa e levaria os torcedores ao discurso de ódio presente na 

imprensa e se reproduziria nos torcedores. Acho lamentável como a homossexualidade é tratada no 

futebol. (Jornalista L) 

 

 Portanto, as atitudes dos profissionais nos veículos de comunicação, que poderiam ser 

utilizados para diminuir os preconceitos e perseguições aos homossexuais no futebol, 

poderiam resultar em um efeito contrário, contribuindo para a disseminação de uma imagem 

ainda mais negativa sobre a presença de membros do grupo minoritário no futebol. Esse 

cenário ainda poderia ser combinado à tradição homofóbica presente na modalidade esportiva, 

desde a prática amadora até à competição profissional. Os jornalistas que participaram das 

entrevistas ressaltaram a experiência que possuem no futebol, seja atuando em equipes 

amadoras e profissionais ou frequentando os estádios desde a infância. Em todos esses 

aspectos, a característica mais citada refere-se à masculinidade exacerbada e a tendência de 

exclusão de pessoas que não condizem com a postura imposta pelo grupo dominante. A 

homofobia é um instrumento utilizado para delimitar aqueles que podem ou não praticar o 

futebol e, ao longo dos anos, se consolidou como um aspecto ―naturalizado‖ nos campos. 

 

Eu acho muito difícil isso mudar em curto espaço com medidas assim. É uma questão cultural que está 

entranhada. Se você for ver um futebol de várzea, vai ser muito pior. Isso sempre existiu. Claro que é 

uma cultura que tem que ser mudada, mas não sei se será mudada em 10, 15, 20 anos. (Jornalista F) 

 

 Consolidada neste ambiente, a homofobia, na visão da maioria dos jornalistas, passou 

a ser considerada como aspecto difícil de ser mudado. Como medida para combater a 

homofobia em curto prazo, a maioria dos jornalistas vê a punição como medida importante 

para alcançar uma ―nova cultura‖, principalmente por meio de multas pecuniárias e a 
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proibição daqueles que provocam manifestações homofóbicas no futebol como alternativas 

para amenizar as perseguições contra homossexuais. Porém, a mudança definitiva só seria 

experimentada por meio da educação, que deve começar ainda na base, na família, sendo 

reforçada gradativamente no ensino escolar. 

 

Acho que falta às autoridades identificar os caras que brigam, que caçam confusão, que perturbam, 

lançam bombas... identifique e prende. Não deixe ir para o estádio ver jogo. Mande ir para um abrigo 

de idosos, para uma creche, capinar, prestar serviços. E pede para a TV filmar: ―olha, aquela briga 

Goiás e Vila‖. Ou no racismo mesmo. Precisava ter essas coisas. Acho muito falho as autoridades, 

sistema judiciário, acho que, hoje em dia, pode até dar mais tempo de cadeia para um cara que comete 

um ato de racismo do que um cara que assassinou uma pessoa. Eu não concordo com isso. Até acho 

que a punição para ato de racismo tinha que ser pago com prestação de serviço. (Jornalista E) 

 

A curto prazo não acredito. Essa questão de xingamento dentro do estádio é questão para ser resvoldia 

em longo prazo. Educação, desde criança. Se a pessoa teve uma educação heteronormativa, 

homofóbica desde criança, ela pode até não xingar, mas vai pensar aquilo. Essa discussão em curto 

prazo não tem solução. (Jornalista F) 

 

 Diante dessas perspectivas, o combate à homofobia no futebol deveria se servir de dois 

instrumentos. O primeiro, a punição, seria destinada àqueles que já frequentam e praticam 

manifestações homofóbicas nos estádios como medida paliativa. Já a educação, seria mais 

gradual e lenta, que deve ser feita ainda na base, em casa, e os resultados só seriam sentidos 

em 10 ou 20 anos, mas seria mais eficaz que a punição. 

 

5.6. Heteronormatividade no futebol e no jornalismo esportivo 

 

 Durante as entrevistas, os principais atores envolvidos no futebol foram citados: 

atletas, torcedores, diretores etc. Porém, todos não falaram, no primeiro momento, sobre o 

papel que a imprensa pode exercer na construção de um cenário homofóbico na modalidade 

esportiva. Passaram a admitir que os profissionais da comunicação podem contribuir para a 

propagação do status quo no futebol brasileiro, baseado na heteronormatividade masculina, 

somente após a indagação sobre a influência dos meios de comunicação no comportamento 

dos torcedores. 

 Todos os jornalistas acreditam que existam homossexuais no futebol. A maioria, 

inclusive, afirmou com ênfase a presença de atletas gays na modalidade esportiva, inclusive 

defendendo a ideia de que as perseguições a esses profissionais e a submissão à ordem 

heteronormativa afetam psicologicamente o desempenho dos atletas em campo, além de 
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interferir na condição cidadã do jogador no exercício da profissão e, principalmente, não viver 

assujeitado à ordem do grupo dominante. 

  

O que mais eu vejo crescendo cada dia mais não só de atletas homossexuais, mas técnicos de categoria 

de base e dirigentes. Ao longo da minha trajetória, conheci histórias e pessoas que são homossexuais. 

Dirigentes, treinadores e, relativamente, em relação a atletas, são muito poucos. Talvez, porque o 

futebol em termos de Brasil é muito forte no segmento masculino. O feminino tem tido muitas 

dificuldades. Talvez, a questão de vir publicamente um treinador, falar ―eu sou homossexual‖, um 

jogador ―eu sou homossexual‖. Na vivência, principalmente em termos de categorias de base, existem 

treinadores e dirigentes que são homossexuais, mas não assumem publicamente, mas quem milita e 

trabalha na área sabe disso. Às vezes, umas histórias que lamentavelmente... tanto é que agora em 

Santos teve um treinador envolvido em abuso sexual, tornou publicamente, até fora do esporte, na área 

de ginástica olímpica também. (Jornalista M) 

  

É o que mais tem. Ainda mais com o jornalista esportivo. É o que mais tem. Só citando esse caso do 

[jogador do Goiás], o jeito de se vestir que é o que condena ele, mas ele, às vezes, posta fotos com 

mulheres bonitas. Ele é o ―cara pinta‖, estilo modelo. Tem fofoquinha de que ele corta para os dois 

lados, mas não sei e não gosto de intrometer na vida pessoal do jogador e hoje é mais reservado ainda 

porque você não conversa com jogadores fora da sala de imprensa. (Jornalista E) 

 

 Mesmo aqueles que nunca afirmaram ser homossexuais são perseguidos por conta do 

modelo de se vestir, de se comportar e trejeitos que não coadunam com o padrão masculino 

heteronormativo do círculo futebolístico. Essa situação possibilita a criação e propagação de 

estereótipos no esporte, um conjunto de condições e critérios que devem ser evitados pelos 

profissionais para não serem estigmatizados, como o caso do atleta do Goiás citado pelo 

jornalista E. 

 As manifestações das torcidas nos gritos direcionados aos goleiros durante a cobrança 

de tiro de meta também foram questionadas como exemplo de homofobia nos estádios. Para o 

jornalista N, os gritos de ―bicha‖ na cobrança de tiro de meta seriam apenas preconceito se o 

goleiro fosse homossexual. 

 

Mas o goleiro era suspeito? Aí é uma situação embaraçosa, mas seria [preconceito]. Eu penso que 

seria. Mas seria difícil saber se é pelo vocabulário mesmo ou se era por ele ter assumido. (Jornalista N) 

 

 Porém, essa perspectiva foi criticada pelos demais jornalistas. O fato de o torcedor 

gritar ―bicha‖ com o intuito de ofender o adversário (atletas ou torcedores adversários) é visto 

como perseguição homofóbica, mesmo que a pessoa ofendida não seja homossexual. Neste 

caso, pode-se apontar dois motivos que sustentam essa opinião. A primeira é que a 

estigmatização pode ser direcionada para um heterossexual que não se enquadra nos padrões 

de heteronormatividade masculina aceitos pelos membros de um determinado grupo, neste 
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caso, dos torcedores. O segundo é que um homossexual, mesmo não sendo o alvo das 

manifestações, pode se sentir ofendido e constrangido com a situação, fato que seria suficiente 

para não voltar a frequentar o estádio. Um dos entrevistados chegou a mencionar o relato de 

um torcedor homossexual do Palmeiras que se sentiu ofendido e manifestou sua indignação 

nas redes sociais. 

 

Acho que não vai acabar porque está na cultura do torcedor. Ofender o jogador adversário, se é ou não 

homossexual, existe canto nas torcidas organizadas que procuram ofender os adversários. A torcida do 

Palmeiras tinha um [canto], aí tinha um torcedor do Palmeiras que tirou uma foto e falou que era gay e 

não se sente confortável ao ouvir isso da torcida. O debate veio à tona sobre a questão [...] (Jornalista 

A) 

 

 A menção se refere ao jornalista William de Lucca, torcedor palmeirense que se sentiu 

ofendido com os cânticos dos torcedores direcionados aos adversários. Ao publicar como se 

sentia com a situação nas redes sociais, Lucca foi alvo de ofensas e ameaças, inclusive de 

morte. Apesar das perseguições, o jornalista afirmou que as reações positivas foram maiores, 

movimentando manifestações, inclusive, de clubes e famosos
35

. 

 

Figura 2 – exemplo de repercussão sobre homofobia no futebol (caso William de Lucca) 

 

Fonte: Twitter do São Paulo FC (2008)
36

 

 

                                                           
35

 "A reação positiva foi muito maior", diz torcedor do Palmeiras que reclama de homofobia nos estádios. 

Disponível em: <https://sportv.globo.com/site/programas/selecao-sportv/noticia/a-reacao-positiva-foi-muito-

maior-diz-torcedor-do-palmeiras-que-reclama-de-homofobia-nos-estadios.ghtml>. Acesso em 4 set. 2018. 
36

 Disponível em: < https://twitter.com/saopaulofc>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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 Outro entrevistado lembrou a forma como a repórter da ESPN, Gabriela Moreira, 

reagiu contra uma piada homofóbica feita por um torcedor do Palmeiras direcionada aos 

torcedores do São Paulo. Para ele, a atitude da profissional foi correta e deveria ser repetida 

pelos demais jornalistas. 

 

Uma repórter da ESPN, Gabriela Moreira, estava entrevistando um torcedor do Palmeiras, ao vivo, e 

ele falou "ah, vamos ganhar dos... não lembro o termo que ele usou... dos viadinhos, dos bambi", sei 

lá. Ela repreendeu ele ao vivo. Aquilo foi muito bacana. Narrador, comentarista e repórter, que estiver 

em um jogo ao vivo, e o cara for bater o tiro de meta e a torcida for gritar bicha, acho que, se eu 

estivesse no jogo, estaria na obrigação de repreender esse tipo de atitude. (Jornalista J) 

 

 Na ocasião, durante uma entrevista de ―povo-fala‖, a jornalista perguntou ao torcedor 

a expectativa para o clássico entre Palmeiras e São Paulo. O palmeirense respondeu: ―Meu 

nome é Felipe e a expectativa é a gente ganhar dos bichas hoje, 2 a 1 para o Palmeiras, vamos 

ganhar". A jornalista interrompeu o entrevistado com a frase: ―Rapaz, vou te falar uma coisa, 

não sei se vai ganhar... Mas com esse bicha? Não à homofobia, né? Você tem quantos anos, 

25? Por favor, vamos tentar modernizar um pouquinho este pensamento"
37

.  

 A atuação dos jornalistas esportivos sobre a temática, tanto no exercício da profissão 

quanto nos bastidores, também foi motivo de críticas pela maioria dos entrevistados. Apenas 

um jornalista acredita que o meio jornalístico esportivo não possui profissionais que sejam 

preconceituosos e que reagiriam com naturalidade se um colega de profissão ou atleta se 

declarasse homossexual. Os demais já presenciaram ou acreditam que a reação seria 

preconceituosa e o debate sobre o tema poderia resultar na disseminação de mais estereótipos 

negativos. 

 Alguns jornalistas deram relatos de colegas, ainda na faculdade, que desistiram de 

seguir a profissão ou que foram rejeitados pelos profissionais da área por serem 

homossexuais, o que demonstra que o preconceito contra os homossexuais não está presente 

apenas dentro das quatro linhas ou nas arquibancadas, mas também nos microfones. 

 

No futebol tem muito isso de que foi feito para homem e até mesmo entre os profissionais. A gente 

não tem nem preconceito ou esse tipo de preconceito, mas já tive casos de colegas de faculdade não 

conseguirem estágio em esporte porque são afeminados e ―não entendem‖ de futebol. Acho que tive 

dois colegas que tentaram, mas acabam seguindo outras coisas porque no futebol não pode trabalhar 

porque não teve oportunidade. Tem muito disso nos veículos de comunicação aqui de Goiânia, 

principalmente de esportes. (Jornalista A) 

 

                                                           
37

 Repórter da ESPN dá bronca em torcedor que fez comentário homofóbico. Disponível em: < https://vejasp. 

abril.com.br/cidades/reporter-espn-bronca-torcedor-comentario-homofobico/>. Acesso em: 16 dez. 2018. 
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Eu tenho um amigo que é homossexual assumido e neste semestre ele resolveu entrar no Doutores até 

para não fugir da rádio. Ele gosta da rádio e quer continuar aqui [...] até o fim da graduação. Está na 

produção do programa mesmo não gostando de esporte. Já ouvi de um técnico da rádio [...] dizendo, 

―nossa, mas esse fulano aí apresentando esporte? Isso não é muito dele apresentar esporte‖ Então, 

novamente um exemplo de que não está enraizado somente no torcedor, mas também nos próprios 

profissionais que trabalham no jornalismo. Assim como o jogador pode sofrer preconceito de seus 

companheiros de time, treinador, torcedores, o profissional do jornalismo também está incluído nisso, 

com medo de assumir e receber represália dos outros homens que atuam no jornalismo. Mais que em 

outras áreas do jornalismo. (Jornalista L) 

 

 Portanto, dois jornalistas afirmaram que alguns profissionais homossexuais, ainda na 

universidade, passam a não se ver como integrantes do campo do jornalismo esportivo, 

mesmo apresentando afinidades com esportes, inclusive o futebol. Ao se deparar com 

barreiras e injúrias devido à orientação sexual, os profissionais buscam outras áreas para não 

se submeter às condições impostas pelo grupo de poder. Aqueles que continuam, devem 

aceitar os padrões impostos pelos demais. Durante as entrevistas, apenas um jornalista 

afirmou ter um colega homossexual na profissão e, mesmo entrevistando este profissional, 

não houve confirmação. Além disso, os demais profissionais não afirmaram conhecer 

jornalistas esportivos homossexuais em Goiás.  

 Apesar desse cenário, um dos jornalistas entrevistados admitiu sofrer perseguições 

homofóbicas de jornalistas, mesmo sendo heterossexual. Ele afirmou ser perseguido com 

injúrias constantes por partes dos jornalistas, principalmente relacionadas a situações íntimas, 

como não ter relacionamentos amorosos. 

 

Existe. Com quem não namora, com quem não é casado, quem não aparece. Geralmente o radialista, 

FM e AM, muitos são mulherengos. Se são casados, ok, mas quando é solteiro se não for para a farra, 

não participar da roda deles, você acaba sendo taxado, acaba com essas brincadeiras de mau gosto. Por 

não ser casado e por não participar de certas farras. Um exemplo foi em São Paulo, quando fui 

chamado para ir para a noite, para a boate por jogadores, por dirigentes, por radialistas e eu não quis ir. 

Porque eu não bebo bebida alcoólica e sou muito mais de jantar, tomar um lanche, de conversar. 

Então, existem essas brincadeiras (Jornalista N) 

 

 Portanto, a homofobia no meio esportivo não está restrita apenas aos atletas, dirigentes 

e torcedores, mas expande-se também entre os integrantes do jornalismo. Aqueles que não 

compartilham dos mesmos comportamentos e atitudes dos membros do grupo de poder 

acabam sofrendo perseguições homofóbicas, mesmo quando se afirma ser heterossexual. Esse 

tipo de estigmatização também foi admitido por outros companheiros do jornalismo esportivo. 

 

Nós temos no nosso meio, na área esportiva, alguns colegas de trabalho que são gays. E o respeito 

nosso é grande, dos companheiros. Existe um respeito. Mas, às vezes, ficam ofendidos pelas 
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brincadeiras. São inevitáveis. Vou citar um exemplo de um companheiro. Lá no estádio, jogador, 

como o Elias, do Vila Nova, ele puxa o calção para mostrar as coxas, puxa o calção para dentro para 

mostrar as coxas. A gente falava para o companheiro ―olha o Elias lá‖. Ele achava ruim a gente 

cutucar ele, falar das coxas do Elias. A maioria é na brincadeira, mas tem sim. (Jornalista E) 

 

 Esse tipo de atitude é vista por muitos jornalistas como ―brincadeiras‖ e que não teria 

como objetivo ofender o colega de profissão, mas a constância com que são feitas as piadas e 

a ridicularização por meio das ofensas podem resultar em problemas emocionais e 

psicológicos nos profissionais. A estigmatização neste caso pode ser interpretada por 

jornalistas homossexuais (ou heterossexuais com aparência afeminada) como uma indicação 

de rejeição por não compartilhar das mesmas características que os demais membros do 

jornalismo esportivo. 

Apesar de todos profissionais da comunicação não se verem como homofóbicos, a 

atuação durante comentários e entrevistas com atletas no pós-jogo demonstra algumas 

características típicas da heteronormatividade e homofobia que reforçam os padrões da 

masculinidade no futebol. Entre maio e setembro de 2018, as coberturas esportivas, 

principalmente envolvendo comentários radiofônicos, demonstraram declarações 

preconceituosas direcionadas aos atletas por dormirem juntos em concentração e reforçaram o 

aspecto viril dos jornalistas esportivos. 

 

Repórter: vou reproduzir o que ele falou: vocês estão dormindo juntos. 

Atleta: Só no mesmo quarto, na cama não! (Rádio Sagres 730 AM, 5/5/2018. Após partida entre Goiás 

e Vila Nova) 

 

Comentarista: Ele tem o sobrenome muito bonitinho. 

Narrador: E você achou ele bonito? 

Comentarista: Não. Ele tem barba. (Rádio Sagres 730 AM, 5/6/2018. Durante partida entre Juventude 

e Atlético-GO) 

 

Comentarista: Por que o Ronaldo pegou alguém? Porque atacante tem que ter fome, tem que ter tesão 

(Rádio Bandeirantes 820 AM, 21/08/2016. Após partida entre Sampaio Corrêa e Vila Nova) 

 

Comentarista 1: Eu vou fazer hoje. Daqui a pouco! 

Narrador: Você faz debaixo da coberta? 

Comentarista 2: Eu queria ter esse pique. 

Narrador: [Nome], máquina de fazer amor. 

Comentarista 1: Vou bater agora lá em casa. 

Comentarista 2: Só um tapinha não dói. 

Narrador: Vai lá fazer amor. 

Comentarista 2: Vou não. Hoje não sou mais essa chuva toda. Sou só uma garoazinha. (Rádio 

Bandeirantes 820 AM, 24/8/2018. Após partida entre Atlético-GO e CRB) 
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 No primeiro trecho, fica nítida a tentativa de o repórter tentar constranger o atleta por 

compartilharem o mesmo quarto de concentração, fato comum no futebol profissional antes 

de partidas importantes, como clássicos. Já os demais tentam mostrar vigor e virilidade dos 

jornalistas esportivos, principalmente em afirmar o desejo sexual e a atração pelo sexo oposto 

como virtudes dos homens da área. Essa tática foi comum durante as coberturas radiofônicas, 

principalmente após as partidas, quando a jornada esportiva reserva de duas a três horas de 

debates esportivos sobre a partida, não sendo raro o fato de os jornalistas ficarem sem assunto 

para debater em relação ao futebol e começarem a falar sobre as aventuras sexuais, como as 

relatadas acima. 

 

A crônica esportiva, de maneira geral, ela é meio machista, basta ouvir programas de rádio que tendem 

a ser mais soltos e descontraídos, na verdade não são, mas fingem que são, as brincadeiras e as piadas 

que eles fazem. Às vezes, eles perdem um tempão falando das aventuras hipotéticas sexuais deles, na 

verdade nem deveriam falar porque não sei nem como as esposas reagem a esse tipo de comentário, 

mas é um tipo de coisa que eles autoproclamam um ativismo heteromachista que fala ―que eu pego 

não sei quantas mulheres, o fulano pegou‖. Às vezes, eles falam mais disso do que o assunto que é 

mesmo o tal de futebol. (Jornalista D) 

 

 De fato, durante esta pesquisa, não foram identificados conteúdos e mensagens 

homofóbicas ou que ressaltem a heteronormatividade em outras plataformas midiáticas. No 

jornal, isso se explica pelo fato de a edição ser constantemente monitorada por repórteres e 

editores e focarem em conteúdos noticiosos, sendo que a divulgação de opiniões praticamente 

não existe em seu conteúdo editorial voltado para o esporte. Já a televisão, apesar de permitir 

comentários e espontaneidade por parte dos jornalistas, acaba sendo delimitada pelo tempo e 

pela rigorosidade dos assuntos que são propostos, ou seja, não permitem que os profissionais 

falem de outros assuntos que não sejam diretamente relacionados à prática esportiva. Já no 

rádio, os jornalistas possuem horas de coberturas de partidas e programas cotidianos voltados 

para debates, o que permite que os comentaristas extrapolem os limites dos assuntos pautados 

pelo programa e, muitas vezes, emitirem opiniões que reforçam o status heteronormativo e 

homofóbico do futebol. 

 A maioria dos jornalistas destacou que a presença de atletas homossexuais costuma ser 

mais aceita em outras modalidades esportivas, citando atletas do judô (Rafaela Silva) e do 

voleibol (Carol Gattaz). Porém, ironicamente, todas são homossexuais femininas, o que indica 

que, inclusive em outros esportes, a aceitação do homossexual masculino ainda é permeada 

por diversas barreiras.  
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Um jogador dá uma entrada violenta, maldosa e não assume, imagine falar que é homossexual. Aí 

acho mais complicado. Eu falo jogador ou jogadora. Talvez, as mulheres possam ser a vanguarda 

disso, com mais coragem de encarar esse lado, mas pela situação delas, elas estão no limiar da 

sobrevivência. Elas estão lutando para garantir emprego em um time. Tem muito disso de vôlei, 

basquete. Isso é muito complexo por esse lado. Tem que ver a questão da fragilidade profissional. Elas 

estão lutando primeiro pelo quê? Pela sobrevivência, pelo direito de lutar para depois assumir isso. 

Primeiro vai pelo básico para depois chegar a isso. Talvez por isso a situação da Martina tenha sido 

mais fácil. Ela tinha uma condição para isso, mas para outra personagem não seja tão fácil. Acho isso 

caminha para um embate. De uma hora para outra isso também acontece de falar alguma coisa. Tem o 

caso do jogador de vôlei. O preço que ele pagou foi bem elevado para um jogador que foi cotado a ser 

da Seleção Brasileira. (Jornalista G) 

 

 No trecho acima, o jornalista faz menção a ex-jogadora de tênis tcheca, Martina 

Navrátilová, que decidiu falar abertamente sobre a homossexualidade quando ainda era atleta, 

mas somente após ser declarada a melhor jogadora da modalidade esportiva. Para o jornalista, 

a posição alcançada pela atleta permitiu que ela tivesse condições para falar sobre o tema sem 

sofrer com demissões por conta da homossexualidade. Assim como para o jornalista acima, 

outros dois profissionais afirmam que os atletas homossexuais não devem ser coibidos de 

praticar o futebol profissional desde que tenham condições técnicas para o exercício da 

modalidade esportiva em alto nível. Porém, também ressaltaram que o terreno hostil no 

futebol, presentes em piadas e brincadeiras (como a comparação de homossexuais com 

loucos), geram as primeiras barreiras que podem influenciar na escolha de profissão, mesmo 

que o profissional demonstre condições técnicas para desempenhar a profissão. 

 

Do goleiro eu sempre ouvi a expressão ―ou é doido ou é viado‖. É uma expressão que existe dentro do 

futebol, dos bastidores. É sempre. ―Esse goleiro aí, o que é? Ele é doido?‖. Aí começava a gerar 

brincadeiras de duplo sentido. (Jornalista R) 

 

É uma coisa que vem da cultura mexicana, como é da cultura brasileira. Aqui tem na pelada aquela 

ideia de que o goleiro ou é bicha ou é doido. Eu sei porque eu ouvi demais, eu era goleiro. Eu era 

goleiro na minha infância. A gente ouvia falar: ―você é doido? Ou é viado?‖. (Jornalista G) 

 

 Apesar de a maioria dos profissionais detalharem a existência de preconceitos contra 

homossexuais entre os próprios jornalistas esportivos, algumas mudanças puderam ser 

identificadas durante a pesquisa. A principal delas foi uma conscientização dos recém-

formados sobre a necessidade de se debater e mudar o cenário de perseguição aos 

homossexuais no futebol. Entre os principais fatores para essa mudança no pensamento 

remete à formação dos jovens profissionais na universidade. Enquanto jornalistas mais 

experientes reclamaram da inexistência de disciplinas e laboratórios na faculdade que 
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permitissem pensar o esporte de maneira mais crítica e aprofundada durante os anos de 

formação acadêmica, os novos profissionais em Goiás vivenciam a prática esportiva ainda na 

graduação. O laboratório Doutores da Bola, do curso de Jornalismo da Universidade Federal 

de Goiás (UFG), foi citado como exemplo para a formação crítica daqueles que ainda estão na 

faculdade, já que a proposta vai além do ―fazer jornalismo esportivo‖, mas inclui reflexões 

sobre diversos pontos sociológicos envolvendo o esporte, principalmente o debate sobre a 

inclusão de gênero (mulheres e homossexuais) no futebol. 

 

A gente percebe essa divisão até mesmo dentro da universidade. Normalmente não se caminha muito 

pelo esporte, não sei se por questão de afinidade ou por saber que é um território hostil. Daí não tem 

essa procura muito grande na universidade. Na Facomb a gente tinha uma aceitação por conta de uma 

disciplina. Acho que é um legado que o Doutores da Bola tem de inserir as meninas porque no futebol 

é tão machista que até para as meninas terem espaço é mais complicado. Cheio de estereótipos, a 

menina só entra se for bonita, entra para apresentar programa pela beleza, mas a gente sabe que hoje 

em dia, cada vez mais tem jornalistas competentes. (Jornalista H) 

 

 Outra iniciativa das instituições de ensino citada nas entrevistas foi a disciplina de 

Jornalismo Esportivo ministrada na Faculdade Alves Faria (Alfa), que tem como um dos 

principais objetivos desmistificar sobre o cenário de irrelevância que se criou sobre a editoria 

desde os primórdios da prática, ainda no início do século passado. Dessa forma, as iniciativas 

recentes das universidades tem demonstrado a importância de se formar jornalistas esportivos 

críticos e com capacidade para se debater sobre assuntos polêmicos, como os motivos para o 

aumento da violência e a queda de público nos estádios, a discussão sobre gênero e 

sexualidade no esporte e outras questões sociológicas que ultrapassam os limites do campo de 

jogo. 

 

5.7. Critérios de noticiabilidade e rotina produtiva 

 

 Em relação ao trabalho dos jornalistas, Bueno (2005) destaca cinco equívocos da 

transmissão esportiva que deveriam ser revistos pelos profissionais da área. O primeiro refere-

se à prioridade absoluta concedida na cobertura sobre o futebol em detrimento das demais 

modalidades esportivas (que são valorizadas apenas em época dos Jogos Olímpicos). O 

segundo refere-se à desvalorização de times de média e pequena expressão, que praticamente 

não possuem espaço em rede nacional. Dessa forma, os noticiários esportivos destacam 

prioritariamente os clubes do eixo Rio-São Paulo, quando muito passam notícias sobre as 

agremiações de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Quanto aos demais são apenas 
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mencionados quando enfrentam equipes privilegiadas pela imprensa nacional, geralmente em 

segundo plano, pois o destaque sempre é dado aos que possuem mais expressão.  

  Outro equívoco refere-se ao receio que os jornalistas possuem em admitir por qual 

time torcem em busca da manutenção da ―imparcialidade jornalística‖. Profissionais como 

Paulo Vinícius Coelho e Nelson Rodrigues, que conquistaram credibilidade junto ao público, 

nunca esconderam suas preferências. Porém, o inaceitável é o ―jornalista que busca, 

demagogicamente, favorecer, em seus comentários ou transmissões, os times de maior 

torcida, quando não dos grandes centros‖ (BUENO, 2005, p. 7). O quarto equívoco refere-se à 

imprecisão jornalística, o que requer a apuração dos dados. 

  Por fim, o último equívoco (e mais importante para este trabalho) refere-se à tendência 

de os jornalistas buscarem notícias apenas dentro das quatro linhas das competições. Não são 

comuns reportagens que aprofundem temas referentes ao esporte e, quando acaba uma 

temporada, as pautas somem das redações, restando apenas temas pobres com a tendência de 

criar fatos duvidosos e especulações que nem sempre se concretizam. Na imprensa brasileira, 

esse período se concentra basicamente em dezembro e janeiro, quando ocorre a 

intertemporada e os atletas estão de férias. É nesse período que aumentam as notícias 

baseadas em boatos, principalmente relacionadas às transferências de jogadores. Por outro 

lado, temas que poderiam ser resgatados para a promoção do debate público não são tratados 

como prioridades, como violência nas arquibancadas, processo de formação de novos atletas, 

desaparecimento e enfraquecimento de grandes times, violência simbólica (racismo, 

homofobia etc.). 

 O equívoco de se manter atento apenas ao que acontece dentro de campo pode fazer 

com que jornalistas acreditem que o assunto da homofobia e da inclusão de homossexuais no 

futebol não seja tão relevante que mereça a inserção no conteúdo editorial. Dessa forma, tais 

assuntos são relegados ao segundo plano, pois se trata de temas incapazes de alterar resultados 

de partidas. 

 

O futebol não trata isso como assunto relevante. A gente ouve falar de A ou de B, mas assim, é uma 

coisa que a gente não dá tanta importância porque acho que a vida sexual da pessoal é algo particular 

dela. Isso não é relevante. ―ah, fulano de tal é homossexual‖. Não é uma informação, como se o cara é 

casado ou solteiro. A gente não fala se o cara é casado ou solteiro. Não fala se o jogador é separado, 

assim como não fala se um jogador é homossexual. Seria uma informação, na minha opinião, que não 

repercute porque não é relevante dentro do ambiente do esporte e é indiferente. [...] O jornalismo 

esportivo tem que falar do esporte, tem que comentar o esporte. A sexualidade e o estado civil da 

pessoa, acho que isso são questões particulares. A gente não tem que interferir nisso, não temos esse 

papel e esse objetivo. (Jornalista B)  
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Foge um pouco de pauta. Você pesquisou e encontrou um. Então, vai debater o quê? Só se a gente 

fizer uma campanha: "sai do armário", mas mesmo assim acho que não apareceria ninguém. Já tive 

conhecimento real de jogadores da base e de um que passou pelo Atlético, que falam que é oficial 

mesmo, que declarou para o clube que era oficial. (Jornalista N) 

 

 Ao todo, quatro jornalistas compreenderam que o assunto seria irrelevante ou 

interpretaram que os companheiros de profissão consideram a abordagem do tema como 

desnecessário no futebol. Um deles afirmou que o debate sobre a homossexualidade não seria 

de responsabilidade do jornalismo esportivo, já que os comentários, análises, debates, 

reportagens e notícias na editoria se restringem à atuação de atletas e times, resultados, 

estatísticas e a probabilidade de um time ganhar ou perder partidas. A partir dessa perspectiva, 

torna-se relevante apenas o que influencia os resultados das partidas e o desempenho dentro 

das quatro linhas. Tratar sobre a homossexualidade no futebol se configuraria em uma invasão 

de privacidade, algo que seria antiético devido à exposição dos atletas. 

 

Uma outra editoria [abordar o assunto], acredito que sim. Até porque para o jornalismo esportivo não 

importa se o jogador é gay ou branco. A gente comenta a atuação, as entrevistas, os resultados, os 

números, se um time pode ganhar ou não pode. Agora, o que o jogador é fora de campo é particular 

dele. Às vezes, ele não quer compartilhar isso com as pessoas e viver a vida dele. O Cristiano Ronaldo 

tem dois ou três filhos lá e ninguém sabe quem é a mãe. Então, ele não quer compartilhar. ―Ah foi uma 

barriga de aluguel‖, ninguém sabe. Então, é a vida dele. O Messi pouco mostra sobre a vida particular 

dele. Os jogadores são expostos demais, acho que o que eles fazem dentro das quatro linhas compete a 

eles. Assim, interferiu lá dentro ―o cara foi pra madrugada, matando o treino‖, aí o extracampo passa a 

ser notícia. (Jornalista B) 

 

 Esse tipo de abordagem e perspectiva foi criticado por outros profissionais da 

comunicação. O jornalista D, por exemplo, ressaltou que dos debates sobre fatores que 

avançam sobre questões sociológicas se baseiam em opiniões sem profundidade. Essa visão 

não se restringe apenas ao debate sobre a questão de gêneros no futebol, mas também sobre 

outros assuntos polêmicos, como uso de drogas, motivos da violência e diminuição do público 

nos estádios, pedofilia nas categorias de base etc. 

 

Na realidade, os colegas, a maioria, não tem noção sociológica do futebol. Eles analisam o resultado, o 

jogador, o cotidiano trivial daquilo. Quem vai jogar, quem não jogou, quem ganhou, quem perdeu. 

Eles não veem essa coisa que não conseguem sequer chegar a um denominador comum sobre a 

questão da diminuição do público no estádio. Bate sempre na mesma tecla. (Jornalista D) 

 

 Diante do equívoco jornalístico de priorizar apenas a cobertura da competição 

esportiva, destaca-se que o jornalismo possui critérios para seleção de notícias e atua em um 

complexo permeado de pressões de outros grupos (negócios, Estado, atores da competição 
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esportiva, comunidade e dentro da própria redação). Porém, para que exista a notícia, há a 

necessidade que um acontecimento seja nomeado e se produza um significado, que somente 

ocorrerá enquanto estiver em um discurso. 

  Charaudeau (2012) define a notícia como ―um conjunto de informações que se 

relaciona a um mesmo espaço temático, tendo um caráter de novidade, proveniente de uma 

determinada fonte e podendo ser diversamente tratado‖ (CHARAUDEAU, 2012, p.132, grifo 

do autor). Portanto, o acontecimento é um fato que se constrói em um espaço público e que 

pode ser reportado por meio de relatos. Diante desse cenário, não se pode conceber as notícias 

como elementos neutros e meramente técnicos, pois nela se configura um produto originado 

de uma rotina influenciada por diversos fatores, como ações pessoais, ideológicas, 

econômicas etc. Portanto, pode-se definir a produção noticiosa como um processo de 

representação de acontecimentos influenciada por constrangimentos organizacionais, 

condições financeiras, acesso aos acontecimentos etc. (LEAL; CARVALHO, 2009). 

 

O mundo da vida quotidiana - a fonte das notícias - é constituído por uma 

superabundância de acontecimentos [...]. São esses acontecimentos que o órgão de 

informação deve selecionar. A seleção implica, pelo menos, o reconhecimento de 

que um acontecimento é um acontecimento e não uma casual sucessão de coisas 

cuja forma e cujo tipo se subtraem ao registo. (WOLF, 1985, p. 188) 

 

  Na teoria do Newsmaking (o fazer notícias), a imprevisibilidade dos fatos e a 

quantidade de acontecimentos que os jornalistas devem lidar durante a rotina de trabalho 

exige que os meios de comunicação desenvolvam estratégias para aperfeiçoar a produção 

jornalística baseada em três etapas: a) tornar reconhecível um fato desconhecido por meio da 

seleção; b) elaboração de formas para relatar o acontecimento (abordagem); c) organização 

temporal e espacial dos fatos para que o trabalho jornalístico ocorra de maneira planificada 

(PENA, 2008). Assim, ―a mídia lança mão de acontecimentos sociais como a matéria-prima, 

e, ao mesmo tempo, constrói e transmite um produto que pode chegar a se tornar um 

acontecimento social‖ (ALSINA, 2009, p. 134). 

  Charaudeau (2012) apresenta três estratégias do jornalismo para a seleção das notícias: 

tempo, espaço e hierarquia, fatores que determinam a conversão de um acontecimento em 

produto midiático. Em relação ao primeiro, as mídias devem proporcionar que os 

acontecimentos se situem em uma cotemporalidade enunciativa. Dessa maneira, devem 

aproximar ao máximo os momentos opostos da cadeia temporal: o instante do surgimento do 

acontecimento e o instante do consumo da notícia, passando pela produção midiática e pela 
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saída desse produto. A noção de atualidade se estrutura como um dos elementos centrais do 

contrato midiático
38

. 

  Em relação ao espaço, as mídias têm a função de reportar acontecimentos que 

acontecem em locais próximos ou distantes do receptor. A proximidade espacial confere à 

notícia um aspecto de interesse particular, principalmente quando o fato ocorre no mesmo 

espaço físico da recepção. Por outro lado, o afastamento espacial obriga que os meios de 

comunicação adotem meios para reporta-lo, como a utilização de agências de notícias, 

correspondentes, fontes oficiais ou testemunhas. 

  Por fim, a seleção de acontecimentos destaca a operação das mídias em recortes do 

espaço público com base na hierarquia dos acontecimentos. Esses processos se baseiam entre 

os critérios externos e os internos. Em relação aos primeiros, destaca-se o modo como esse 

acontecimento pode aparecer na mídia, estruturando-se em três tipos: relacionado à 

factualidade com o caráter de inesperado, quando não se pode prever o acontecimento; o 

acontecimento programado, que existe dentro de um calendário organizado como as 

manifestações esportivas, culturais e os rituais da política; e o acontecimento suscitado, 

provocado por um setor institucional que possui, geralmente, a função de desviar a atenção 

pública em relação a um problema. Por sua vez, os critérios internos que são relativos às 

instâncias midiáticas, que dependem das escolhas que a mídia realiza para construir 

representações sobre o que pode interessar ao público. 

  Outros importantes autores que abordam os estudos dos critérios de noticiabilidade são 

Traquina (2008) e Wolf (1985), segundo os quais destacam que os jornalistas desenvolveram 

um modelo padrão estável para a seleção dos fatos baseados em valores-notícia 

compartilhados pela comunidade jornalística. Dessa forma, trata-se de um conjunto de 

técnicas que conferem aos acontecimentos a capacidade de se transformarem em notícias. 

 

São critérios de seleção dos elementos dignos de serem incluídos no produto final, 

desde o material disponível até à redação. Em segundo lugar, funcionam como 

linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser realçado, o 

que deve ser omitido, o que deve ser prioritário na preparação das notícias a 

apresentar ao público. (WOLF, 1985, p. 196) 

 

  Nesse sentido, surge o conceito de valores-notícia, conjunto de regras práticas que 

determinam um corpus de conhecimentos profissionais que explicam e norteiam as operações 

                                                           
38

 Toda troca linguageira se realiza por meio de acordos prévios que determinam as restrições da situação de 

comunicação. Essa construção, Charaudeau definiu como ―contrato de comunicação‖. 
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de seleção de notícias dentro das redações. A tabela abaixo apresenta os valores-notícia 

trabalhados por Traquina (2008) e Wolf (1985). 

 

Quadro 2 – Valores-notícia segundo Traquina e Wolf 

 

Autor Valores-Notícia 

Nelson Traquina 

(2008) 

Valores-notícia de Seleção: 

 

a) Critérios substantivos: 

- Morte; 

- Notoriedade: importância do personagem do acontecimento; 

- Proximidade: notícias da região onde se situa o veículo de comunicação ou 

envolvendo pessoas da região em outras partes do mundo; 

- Relevância: notícias de acontecimentos importantes que impactam a vida das 

pessoas; 

- Novidade: ações inéditas ou o que há de novo para se retomar um assunto; 

- Tempo: atualidade e gancho para retomar notícias; 

- Notabilidade: quantidade de pessoas envolvidas, insólito, excesso e escassez; 

- Inesperado: imprevisibilidade do acontecimento; 

- Conflito ou controvérsia: relacionada à violência física ou simbólica; 

- Infração: transgressão das leis; 

- Escândalo: acontecimentos que provocam perplexidade por violar convenções 

morais e regras. 

 

b) Critérios contextuais: 

- Disponibilidade: facilidade para realizar a cobertura do acontecimento; 

- Equilíbrio: relacionada à quantidade de notícias sobre o mesmo assunto ou 

evento; 

- Visualidade: existência de boas imagens para a seleção do acontecimento 

como notícia (fundamental para a televisão); 

- Concorrência: cobertura de eventos ou acontecimentos feita por empresas 

rivais; 

- Dia noticioso: existência de dias ricos e pobres em acontecimentos com 

valores-notícia. 

 

Valores-notícia de construção 

- Simplificação: quanto menos ambiguidade e complexidade, mas chances a 

notícia terá de ser compreendida; 

- Amplificação: quanto mais amplificado for um acontecimento, mais chances 

de uma notícia ser notada; 

- Relevância: significado das notícias para as pessoas; 

- Personalização: importância da personalização do acontecimento para atrair 

audiência; 

- Dramatização: reforço do lado emocional, dos conflitos e do sensacionalismo. 

Mauro Wolf 

(1985) 

Critérios substantivos 

- Grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento 

midiático; 

- Impacto sobre a nação e o interesse nacional; 

- Quantidade de pessoas que o acontecimento envolve; 

- Relevância e significatividade do acontecimento quanto à evolução futura de 

uma situação. 

 

Critérios relativos ao produto 
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- Disponibilidade: acessibilidade dos jornalistas ao fato; 

- Atualidade: proximidade entre o acontecimento e a sua veiculação; 

- Qualidade: qualidade da ilustração e da clareza na transmissão da notícia; 

- Equilíbrio: abranger a maior quantidade de temas. 

 

Critérios relativos aos meios de comunicação 

Relacionada à qualidade do material a ser veiculado e a frequência do fato 

noticiado. 

 

Critérios relativos ao público 

Baseado na imagem que os jornalistas têm em relação ao público. 

 

Critérios relativos à concorrência 

Busca pela exclusividade, seleção de notícias com base na expectativa de a 

concorrência fazer o mesmo e criação de parâmetros profissionais que 

permitem a seleção de acontecimentos com o mesmo padrão da concorrência. 

 
Fonte: Traquina (2008); Wolf (1985) (adaptação do autor, 2017) 

 

No caso do jornalismo esportivo, Borelli (2002, p.11) destaca que o jornalismo 

esportivo é ―permeado pelo inusitado, pelo inesperado, já que são conhecidas apenas as regras 

do trabalho de produção de sentido [...], mas não suas estratégias e tão pouco as 

contraestratégias dos próprios leitores‖, que utilizam seus valores e cultura para codificar 

aquilo que é ofertado pela mídia e produzir novos sentidos. Outro valor-notícia explorado 

pelo jornalismo esportivo é a notoriedade, cuja personalização se transforma em parte 

importante para a dramatização e narração dos fatos. 

A falta de protagonistas (ausência de atletas homossexuais) é usada como critério para 

não se abordar a homossexualidade masculina e a homofobia no futebol goiano por metade 

dos jornalistas que foram entrevistados. Na percepção dos profissionais de comunicação, a 

notícia deixaria de ser personalizada e, consequentemente, não atrairia a audiência por utilizar 

apenas fontes que não sofrem as perseguições da homofobia nos estádios. Dessa forma, outro 

valor-notícia de construção seria atingido: o da dramatização, que atuaria no aspecto 

sentimental da audiência para alertar sobre os problemas oriundos das práticas 

heteronormativas masculinas nas arquibancadas. 

 

Acho que não é tão trabalhado porque não existem tantos exemplos. A gente está aberto a mostrar a 

diversidade cultural. Queremos mostrar o que há de mais interessante, de peculiar, curioso. O futebol, 

acima de tudo, é alegria, uma forma de entretenimento. Acho que a gente não mostra mais porque 

temos poucos exemplos. Então, estamos abertos a sugestões porque dá uma pauta importante. É um 

assunto que está em ascensão. (Jornalista P) 
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Poderia ter um debate mais amplo. Não deveria ser só um debate restrito ao meio esportivo. Acho que 

alguém teria que se assumir para levantar essa discussão. Porque é assim: o pessoal fala do 

Richarlyson, aí ele pega e não se assume. Aí mata a discussão. De repente se ele tivesse assumido, aí a 

discussão seria levantada. (Jornalista G) 

 

A gente esbarra na questão das pessoas, os homossexuais não quiserem falar sobre o assunto, 

principalmente os atletas. Acho que no Brasil até ex-atletas tem essa dificuldade. Nossa tarefa é tentar 

buscar outros meios, como falar com especialistas, tentar conversar com as pessoas, nem que seja de 

forma anônima. Os jornalistas têm alguns caminhos, como contar uma história sem a pessoa se 

identificar porque hoje elas não querem. A gente tenta entrar nesse assunto, mas é muito difícil ainda, 

infelizmente. (Jornalista H) 

 

 A ausência de atletas homossexuais no futebol goiano também levantou os problemas 

relativos ao valor-notícia ―proximidade‖. Um jornalista lembrou-se de um atleta homossexual 

que atua no Rio Grande do Norte, mas a distância se transforma em um fator que 

impossibilitaria a cobertura regional da homofobia no futebol. 

 

Eu vejo como um tema superinteressante, que pode abrir os olhos de alguns, mas é como eu disse: não 

tem tanta relevância porque não exige personagem. Como você mesmo disse, só existe o Messi, 

goleiro do Alecrim, do Rio Grande do Norte. Então, hoje, nós vamos debater o Messi, mas se tivesse 

mais pelo Brasil, até se criaria um movimento. (Jornalista N) 

 

 Como alternativas para a cobertura da homofobia e homossexualidade no futebol, 

foram elencadas algumas situações que poderiam ser exploradas pelos jornalistas esportivos. 

Uma das propostas seriam debates com profissionais que estudam e analisam a questão da 

intolerância no futebol e entrevistar homossexuais que frequentam as arquibancadas para 

compreender como se sentem quando ouvem manifestações homofóbicas das torcidas. 

Portanto, a cobertura proporia um debate que não estaria diretamente intrínseco aos 

personagens dentro das quatro linhas, mas começaria a analisar as perseguições que os 

torcedores homossexuais que gostam de futebol podem sofrer durante uma partida. Caso a 

fonte não queira se expor, também foi citada a possibilidade de entrevistas anônimas com 

esses personagens, o que reforçaria ainda mais o sentido de violência a que são submetidos os 

homossexuais no futebol. 

 Dois jornalistas foram ainda além é apontaram como alternativa a iniciativa dos 

próprios meios de comunicação em promover campanhas contra a homofobia e a intolerância 

de gêneros nos estádios, principalmente pela televisão. A ideia apresentada pelos profissionais 

de comunicação tem origem em outras iniciativas feitas pelos próprios veículos de 

comunicação e entidades esportivas (Confederação Brasileira de Futebol – CBF – e Federação 
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Internacional de Futebol e Associados – FIFA) contra o racismo e a xenofobia (campanhas 

Say no to racism e Somos todos iguais). 

 

Acho que a imprensa pode contribuir para isso, nada impede que seja feita uma campanha para inibir 

torcedores ignorantes porque é verdade que no futebol tem muitos gritos homofóbicos, muita 

intolerância. Nas redes sociais, existem muitas piadinhas. É algo que poderia ser trabalhado, tanto pela 

imprensa, uma campanha para que as pessoas tenham uma cabeça mais aberta, uma inclusão de todos 

no futebol. Não só a imprensa, mas os próprios líderes de torcidas organizadas poderiam ser 

conscientizados. As pessoas podem ajudar nessa conscientização. Nós temos papel muito importante 

porque somos formadores de opinião, mas acredito que os líderes de torcidas também poderiam ter 

uma participação importante. (Jornalista P) 

 

A gente não vê reportagens, por exemplo, falando sobre as questões dos goleiros. É difícil ver. É 

colocar o assunto na grande mídia, você citar a homofobia, como o racismo está um pouco à frente 

disso. A CBF já fez isso no ―Diga não ao racismo‖ já fez nas disputas da Copa do Mundo no Brasil 

como a campanha do preto e branco da CBF. O racismo já está à frente disso. Agora a homofobia já 

não é muito citada. Se tem um jogador que sofre racismo isso é prontamente divulgado, mas a gente 

não fala sobre homofobia porque parece que é uma coisa que está enraizada no futebol, no esporte de 

classe. Se um jogador bate um tiro de meta, as pessoas veem como algo normal, uma ação ―sadia‖ da 

torcida. (Jornalista L) 

 

 No processo de mediação da realidade, Verón (1997) explica que os temas sociais 

passam por processos de cruzamento de falas, disputas e negociações. Nesse campo de 

disputas, vozes de distintos campos sociais se inter-relacionam em busca da notoriedade que 

envolvem as instituições (fontes) e os atores individuais. Mouillaud (2002) ressalta que o 

campo midiático envolve disputas e cada fonte defenderá seus interesses e conhecimento para 

ter visibilidade nos meios de comunicação. Esse processo faz parte de um contrato social 

entre os profissionais do jornalismo e o público que envolve o trabalho da mídia na crença da 

confiança em relação ao seu conteúdo. No caso do jornalismo, o contrato se relaciona na 

veiculação de informações da atualidade baseados em fatos reais por meio de métodos de 

apuração que envolve a pluralidade de vozes (VERÓN, 2005). Porém, nesse processo, o 

jornalista não é apenas um propagador da realidade ou das ―vozes‖ de suas fontes. 

 

O jornalista não é um agente passivo que observa a realidade e a comunica; não é 

uma mera polia de transmissão entre as fontes e o leitor, mas, antes de tudo, uma 

voz através da qual se pode pensar a realidade, entender o porquê e o para quê e o 

como das coisas com o deslumbramento de quem as está vendo pela primeira vez. 

(MARTÍNEZ, 2006, p.241. Tradução do autor)
39

 

 

                                                           
39

 El periodista no es un agente pasivo que observa la realidad y la comunica; no es una mera polea de 

transmisión entre las fuentes y el lector sino, ante todo, una voz a través de la cual se puede pensar la realidad, 

entender el por qué y el para qué y el cómo de las cosas con el deslumbramiento de quien las está viendo por 

primera vez (MARTÍNEZ, 2006, p.241). 
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 No contexto envolvendo o futebol, alguns campos possuem mais notoriedade para 

legitimar e dialogar sobre o esporte que outros. Nesse ambiente de disputa, o jornalismo 

esportivo vivencia dois níveis de tensão. A primeira envolve aspectos internos, ou seja, a 

relação dentro do próprio campo midiático em que disputa espaço com outras editorias. Há 

também as pressões dos campos sociais que também reivindicam espaço na mídia como 

fontes. ―A cobertura do esporte resulta, então, desta polêmica, deste jogo de vozes, destas 

injunções polifônicas de todos os campos sociais na luta por notoriedade, visibilidade e, 

enfim, legitimação‖ (BORELLI, 2002, p. 7). 

 Nesse campo de debates e conflitos, foram citados alguns temores sobre a reação da 

audiência em relação à abordagem da homossexualidade masculina pelos veículos de 

comunicação. A primeira está diretamente relacionada ao medo de perder a audiência para a 

concorrência. Mesmo sem base de dados para suportar essa ideia e usando o ―achismo‖ para 

determinar os rumos da produção editorial, alguns jornalistas acabam julgando que o próprio 

público é machista e homofóbico por não aceitarem o debate sobre a homossexualidade no 

futebol. Com isso, acabariam migrando para outros veículos de comunicação.  

 

[Não se aborda a temática] com medo da reação. Do cliente, que é o ouvinte, o leitor. É um tema 

polêmico, ainda é um tema muito polêmico por mais que a gente enxergue avanços, uma 

conscientização maior, mas ainda é um tema que a imprensa, em muitos momentos, se torna 

conservadora. Não sei se esse é o termo ideal para utilizar. Ela fica com um pé atrás em levantar a 

bandeira. O dia em que a imprensa, as instituições e os jogadores falarem sobre o homossexualismo 

será tratado como algo natural dentro do esporte, principalmente o futebol. (Jornalista C) 

 

 Percebe-se que os jornalistas temem o rompimento de um contrato de leitura implícito 

com a audiência. Neste sentido, o pacto é oriundo das relações entre os interlocutores, ou seja, 

entre aqueles que emitem o discurso e os ―consumidores‖, que se fortalece no decorrer do 

tempo. Martínez (2006) destaca que o jornalista tenta compreender o seu público e apresenta 

um contrato que baseado em um conjunto de características previamente esperadas do 

trabalho jornalístico, como apuração de dados, o tratamento da notícia como um produto 

resultante da verdade, imparcialidade, adequação do material à linha editorial do veículo de 

comunicação etc. 

  Mouillaud (2002) ainda destaca que o contrato de leitura firmado entre o jornalismo e 

o público pode ser visto como um ―monumento embalado‖ pelos valores intrínsecos que 

envolvem o trabalho jornalístico. Portanto, cria-se um conjunto de expectativas em torno do 

conteúdo baseado naquilo que se conhece sobre a atuação do jornalismo, garantindo certa 
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―segurança‖ ao consumidor das notícias de que aquele material passou por um processo de 

apuração dos fatos que formará um conteúdo próximo à realidade imaginada. 

 

[...] um monumento está, sempre, seja como for, ―embalado‖ em um dispositivo; e 

que este predispõe a um sentido: o envelope não está indiferente à carta que 

contém; ele me prepara para esperar um correspondente (ou para interrogar-me a 

respeito de sua identidade, o que permanece uma espera), para mobilizar esse ou 

aquele interesse (ou desinteresse), para acordar o ethos (favorável ou desfavorável) 

com o qual vou ler a carta. Em resumo, o dispositivo prepara para o sentido. 

(MOUILLAUD, 2002, p. 30) 
 

 Porém, essa preocupação em torno do conteúdo das notícias faz parte de uma 

estratégia de comunicação dos veículos sobre as expectativas dos clientes, resultando em um 

processo semelhante na cobertura jornalística proporcionada pelos meios de comunicação 

concorrentes. Fazer crer naquilo que está sendo veículo faz parte dos objetivos das mídias, 

pois os ―consumidores‖ devem acreditar que o produto transmite as informações que mais se 

aproximam da realidade. Entretanto, essa produção semelhante proposta pelos veículos de 

comunicação faz com que outros assuntos não sejam explorados, pois acredita-se que o 

público imaginado não quer ter acesso aos temas que fogem da pauta esportiva cotidiana, caso 

do debate sobre a homossexualidade masculina no futebol. 

  Apesar da dificuldade em saber o perfil da audiência, o jornalista trabalha com o 

conceito de uma audiência presumida em que o profissional adota certa profecia sobre aquilo 

que o público espera e que guia o conteúdo das mídias (VIZEU, 2004). ―Na prática diária da 

produção da notícia, os jornalistas procuram trabalhar no sentido de tornar mais familiar o 

mundo em que vivemos, como uma espécie de lugar de segurança num mundo cada vez mais 

inseguro‖ (VIZEU, 2006, p. 106). 

 Outros dois medos foram levantados durante as entrevistas. O primeiro refere-se ao 

temor do processo judicial decorrentes da falha no processo de apuração dos fatos. Um 

jornalista lembrou-se do processo judicial que o ex-jogador do São Paulo, Raí, moveu contra 

a jornalista Fabíola Reipert por insinuar que o atleta tinha envolvimento homoafetivo com o 

apresentador Zeca Camargo
40

. Então, para evitar esse tipo de situação, os jornalistas preferem 

abordar assuntos mais amenos para se resguardar de processos na justiça por danos morais. 

 

[...] o negócio foi mal apurado e envolvia outro famoso, mas foi um dos casos mais fortes que 

apareceu nos últimos anos e, se foi mal apurado, foi terrível isso para as pessoas e o jornalista, que 
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 Disponível em: <https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2015/08/08/jornaista-que-insinuou-caso-

de-rai-com-zeca-camargo-e-condenada-em-2-grau.htm>. Acesso em: 20 out. 2018. 
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partiu de uma premissa, de uma dedução. Acho que esse caso do Raí espelha bem, foi bastante sério. 

Se for mal apurado, foi terrível, tanto para o Raí, para outras pessoas, uma situação complicada. São 

situações que é preferível você buscar na fonte e isso é pessoal, particular. Quando trabalho com o 

atleta, falamos sobre o cotidiano, falamos sobre outras coisas, mas se não gostam, temos que respeitar 

isso. (Jornalista G) 

 

 O segundo medo é o de exposição dos próprios atletas. Ao citar jogadores 

homossexuais, os jornalistas temem que a repercussão possa gerar perseguições homofóbicas 

que afetariam diretamente os personagens da notícia, principalmente na desistência de se 

praticar o esporte. Portanto, o silenciamento em torno do assunto teria como objetivo prevenir 

e resguardar os homossexuais de atos violentos, como ofensas, injúrias e até mesmo agressões 

físicas.  

Durante dois anos de pesquisas sobre a homossexualidade masculina no futebol em 

Goiás, apenas duas matérias foram publicadas para debater sobre a inclusão dos homossexuais 

no futebol e o combate ao preconceito. A primeira foi publicada no jornal O Popular e, 

posteriormente, foi repercutida pela TV Anhanguera. A matéria ao time amador Barbies 

Futebol Clube, o primeiro formado por homossexuais em Goiânia. A reportagem foi 

publicada em março de 2018 e compartilhada nas redes sociais d‘O Popular. O levantamento 

de Lemes e Temer (2018) aponta que a repercussão negativa do conteúdo nas redes sociais 

atesta o medo de perseguições e ofensas destinadas aos jornalistas. Dos 243 comentários 

analisados até junho de 2018, aproximadamente 75% tinha algum aspecto negativo em 

relação ao critério de seleção adotado pelo jornalismo esportivo e ofensas direcionadas aos 

atletas homossexuais. Apenas 11% dos comentários tinham evidências positivas sobre os 

critérios de noticiabilidade d‘O Popular e da iniciativa dos homossexuais em formarem uma 

equipe amadora de futebol para questionar a intolerância sexual na modalidade esportiva. 

 Apesar da reação negativa, que ultrapassou 75% nos comentários da única notícia 

sobre a homofobia publicada nas redes sociais em Goiás, a publicação do jornal O Popular foi 

o primeiro passo adotado por um meio de comunicação para se debater a homofobia e a 

inclusão dos homossexuais no futebol. Diante do equívoco de não promover uma cobertura 

que ultrapasse os limites do campo (BUENO, 2005) e dos critérios de noticiabilidade 

utilizados pelos jornalistas esportivos que não contemplam o debate da homossexualidade no 

esporte, os meios de comunicação enfrentam as tensões de disputas de sentidos envolvendo 

atores sociais. No caso do jornalismo esportivo, essas pressões também vêm da arquibancada, 

influenciados por sujeitos marcados pela dominação masculina. 
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 O debate sobre a homofobia nas arquibancadas, apesar de não acontecer em Goiás, já é 

um assunto discutido em outros lugares do Brasil. Recentemente, a torcida do Atlético 

Mineiro, no clássico estadual contra o Cruzeiro, cantou: ―Ô cruzeirense, toma cuidado, o 

Bolsonaro
41

 vai matar viado‖. Além da nota de repúdio emitida pelo próprio time, o assunto 

foi divulgado pelos meios de comunicação, dando ainda mais ênfase ao combate à homofobia 

nos estádios
42

. Portanto, os meios de comunicação não precisam de personagens e 

protagonistas para abordar tais perseguições, mas as manifestações homofóbicas frequentes de 

torcedores também podem agendar a cobertura midiática. Para isso, o equívoco apontado por 

Bueno (2005), de apenas olhar o que acontece dentro das quatro linhas, deveria ser superado. 

  As formas de dizer definem a área esportiva como espaço de tensão e saberes daqueles 

com comportamentos homofóbicos e dos que os combatem. Nesse sentido, Leal e Carvalho 

(2009, p. 6) definem que ―o silêncio e a omissão, pautados pela interdição ou pela indiferença, 

são tão desumanizadores quanto os xingamentos e a ofensa‖. Soma-se a isso o fato de as 

notícias agendarem temas para debates, indicando ao público os assuntos que estão na ―ordem 

do dia‖. Em contrapartida, o próprio público também é responsável pelo agendamento da 

mídia, possibilitando a abordagem de temas que lhe interessa. Além disso, os próprios meios 

de comunicação podem se agendar mutuamente com a repercussão de temas com apelo social. 

Nesse cenário, membros do movimento LGBT buscam produzir eventos para pautar os 

veículos jornalísticos, como as Paradas de Orgulho. Porém, a ausência desse tipo de 

organização nos esportes possibilita que o silenciamento continue reinando. Por se tratar de 

um tema polêmico e pelo fato de os jornalistas verem como um debate que poderia afastar 

uma parcela da audiência, o debate sobre gênero no futebol acaba não sendo abordado. 

 

Como a pedofilia também e a corrupção. Às vezes não se tem a maturidade para debater o assunto, 

mas o nosso papel é colocar o dedo na ferida. [...] mas o jornalismo deve se propor a tratar e falar 

sobre o assunto e entender o outro lado. Porque você ficar em uma zona de conforto, em seu castelo 

protegido, mas precisa sair para ver o que o outro está passando também. (Jornalista O) 

 

 

 Além disso, os próprios jornalistas veem os temas como fato que deve ou não ser 

debatido pelo próprio público. Temer e Nery (2009, p. 72) definem a teoria do agendamento 
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 Eleito presidente da República nas eleições de 2018, famoso pelas controvérsias envolvendo homossexuais. 

Em entrevista à revista Playboy, em 2011, o político afirmou que ―seria incapaz de amar um filho homossexual. 

Não vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um 

bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo‖. 
42

 Atlético-MG emite nota de repúdio a cantos homofóbicos de torcedores do clube. Disponível em: 

<https://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/atletico-mg-emite-nota-de-repudio-a-cantos-

homofobicos-de-torcedores.ghtml>. Acesso em: 17 de set. 2018. 
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como uma ―hipótese de integração em longo prazo e refere-se ao conjunto de conhecimentos 

absorvidos por meio dos meios de comunicação de massa‖. Nesse sentido, defende-se a ideia 

de que as empresas jornalísticas não pretendem persuadir o público, mas destacar os assuntos 

que merecem ser debatidos e ter opinião a respeito, apontando os temas que o público deve 

pensar. O receptor tende a aceitar aquilo que os veículos de comunicação apontam, 

principalmente se a mídia for a única fonte em relação a locais e situações. Porém, os fatores 

de produção dessas empresas provocam distorções (voluntárias ou involuntárias) nas 

representações dos acontecimentos. Contrastando-se em relação à teoria hipodérmica
43

, o 

agendamento não apresenta um impacto imediato, mas afeta diretamente na indicação dos 

assuntos para debate, tematizando a agenda do dia em dois níveis: 

 
a) a ordem do dia dos temas, assuntos e problemas presentes nos meios de 

comunicação de massa; 

b) a hierarquia de importância e de prioridade segundo a qual esses elementos 

estão dispostos na ordem do dia. (TEMER; NERY, 2009, p. 73) 

 

A irrelevância da homossexualidade masculina e a homofobia no futebol foram 

destacadas em seis oportunidades pelos jornalistas esportivos. O assunto não seguiria a pauta 

proposta pelos meios de comunicação, que se concentra em cobrir as partidas de futebol dos 

times da capital. A forma que é estruturada as equipes de repórteres de televisão, rádio e 

jornal apontam para uma atenção redobrada para os assuntos cotidianos dos times de futebol, 

buscando informações e fatos que influenciam apenas no desempenho das equipes e atletas 

dentro das quatro linhas, enquanto que assuntos que exigem a percepção extracampo dos 

profissionais de comunicação acabam passando despercebidas e se tornando irrelevantes. 

 

A princípio eu não consigo encontrar um motivo para isso [debater sobre a homossexualidade no 

futebol], mas sou completamente aberto havendo. Por exemplo, em que situação isso seria relevante? 

Eu, de fato, não sei. Perdoe-me a ignorância. (Jornalista Q) 

 

Ainda acho que esse debate não existe ou é insignificante porque aqui ainda se acredita que cobrir 

clube vai dar audiência. Então, ficar lá, botar um profissional, para ele ficar lá sentado esperando a 

notícia acontecer no clube ainda é da década de 90. As pessoas querem conteúdos diferentes, formas 

diferentes. Acho que a imprensa goiana não debate devido a essa fragilidade de discutir o tema, de 

oferecer essa oportunidade de discussão. Além da falta de capacidade e ter alguém para discutir. Se eu 

levar esse tema para uma reunião de pauta vai rolar um monte de piadinhas antes de começar a discutir 

sério. (Jornalista R) 
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 Também conhecida como teoria da bala mágica, onde uma mensagem transmitida pela mídia é aceita e 

compartilhada entre os receptores, afetando da mesma maneira todos os indivíduos. 
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  Apesar da ideia de agendas estabelecidas pela própria mídia remontar a 1972 por meio 

do trabalho dos professores estadunidenses Maxwell McCombs e Donald Shaw, a concepção 

de que os meios de comunicação interferem diretamente nos temas de debate e da opinião 

pública é anterior, encontrando referência em 1690, com Tobias Peucer, e em 1901, com 

obras de Gabriel Tarde. Porém, os próprios acadêmicos americanos atribuem a Walter 

Lippmann a ―paternidade‖ do conceito, que, em 1922, publicou o livro Opinião Pública, onde 

debateu o enquadramento dado pela imprensa a temas que considerava de interesse coletivo 

(CASTRO, 2014).  

  Desde a publicação do artigo de MacCombs e Shaw, a teoria do agendamento passou 

por diversos avanços, dividida por Castro (2014) em cinco etapas. A primeira é relacionada ao 

início das pesquisas e determina a premissa central: a capacidade dos meios de comunicação 

em destacar os temas mais relevantes para o público. Nesse sentido, em decorrência de 

limitações de tempo e da capacidade psicológica, as pessoas prestam atenção em número 

restrito de informações e os assuntos concorrem entre si para ser notado pelo receptor. Já na 

segunda fase, admite-se que a mídia é capaz de provocar o efeito de agendamento do público, 

―mas a dimensão desses efeitos é moderada por uma variedade de diferenças individuais, das 

quais a necessidade de orientação é a mais proeminente‖ (CASTRO, 2014, p. 203). Nesta 

etapa também são admitidas as interferências de fatores psicológicos e sociológicos no 

relacionamento entre o público e os meios de comunicação. 

  Na terceira fase surge o agendamento de atributos, incrementando a ideia da primeira 

fase que diz respeito apenas aos objetos (assuntos). Neste nível passa a se estudar também as 

propriedades e indicadores que caracterizam os objetos que são pautados pela mídia. Dessa 

forma, Castro (2014) destaca que os meios de comunicação não determinam apenas os 

assuntos que devem ser debatidos pelo público, mas também como pensar sobre os objetos. 

Na quarta fase, entra em questão o interagendamento, onde a mídia deixa de ser vista apenas 

como ―ditadora‖ da opinião e do pensamento, já que se admite que não possua a capacidade 

de estabelecer a sua agenda de forma desconectada em relação à sociedade que a cerca. Há 

ocasiões em que a agenda pública estabelece a agenda midiática (agendamento reverso), além 

de os próprios veículos de comunicação se agendarem mutuamente. 

  A quinta e última fase destaca a capacidade que os meios de comunicação têm em 

influenciar como se conectam diferentes assuntos e associar diferentes mensagens em suas 

mentes. Assim, ―a mídia pode não somente agendar um tema ou um atributo deste tema, mas 

influenciar o agendamento do tema e ainda a ênfase em determinado aspecto desse tema‖ 
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(CASTRO, 2014, p. 206). Neste nível, admite-se que a mídia tem a capacidade de fazer com 

que os indivíduos relacionem diferentes objetos e atributos para dar sentido ao mundo ao seu 

redor, não apenas determinando a agenda que deve ser debatida, mas também como se deve 

pensar acerca de um assunto. 

  Hohlfeldt (1997) aponta três principais hipóteses de agendamento. O primeiro 

relaciona-se ao fluxo contínuo de informações, já que o sujeito é atingido por uma avalanche 

de informações durante o dia. O segundo refere-se ao fato de os meios de comunicação 

influenciar o receptor ao médio e longo prazo. Por fim, os meios de comunicação, apesar de 

não imporem o que pensam em relação a um tema, podem influenciar o público a incluir os 

assuntos abordados em suas preocupações, constituindo a agenda individual e social. 

  Portanto, entende-se que a influência do agendamento midiático depende do grau de 

exposição do receptor, do tipo de mídia e do interesse e relevância que este concede à notícia 

que está recebendo. Porém, ao mesmo tempo em que os meios de comunicação podem 

interferir na pauta de debate diário do público, este também influencia diretamente na 

construção da pauta jornalística ao demandar debates sobre determinados assuntos. 

  Por outro lado, os assuntos que não são demandados entram em um processo de 

esquecimento, a chamada espiral do silêncio. Segundo Griffin (1997, p. 372. Tradução do 

autor), ―O termo espiral do silêncio se refere à crescente pressão que as pessoas sentem para 

esconder suas visões quando pensam que pertencem à minoria‖
44

. Nesse sentido, os sujeitos 

possuem uma espécie de sexto sentido que permite entender sobre o que a sociedade está 

pensando e falando. Com isso, surgem o medo da isolação e uma força centrífuga da espiral 

do silêncio. Portanto, se tomarmos como exemplo a repercussão do debate sobre o time 

homossexual amador divulgado nas redes sociais d‘O Popular, a opinião negativa e 

preconceituosa dos comentários não necessariamente representa a maioria, mas apenas a 

opinião que se expressou com mais força.   
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 ―the term spiral of silence refers to the increasing pressure people feel to conceal their views when they think 

they are in the minority‖ (GRIFFIN, 1997, p. 372). 
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Figura 4 – A espiral do silêncio 

 

 

Fonte: Griffin (1997, p. 378) 

 

  O medo de banimento do grupo, do longo tempo de confinamento solitário e da 

ridicularização e punições públicas pela maioria se transformam nos maiores temores dos 

sujeitos quando identificam que suas opiniões não coadunam com a maioria. Os únicos que 

estariam livres desse tipo de julgamento são pessoas que não se importam com o que a 

sociedade pensa, mas o restante da população que deseja a paz e o contentamento público está 

sujeito a esse processo (Griffin, 1997). Nem sempre a opinião dominante corresponde ao 

pensamento da maioria e, consequentemente, não é tão forte quanto se parece. Na realidade, 

as pessoas que acreditam não compartilhar da opinião em vigor tendem a se silenciar e omitir 

o que pensam por temerem a marginalização. Esse processo faz com que as mensagens que 

recebem apoio explícito ganhem mais força e, consequentemente, as demais (que podem 

corresponder à maioria) fiquem mais frágeis. Contudo, pode-se afirmar que a ideia central 

dessa hipótese ―consiste no argumento de que as pessoas que têm uma opinião, um ponto de 

vista minoritário, tendem a cair no silêncio ou no conformismo perante a opinião pública 

geral‖ (MIDÕES, 2008). 

  Midões (2008) ainda acrescenta que a ideia de que o indivíduo, como um ser em 

sociedade, orienta-se a partir da percepção que tem em relação ao que os demais pensam de si 

surgiu ainda no século XVIII por meio do pensamento de Jean Jacques Rousseau. Nesse 

sentido, os indivíduos não emitem uma opinião que consideram distinta da maioritária por 

temer represálias e sobre aquilo que as pessoas possam pensar de si. Além disso, há o medo 

de se colocar em uma situação constrangedora, quando a opinião não se associa com o 
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comportamento imposto por um grupo dominante ou diverge com o consenso social. Ao se 

antecipar ao que um determinado grupo pensará sobre si, o indivíduo já se encontra em 

conflito determinado pelo que pensa e com o constrangimento de possuir uma opinião que é 

distinta da que se apresenta como maioritária. ―Para o indivíduo, não se isolar é mais 

importante que seu próprio julgamento. Isso parece ser uma condição da vida na sociedade 

humana; se fosse de outro modo, a integração suficiente não poderia ser alcançada‖ 

(NOELLE-NEUMANN, 1974, p. 43. Tradução do autor)
45

. 

  Esse medo de isolamento e rejeição social por parte do comportamento e opinião 

explica a raridade de casos de atletas homossexuais que assumiram a homossexualidade no 

futebol. Por se tratar do grupo maioritário dessa modalidade esportiva, marcada 

principalmente pela masculinidade e virilidade, opiniões que coadunem com a aceitação de 

homossexuais no futebol tendem a ser rejeitadas de maneira agressiva, já que o 

comportamento homoafetivo só é aceito quando atribuído a integrantes de equipes rivais, 

servindo como instrumento para práticas de injúrias, homofobia e discriminação de gênero. 

Consequentemente, homossexuais que apreciam o esporte encontram dificuldades em ver sua 

orientação admitida, condicionados a um silenciamento em decorrência do medo (inclusive de 

agressões físicas e assassinatos). O mesmo acontece com heterossexuais que aceitam a 

participação de atletas e torcedores homossexuais, mas temem a exclusão do grupo 

dominante
46

. 

  Com esse silenciamento, a mídia pode admitir o não tratamento da temática da 

homossexualidade masculina no futebol em decorrência da ausência de atletas e torcedores 

homossexuais. Nesse sentido, a agenda midiática deixa de ser pautada pela ausência de 

personagens que ilustrem o preconceito na modalidade esportiva, mesmo que a homofobia nas 

arquibancadas seja explícita por meio de cantos e expressões ofensivas contra atletas e 

torcedores adversários. 

  Durante o processo de agendamento, os meios de comunicação produzem para 

dialogar com outros campos sociais baseadas em outras agendas e em um público imaginado. 

―O agendamento é resultante de movimentos que a sociedade realiza, a partir dos diversos 
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 ―To the individual, not isolating himself is more important than his own judgment. This appears to be a 

condition of life in human society; if it were otherwise, sufficient integration could not be achieved‖ (NOELLE-

NEUMANN, 1974, p. 43). 
46

 Um dos primeiros atos anti-homofobia organizados por torcidas organizadas ocorreu em Belém, em 2017, 

quando integrantes da torcida Banda Alma Celeste defenderam a causa LGBT com a exclusão de expressões 

homofóbicas e apresentação da bandeira LGBT nas arquibancadas. A atitude foi repreendida por meio de 

agressões físicas por parte de alguns membros que seriam da torcida Terror Bicolor, da mesma equipe, que não 

aceitaram a campanha. 
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campos sociais, que constituem suas próprias agendas, empreendem negociações, disputas, 

colocam à mesa seus interesses, ideologias, culturas e poderes‖ (BORELLI, 2002, p. 18). 

Portanto, se a mídia não é pautada pelo público e vice-versa, temas não são colocados em 

debate e caem na espiral do silêncio. Isso pode estar relacionado a um dos equívocos do 

jornalismo esportivo em se atentar apenas aos limites do jogo e, dificilmente, voltar os olhos 

para o que ocorre ao redor, exceto em casos de violência para a exploração sensacionalista de 

seu contexto. As expressões homofóbicas nos estádios são tomadas como algo natural e parte 

da ―cultura‖ do futebol pelo grupo dominante das arquibancadas, defendidas como 

manifestações que servem para desestabilizar os atletas adversários. Porém, tais 

manifestações atingem diretamente um grupo minoritário que acaba silenciado em 

decorrência de atitudes agressivas de parte dos torcedores que frequentam os estádios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O JORNALISMO ESPORTIVO E A 

COBERTURA DA HOMOFOBIA 

 

  Diante dos dados e do contexto envolvendo a homofobia, volta-se à questão-problema: 

qual o papel e a percepção dos jornalistas esportivos no debate sobre a homossexualidade 

masculina e a homofobia nos estádios? Tal questionamento também traz uma sequência de 

outras perguntas que merecem ser respondidas: a imprensa reconhece a presença de 

homossexuais no futebol e a homofobia nas arquibancadas? Caso isso não aconteça, por que o 

tema não é levado ao debate? A invisibilidade do tema reflete a pouca importância da questão 

ou é reflexo do preconceito dos próprios jornalistas? Como a atuação jornalística esportiva 

pode atingir a condição cidadã dos homossexuais no futebol? 

  A opinião sobre a existência de homossexuais masculinos atuando como profissionais 

foi hegemônica entre os jornalistas esportivos. Além disso, todos confirmam a percepção de 

que há homofobia evidente não apenas nas arquibancadas, mas também entre os atletas 

profissionais, diretores e até mesmo no jornalismo esportivo. Porém, duas questões principais 

emitidas durante as entrevistas reforçam os motivos pelos quais os jornalistas esportivos 

goianos evitam abordar o tema. O primeiro está diretamente relacionado aos critérios de 

noticiabilidade utilizados pelos jornalistas esportivos nas seleções de notícias. A mais citada 

foi a ausência de personagens principais, notórios, que impossibilitam a narração e a 

personalização dos preconceitos sofridos pelos homossexuais no exercício da profissão. Dessa 

forma, a dramatização seria afetada, ainda mais no jornalismo esportivo em que o lado 

emocional e dos conflitos são apontados como características relevantes para a atração de 

audiência. Essa resposta deixa claro que os valores notícia são usados pelos profissionais 

como uma estratégia de conduta, que ao mesmo tempo que serve como orientação para o 

trabalho, também é uma justificativa (ou desculpa padrão) para eventuais questionamentos de 

suas ações. 

  Outro valor-notícia citado pelos jornalistas refere-se à falta de relevância e importância 

que o tema teria para a editoria de esportes, sendo, inclusive, citado como tema para outras 

áreas do jornalismo. Nessa perspectiva, os profissionais da comunicação no futebol mantém o 

foco naquilo que acontece dentro das quatro linhas e nos elementos que influenciam 

diretamente os resultados das partidas: desempenho dos atletas e dos clubes, estatísticas, 

treinos, escalações etc. A exploração do fator emocional também é nítida, pois o jornalismo 

esportivo passa a usar a dramaticidade dos jogos para manter a audiência conectada durante as 
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transmissões (rádio e televisão) ou nos relatos pré e pós-partidas (jornais). O futebol retorna 

bons resultados financeiros para os veículos de comunicação que passam a explorar a imagem 

dos principais campeonatos organizados pelas entidades esportivas do Brasil e do mundo 

(FIFA, CONMEBOL, CBF...). As partidas de futebol, normalmente, ocupam espaço às 

quartas-feiras e domingos, mas não são raras as coberturas em outros dias da semana, 

principalmente envolvendo partidas da Seleção Brasileira e dos principais campeonatos 

internacionais, como a Liga dos Campeões da Europa e a Copa do Mundo. As emissoras 

(neste sentido, a Globo possui a hegemonia no futebol nacional) desembolsam grandes 

quantias para ter o direito da transmissão das partidas. Para se ter noção dos valores 

investidos, a Globo deve pagar cerca de R$ 1,33 bilhão para todos os principais clubes que 

participaram da elite do campeonato nacional em 2018. O valor do retorno deve superar o 

dobro do investimento. 

 Além dos critérios de noticiabilidade, o segundo motivo apontado pelos jornalistas 

para evitar o tema da homossexualidade masculina e homofobia no futebol está relacionado 

aos temores dos profissionais em relação à audiência e processos na Justiça. Esses medos se 

constroem de três maneiras. A primeira, também ligada aos valores-notícia, trata-se do temor 

de perder o público para as empresas concorrentes. Os jornalistas criam uma imagem de 

audiência baseada em estereótipos sem uma base concreta de dados que demonstrem as 

características de suas audiências. Portanto, a criação de uma imagem do público como 

machista e homofóbico faz com as empresas de comunicação evitem trabalhar com temas 

polêmicos, como a homossexualidade masculina, por temer a fuga de audiência para a 

concorrência.  

  O segundo medo trata-se da perseguição que os personagens das reportagens e notícias 

poderiam sofrer pela exposição. Dessa forma, forma-se a crença de que a abordagem da 

homossexualidade no esporte pelos meios de comunicação não contribuiria para o debate 

sobre a inclusão e a homofobia no futebol, mas possibilitaria a criação e disseminação de 

estereótipos negativos em relação aos grupos minoritários. Tal justificativa se configura em 

uma contradição e uma forma vazia de justificativa, já que se o tema não for abordado, 

continuará se configurando como um tabu. Como alguns jornalistas afirmaram nas entrevistas, 

não há necessidade de personagens para abordar o tema, apesar da importância da 

personalização citada pelos profissionais da comunicação. A mídia esportiva possui diversos 

instrumentos para explorar tal assunto, como preservar as fontes, expor a homofobia que 

ocorre nos estádios e usar especialistas no assunto como fontes. 
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 Ainda como alternativa, os jornalistas poderiam deixar de olhar exclusivamente para 

dentro do campo e não se atentar às arquibancadas apenas em momentos de violência 

explícita (confrontos entre torcedores e policiais). A perseguição aos homossexuais no futebol 

não é necessariamente direcionada apenas aos atletas, mas também engloba as manifestações 

nas arquibancadas com cânticos e violência simbólica direcionada aos torcedores, 

principalmente quando o principal instrumento para se ofender os adversários se manifesta 

por meio de agressões homofóbicas. Esse tipo de manifestação ofende diretamente os 

homossexuais que gostam de futebol e poderia afetar aqueles que pretendem atuar como 

atletas profissionais ou frequentar os estádios em momentos de lazer e entretenimento. 

Por fim, há o temor de processos judiciais. Os jornalistas receiam expor a sexualidade 

de atletas famosos na mídia e, no final, sofrer uma ação na Justiça por conta de difamação e 

injúria em decorrência da má apuração dos fatos. Nesse sentido, o temor de se abordar o 

assunto indica a rejeição dos jornalistas em relação a um dos principais objetivos do 

jornalismo: se colocar à disposição da cidadania para que diferentes tipos de grupos possam 

manifestar suas reivindicações e, mais do que isso, expor os diversos tipos de preconceitos e 

ofensas aos direitos essenciais para a dignidade humana (como o de acesso ao lazer, 

entretenimento, trabalho e não ser injuriado ou estigmatizado, independente do gênero, etnia 

etc.).  

 Durante dois anos de análise, apenas dois meios de comunicação abordaram a temática 

da homossexualidade no futebol, ambas do Grupo Jaime Câmara: O Popular e TV 

Anhanguera. Apenas o primeiro divulgou a reportagem nas redes sociais e, apesar da 

repercussão negativa que teve entre a maioria dos seguidores do Facebook, foi uma iniciativa 

da imprensa em pautar um assunto considerado interditado pela maioria dos jornalistas. O 

trabalho na pauta sobre os homossexuais no futebol, mesmo envolvendo apenas atletas 

amadores, fez com que os profissionais diretamente envolvidos na cobertura compreendessem 

o nível de homofobia presente entre os torcedores goianos e, mais do que isso, entendessem a 

situação e os constrangimentos que os homossexuais enfrentam para ter espaço no futebol, 

seja para praticar o esporte como profissão ou para momentos de lazer e entretenimento.  

 Sem o agendamento do debate sobre a homossexualidade no futebol pelos jornalistas, 

seja como resposta às ações do público ou pela compreensão da importância do tema, a 

tendência é que ocorra a manutenção dos discursos homofóbicos e do status quo do futebol, 

marcado pela heteronormatividade masculina. Nesse processo, opiniões contrárias a essa 

ordem tendem a ser silenciadas, afetando diferentes aspectos relativos à cidadania dos 
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indivíduos que não se enquadram no padrão de heteronormatividade masculina, incluindo seu 

direito de frequentar as arenas esportivas ou atuar neste esporte. Pior ainda é a naturalização 

das atitudes ofensivas, que reforçam preconceitos que tendem a criar obstáculos na vida 

destes cidadãos. As ofensas utilizando expressões homofóbicas direcionadas aos adversários, 

muitas vezes, são consideradas como naturais e pertencentes à cultura do futebol, seja amador 

ou profissional. Consequentemente, o sentido de esporte para inclusão social, mais presente 

na prática amadora, também entra em contradição, pois são criadas condições contrárias à 

inserção do homossexual no futebol desde a prática recreativa e fica ainda mais evidente ao 

não encontrar atletas homossexuais na modalidade esportiva. A condição cidadã dos membros 

do grupo minoritária é ainda mais afetada na garantia de não ser injuriado e estigmatizado. A 

naturalização das expressões homofóbicas nas arquibancadas afeta diretamente os 

homossexuais, pois fere a dignidade dos membros dos grupos minoritários e, mais do que 

isso, atinge o direito de ir e vir. Mesmo que não haja uma proibição explícita de homossexuais 

nas torcidas, as manifestações homofóbicas se configuram como uma construção de rejeição e 

estigmatização dos membros desse grupo minoritário, atingindo diretamente o direito dos 

cidadãos em frequentar os estádios devido a imposição do medo. Consideradas dessa forma, o 

combate a essas manifestações se tornam mais complexas e desafiadoras. 

 O futebol se constitui como uma expressão de inclusão social e o próprio Estatuto do 

Torcedor, que dispõe sobre a defesa daqueles que frequentam os estádios, assegura as 

condições de acessibilidade e permanência do torcedor no recinto esportivo sem qualquer tipo 

de discriminação de caráter racista, xenófobo e sexista. No Artigo 13-A, inciso V da referida 

lei, está explícito como condição de permanência dos torcedores nas praças esportivas ―não 

entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos‖ (BRASIL, 2013, p. 14.). A vigilância 

pelo combate a atos violentos, inclusive ofensas que não envolvem agressões físicas, parte da 

responsabilidade do poder público, das entidades representativas do futebol, dos clubes e 

agremiações esportivas, entidades esportivas e associações de torcedores. Aos meios de 

comunicação incumbe-se o trabalho de monitorar e cobrar o cumprimento do que está 

expresso na lei, além de pautar e debater sobre a responsabilidade, causas e consequências 

desses tipos de manifestação nas arquibancadas. As entrevistas com os profissionais de 

imprensa goianos apontam que, por diferentes motivos, isso não está sendo feito. 

 A omissão e o silenciamento por estes profissionais diante das manifestações 

homofóbicas ocorridas nas arquibancadas são tão graves quanto a expressão da homofobia. 

As justificativas apresentadas pelos jornalistas entrevistados para não pautar ou desconsiderar 
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a manifestação de homossexuais e especialistas sobre o tema envolvem desde a inexistência 

de atletas desse grupo minoritário e o medo de perda de audiência e de perseguição exercida 

pelos grupos homofóbicos. Dessa forma, o jornalismo esportivo contribui para o 

estabelecimento de uma hegemonia heteronormativa masculina que exclui os homossexuais 

do ambiente esportivo, implica em uma silenciosa negação da legislação que garante a 

ausência de preconceito de gênero. Essa exclusão pode se manifestar e atingir a cidadania das 

minorias de duas formas. A primeira ao afetar diretamente a possibilidade de um atleta 

homossexual ou daqueles que possuem características afeminadas na escolha da profissão. 

Dessa forma, restaria ao jogador se submeter às normas da heteronormatividade e ao padrão 

heterossexual (sufocando a sua própria liberdade de se declarar homossexual) ou buscar outra 

profissão. O segundo atinge diretamente a liberdade de o torcedor homossexual frequentar os 

estádios como atividade de lazer e entretenimento. Ao frequentar um ambiente em que 

pessoas demonstrem rejeição e preconceito ao gênero que o indivíduo se identifica, a 

tendência é que este deixe de frequentar o espaço. 

 O mais grave é que as entrevistas com jornalistas deixaram transparecer que os 

profissionais de comunicação se apoiam nas próprias regras e técnicas do jornalismo para 

justificar suas ações. Ao não expor as ações intolerantes que ocorrem nos estádios usando 

como pretexto a ausência de personagens e o fator econômico (como a perda de audiência), os 

jornalistas acabam não cumprindo alguns deveres presentes no código de ética da categoria: 

defender os direitos do cidadão e contribuir para a promoção das garantias individuais e 

coletivas das minorias; combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos de 

gênero e orientação sexual. Diante desse prisma, as manifestações homofóbicas e 

preconceituosas pertencentes ao universo futebolístico já teriam motivos suficientes para 

serem pautados pelos veículos jornalísticos goianos. 

 As respostas dos profissionais apontam que eles sabem (e ainda assim não reagem de 

forma ampla) que a perseguição aos homossexuais não é algo restrito às quatro linhas, mas 

também está presente nos meios de comunicação. A partir do momento que os próprios 

profissionais da comunicação afirmam que o jornalismo esportivo é tão machista e 

homofóbico quanto outros segmentos do futebol, pode-se inferir que o jornalismo esportivo 

ainda deve ser preparado para discutir a questão da sexualidade no futebol com maior 

amplitude e seriedade, inclusive com a inserção do tema nos processos de formação 

profissional. Exemplos dessas perseguições ficaram evidentes nos relatos que mostravam o 

questionamento da capacidade de atuação dos homossexuais por questão da tonalidade de voz 
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ou a constante rejeição em processos seletivos de estudantes que possuem características 

afeminadas. Essa situação fica ainda mais explícita quando se acompanha as transmissões 

esportivas, principalmente radiofônicas, e se identificam comentários e discursos que 

ressaltam a estigmatização dos homossexuais no esporte e a condição de superioridade da 

heteronormatividade masculina no futebol. Fica claro que as ações no jornalismo esportivo 

goianiense, além de não se debater sobre a inserção da homossexualidade, reproduzem 

estereótipos negativos que podem ser repercutidas por torcedores. 

A crítica à homofobia e o debate sobre a inserção de homossexuais no futebol já 

aparece com mais frequência em outros estados, principalmente São Paulo. Porém, ainda se 

mantém silenciosa em Goiás. Entre as principais formas de cobertura evidenciadas em outras 

praças, destaca-se o acompanhamento de torcedores homossexuais nos estádios, a denúncia de 

homofobia por parte de torcedores contra a torcida do próprio clube e as punições sofridas 

pela Seleção Brasileira durante a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 em 

decorrência das manifestações homofóbicas. 

A visão majoritária para se mudar os caminhos da homofobia no futebol transitou 

entre a punição e a educação. A primeira aparece como uma medida imediata para conter as 

manifestações intolerantes e permitir um ambiente agradável para todos os grupos de pessoas, 

inclusive os minoritários. Porém, ao admitir que a punição seja o principal caminho para 

amenizar o preconceito nos estádios, percebe-se que os jornalistas esportivos não acreditam 

que a mentalidade dos torcedores-membros do grupo de poder na arquibancada possa mudar 

no curto prazo. Na realidade, a maioria acredita que essa realidade tem alguma chance de ser 

alterada em um longo período de tempo e, nesse caso, necessitaria da atuação da educação 

para alterar o perfil e o comportamento dos torcedores. Essa atuação contaria com o apoio das 

escolas, mas deveria ser iniciada ainda na família, considerada a base da educação, onde se 

compartilha os valores de igualdade, respeito e dignidade entre os gêneros. 

A mudança nesse pensamento se mostra ainda mais complexa ao analisar a história do 

futebol. Surgido como solução para as violentas guerras que envolvia a sociedade inglesa 

ainda no século XIX (e ainda antes, se considerarmos atividades e rituais de guerra 

envolvendo chute a objetos esféricos, como a cabeça, na China), o futebol ainda mantém 

fortes laços com o meio militar, onde a virilidade e a masculinidade são vistas como 

características importantes para demonstrar superioridade em relação ao adversário. Essa 

relação é evidente quando se compara os principais vocábulos metafóricos presente na 

modalidade esportiva: o artilheiro, responsável por ―matar o adversário‖ com gols; a defesa, 
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que deve ser intransponível ao adversário; capitão, responsável por guiar o time dentro de 

campo de jogo ordenado pelos uma instância superior, neste caso, comandante (técnico); o 

contra-ataque, no sentido de pegar o inimigo desprevenido. Assim como no exercício militar, 

a homossexualidade é vista de maneira estereotipada como aspecto de fraqueza. 

Ao vincular a homossexualidade à fragilidade, criam-se condições para que os 

homossexuais sejam rejeitados pelos diversos grupos envolvidos com o futebol. Sempre 

citados nas respostas dos jornalistas, os torcedores usam a homofobia como instrumento para 

indicar a inferioridade dos adversários, em um movimento que pretende expressar a 

submissão do rival, que seria mais frágil por ser homossexual. Essa apropriação tem origem 

nas relações sexuais em que o ―homem dominante‖ é aquele que tem a postura ativa e ―está 

por cima‖, controlando a relação. Portanto, mesmo que a relação sexual envolva outro 

homem, aquele que possui a postura ativa continua mantendo a condição de ―homem 

dominante‖. Os preconceitos entre os próprios atletas também foram citados, principalmente 

em momentos que envolvem intimidade. O temor de que algum atleta homossexual faça 

insinuações ou tenha alguma atitude homoafetiva em concentrações e vestiários também 

fizeram parte do imaginário de três jornalistas que viram nessa situação uma possibilidade de 

os atletas terem uma aversão à presença de homossexuais no elenco. Sobre os dirigentes, há 

uma hegemonia em relação à perspectiva de que não contratariam atletas homossexuais para 

não atingir diretamente a imagem do clube devido à fragilidade que a homossexualidade 

conota no meio esportivo. Já os jornalistas também teriam responsabilidades para a 

construção deste cenário, uma vez que, além do próprio preconceito contra profissionais de 

comunicação homossexuais e do discurso que muitas vezes remete aos estereótipos negativos 

sobre os membros desse grupo, não se discute e debate sobre a homofobia e a perseguição que 

os torcedores e atletas sofrem no futebol. 

Esse cenário resulta em um espaço simbólico que não acolhe os homossexuais, sejam 

torcedores ou atletas. No futebol brasileiro, apenas dois atletas (Messi e Wilson Zwirtes) se 

declararam homossexuais, mas não conseguiram chegar a grandes times. Não é possível 

definir se as questões técnicas interferiram para que esses atletas não evoluíssem na profissão, 

mas a perseguição dentro e fora de campo pode influenciar diretamente o desempenho de suas 

funções. Ainda se torna mais grave o fato de Zwirtes desistir da carreira profissional quando 

dirigentes de clubes de maior expressão do Rio Grande do Sul não o contratava por questão 

da homossexualidade. 
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Apesar de se sentirem livres para propor pautas e trabalhar com certa liberdade, algo 

que os próprios jornalistas afirmaram não acontecer com frequência em outras editorias, os 

profissionais de comunicação se sentem condicionados a seguir um padrão editorial que 

favorece a cobertura setorizada diária, baseada principalmente nos times de maior expressão 

do estado (Atlético, Goiás e Vila Nova). Por outro lado, esse mesmo tipo de cobertura sufoca 

a abordagem de outros temas relativos ao esporte e que vão além das condições que 

determinam os resultados das partidas, ou seja, que beneficiam uma análise e um debate 

sociológico sobre as implicações do esporte de alto rendimento na sociedade e nas relações 

entre os diferentes grupos. 

A resistência para a aceitação da homossexualidade masculina no futebol profissional 

e de alto rendimento ainda se mantém elevada. Talvez pelo fato de ser um espaço em que a 

concorrência exacerbada e o desejo de eliminação do próximo (aqui, mais em um sentido 

simbólico, de vencer o adversário dentro do campo de jogo) indiquem aos membros a 

necessidade de excluir tudo que demonstra fragilidade para o grupo de poder heteronormativo 

masculino, sendo que a homossexualidade estaria incluída nesse imaginário. Neste cenário, 

um caminho para combater o preconceito e a violência dos LGBTs no futebol por parte do 

poder público e das entidades esportivas (como indica o Estatuto do Torcedor) seja 

proporcionar um ambiente de inclusão social e promoção do lazer e entretenimento sem 

nenhum tipo de divisão começando na educação e reforçado por meio de políticas públicas na 

sociedade, seja por meio de implantação de projetos e programas de incentivo à igualdade de 

gênero, etnias, sexo etc. ou por meio de auxílio às entidades que já investem neste tipo de 

inclusão sem discriminação. Aos meios de comunicação, cabe monitorar, fiscalizar e 

incentivar o debate e o cumprimento dos preceitos que já estão inseridos nas mais diversas 

legislações, como o Estatuto do Torcedor e a própria Constituição Nacional. 

Em relação à prática dos jornalistas, mais grave do que se silenciar diante da 

homofobia nos estádios é contribuir para a disseminação de discursos que reforcem os 

estereótipos negativos em torno da homossexualidade. No entanto, não percebem que ao 

falarem durante a programação sobre brincadeiras envolvendo o reforço da masculinidade e 

virilidade em detrimento de situações homoafetivas, os profissionais da comunicação podem 

contribuir para que manifestações preconceituosas nos estádios sejam reforçadas e 

naturalizadas. 

Na estrutura histórica da cidadania baseada na ―aproximação dos semelhantes‖ e 

―separação em relação aos diferentes‖, ainda há a valorização da virilidade e da 
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masculinidade hegemônica como características dos membros do grupo de poder no futebol, 

enquanto que aqueles que possuem comportamentos diferentes são excluídos. O homossexual, 

nessas circunstâncias, continua em uma condição de subcidadania e sem perspectivas de 

mudanças significativas em curto prazo, vendo grande parte de seus direitos sufocados em se 

tratando de acesso aos estádios de futebol e exercício da profissão. Caso o homossexual 

pretenda seguir na carreira, deve se silenciar e se submeter aos padrões heteronormativos 

impostos pelo meio ou estará fadado ao mesmo caminho de Zwirtes e do goleiro Messi. Sem 

a cobertura da mídia sobre a homofobia no futebol e os preconceitos relacionados aos atletas 

homossexuais no esporte, o tema fica cada vez mais silenciado e, consequentemente, o status 

quo baseado na heteronormatividade ganha mais força. 

A invisibilidade do tema na mídia aponta que o preconceito também é resultado das 

dificuldades que os jornalistas têm em abordar essa questão. Os jornalistas que percebem as 

manifestações homofóbicas das torcidas e dos próprios profissionais envolvidos com o 

futebol não sabem como reagir e como promover o debate sem que a temática resulte em 

ironias, deboches e zombarias. Essas atitudes demonstram o preconceito dos próprios 

jornalistas, senão com os homossexuais, com o tema da homossexualidade. A forma de 

atuação do jornalismo esportivo em Goiás, quando não resulta em disseminação de 

estereótipos negativos contra os homossexuais, faz com que o tema fique silenciado e relega 

ainda mais os membros do grupo minoritário a uma condição subcidadã, sem acesso aos 

meios de comunicação para manifestar suas opiniões e posições relacionadas ao ambiente 

homofóbico que reina nas arquibancadas e no campo de futebol. 
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APÊNDICE I - Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

 

1 – Nome/Idade (não será utilizado para identificação durante todo o processo da pesquisa, 

inclusive após a publicação):  

 

2 – Veículo Jornalístico:  

 

3 – Cargo:  

 

4 – Por que escolheu o jornalismo esportivo? Era a área que você gostaria de atuar? 

 

5 – Há quantos anos trabalha com o jornalismo esportivo? 

 

6 – Durante esse período, você conheceu algum atleta homossexual ou que teve atitudes 

homoafetivas? 

 

Se sim: 

 Qual esporte? 

 Ele assumiu a homossexualidade? Se não, por quê? 

 Se a torcida soubesse que esse atleta é homossexual, qual seria a reação? 

 E como seria a reação da imprensa esportiva? 

 

Se não 

 Você acredita que há atletas homossexuais? E no futebol? 

 Se sim, por que você acha que nenhum atleta assumiu essa orientação sexual? 

 Se a torcida soubesse que um atleta é homossexual, qual seria a reação? 

 E como seria a reação da imprensa esportiva? 

 

7- Existem homossexuais masculinos no futebol? Em caso positivo, por que não há notícias 

sobre a orientação sexual destes atletas na mídia? 

 

8 – Você acha que a orientação sexual influencia no desempenho dos atletas? 

 

9 – O que você acha das atitudes de torcidas durante a cobrança de tiro de meta ou ao se 

referir aos adversários e à arbitragem por meio de gritos como ―bicha‖, ―viado‖ e ―mocinha‖? 

 

10 – A FIFA puniu a Seleção Brasileira em relação ao grito de ―bicha‖ direcionado ao goleiro 

Ospina, da Colômbia. O que você acha dessa ação da entidade? 

 

11 – Você acredita que o jornalismo esportivo deve debater a homossexualidade no futebol? 
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APÊNDICE II – Transcrição das entrevistas 

 

Jornalista A – jornal impresso 

 

P.: Qual a sua idade e formação acadêmica? Por que escolheu o jornalismo esportivo? 

 

A: Tenho 27 anos, sou natural de Guarulhos. Moro em Goiânia desde 2003. Sempre quis 

fazer jornalismo. Na verdade, eu queria ser médico, aí em 2006 sofri um acidente e sempre fui 

viciado em futebol desde moleque e deitado em uma cama, assistindo futebol, perguntei se 

precisava estudar demais. Ele disse que andava com um livrão desse tamanho [mostra o 

tamanho] e decido fazer outra coisa. Não que o jornalismo não precise estudar, mas gostava 

muito de escrever, então decidi em 2006 virar jornalista, quer dizer, me formar e fazer o curso 

de jornalismo. Entrei na faculdade em 2013, me formei no ensino médio em 2010. Fiquei 

tentando passar na UFG e nunca dava certo, mas não queria parar de estudar e decidi trabalhar 

e juntar dinheiro para estudar na PUC. Eu achava que seria muito difícil ter bolsa por causa da 

minha família, meu pai tinha um pouco de dinheiro na época, então não ia dar certo. Terminei 

ano passado. Não formei certinho porque parei por um ano, parei um semestre para fazer uma 

cirurgia de um problema que tenho na perna, mas já trabalho com o jornalismo esportivo que 

sempre foi o meu objetivo. Sempre quis trabalhar n‘O Popular porque via o jornal como 

principal referência na Jaime Câmara. O meu objetivo era esporte, impresso e depois que 

comecei a mexer com a internet eu queria conciliar os três. Eu consegui formando o emprego 

na área dos meus sonhos. Gosto muito de futebol, gosto muito de basquete, de vôlei, 

principalmente basquete e futebol, são coisas que assisto muito e isso me motivou a querer 

saber mais para quando eu fosse mexer com isso. De alguma forma minha paixão pelo 

esporte, não sei se é dom, mas minha facilidade para escrever foi importante para unir o útil 

ao agradável. Em 2016 tive minha primeira oportunidade de fazer estágio com uma jornalista. 

A Monara Marques tinha um projeto que está meio desativado. Até disse para ela que quando 

ela quiser voltar me coloco à disposição para estar junto, que é o Fut como le Gusta, que eu 

fazia parte. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com algo publicável. Eu escrevia os 

roteiros para ela para colocar no vídeo e na rádio porque ela tinha uma parceria com a Rádio 

730 onde ela soltava podcasts diários. Aí eu escrevia os textos para ela. Começou com outro 

rapaz que começou aqui e trabalha aqui. Aí ele saiu por causa do jornal, não deu para 

conciliar, e eu estava procurando estágio. Conhecia ela de Twitter, Facebook, essas coisas, 

passei por uma seletiva para entrar no negócio. Esse foi o meu primeiro contato com o mundo 

esportivo onde escrevia do futebol internacional. Escrevia seis textos por dia, ela avaliava, 

editava, me dava toques. Foi o meu primeiro contato com o mundo profissional e com algo 

publicado com o meu nome. Foi no estágio obrigatório, no sexto período, e no final de 2016 

consegui um estágio não-obrigatório na Rádio 730. O convênio com ela já tinha acabado, 

porque tivemos que fazer um convênio com a PUC e ela me pagava. Só que eu tive que sair 

dos meus empregos para fazer estágios e eu tinha que pagar a faculdade. Eu consegui a bolsa 
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da OVG e comecei a procurar estágios em Goiânia. Eu morava no Guanabara e saí entregando 

currículo até a Jaime Câmara. Onde eu sabia que tinha alguma coisa de comunicação eu 

deixava meu currículo. No dia seguinte a Rádio 730 me ligou, o pessoal da Planejar, que é da 

parte de esportes. Fiz um teste e passei, fiquei lá só por uns 4 meses, e fazer de tudo. Estágio 

era seis horas no papel, mas ficava de domingo a domingo, sempre mais de 6 horas, mas não 

reclamo disso porque foi fundamental para eu conhecer pessoas, conhecer esportes porque 

dentro de casa você não imagina como é por trás. Eu não fazia ideia, nunca tinha ido em uma 

cabine de rádio, cabine de TV, fora as pessoas que eu conhecia: Monara, poucas pessoas. Aí o 

pessoal d‘O Popular me ligou. Foi um convite para fazer um teste e não podia recusar. Tipo, 

terminando a faculdade e eles prometeram de carteira assinada. Eu passei na seletiva e estou 

aqui vai fazer um ano e quatro meses agora. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. 

Eu fico muito feliz porque não sou setorista de clube. Tipo, posso ampliar meu leque de tudo. 

Então, eu faço matéria de futebol, que eu gosto, sempre gostei e nunca neguei, e ao mesmo 

tempo vou fazer uma história, sei lá, de um cara lá na Vila Coronel Gosmide que montou uma 

quadra para a galera jogar bola. Por outro lado vou fazer o tempo real de um jogo, vou trazer a 

história de um time de futebol, vou fazer uma semana inteira de cobertura de basquete. Posso 

fazer coisas que não são apenas do futebol. Ser setorista eu não teria tanta paciência, porque 

eu não gosto de seguir uma rotina e é legal porque hoje tenho três pautas para entregar 

amanhã sobre três assuntos completamente diferentes. Nunca pensei fazer nada diferente 

disso, eu me cobro muito para aprender sobre política. A gente tem um Happy Hour aqui do 

quadro sobre política, mas eu não comento muito, é uma coisa muito importante, mas eu não 

sei tanto. 

 

P.: Antes de sua experiência profissional, você frequentava estádios? 

 

A: Eu não escondo o time que torço, sou corintiano, não torço para times de Goiás. Nasci em 

São Paulo, vim para Goiânia cedo. Meu pai nasceu em São Paulo, mas cresceu aqui. Ele torce 

para o Vila e sempre me lavava aos jogos. Tentou me fazer torcer para o Vila, mas não deu 

muito certo. Eu cheguei a ir em jogos, quando tinha pela manhã e o Vila na Série C, o Vila e o 

Atlético, ia no estádio 10 horas sozinho. Saía lá de casa lá no Guanabara, pegava o ônibus e ia 

para o Serra assistir os jogos dos dois times. Sempre fui assim. Participei da torcida 

organizada do Corinthians, em um momento louco da minha vida saía de caravana. Conheço 

bem essa parte de torcida. 

 

P: Durante esse período, no futebol profissional, você ouviu falar sobre atleta homossexual? 

 

A: Não. Eu não sou o tipo de jornalista que vive dentro do clube e que faz questão de ―babar 

ovo‖, ficar lá no clube. Eu não costumo fazer isso. Quando vou fazer alguma pauta no clube 

eu não tenho muito contato. Ficou observando algumas coisas, obviamente, não posso ir lá e 

fazer só algumas perguntas, mas não vivo intensamente o clube. Então, eu não sei. Eu 

descobri uma vez, foi numa entrevista, que me contou que teve contato com alguns jogadores 

do futebol goiano. Aí eu me lembro que ele falou de um jogador que ainda joga, mas não me 
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deu certeza, mas eu mesmo não conheço. Quando surge algo assim é de rumor, né, mas se eu 

tive contato, não sei se o cara realmente é. 

 

P: Mas você acredita que exista? 

 

A: Ah, com certeza. 

 

P: Por que você acha que eles não falam que são homossexuais? 

 

A: Porque o futebol é machista. Dentro do clube e fora dele. Nós temos até dificuldade de 

fazer o futebol feminino crescer. Acho que é algo que as pessoas veem como esporte de 

homem e acho que tem muito medo, se tiver no futebol brasileiro ou goiano, de se expor de 

uma forma que vá atrapalhar a carreira deles. Os poucos que sei do futebol internacional que 

se declararam fizeram isso quando estavam encerrando as carreiras. Acho que alguns 

jogadores da Alemanha e da Inglaterra, mas não me recordo o nome deles. Então, vamos 

supor que seja um menino de 20 anos que está começando a carreira agora, se ele fala que é 

gay, eu tenho certeza que algum clube não vai deixar de pensar, que alguém dentro do clube 

vai falar que não pode contratar. Infelizmente tem muito isso. Os dirigentes daqui, falo daqui 

porque são os que conheço, tem gente muito machista, tanto com homossexuais quanto com 

mulheres e acho que é por isso que não se declaram. Medo mesmo de vários pontos, 

principalmente a carreira, virar chacota. Richarlyson eu acho o melhor exemplo, ele nunca 

assumiu que era, mas pelo jeito que anda, pelo jeito dele, as pessoas falam que é. E todo 

mundo zoa o cara porque tem um jeito que é afeminado.  

 

P: Tem a questão do jornalismo esportivo. Como você vê o jornalismo esportivo? Você acha 

que tem uma estrutura machista ou homofóbica? E no caso de um atleta homossexual tornar 

público isso, como você acha que seria a repercussão? 

 

A: Isso, temos que ver de um jeito ampliado. Vamos ao exemplo de Goiás, aqui a gente tem 

forte os impressos, que são online também, no caso O Popular, Diário da Manhã essas 

coisas, as rádios (730, 820) todas são fortes nesse sentido, sempre estão juntas com os clubes, 

acho que alguns portais e as televisões, que vivem muito mesmo e são ao vivo é rádio e os 

onlines, os portais. Se você vai em um grande veículo, como a Jaime Câmara, por exemplo, 

acho que a cobertura é séria sabe. Não é um negócio para zuar, não é negócio para ―putz, o 

cara é gay, Goiás. Demite o cara‖. E tem que ver se isso vale uma notícia, né? A gente 

conversa com a equipe para ver se vale uma pauta fazer isso. O Carlos Eduardo surgiu uma 

notícia de que seria vendido. Nós chegamos em um consenso de que não deveria fazer nada. 

Porque é mais uma notícia de que ele será vendido. E a gente chega nos caras e eles falar 

―não, não chegou nada‖. Aí a gente vai avaliar. Mas vai ter veículo aqui, que com certeza, não 

só ao vivo, como fora do microfone, e são muitas rádios que fazem isso, porque eu conheço 

pessoas que fazem chacotas sobre opção sexual de pessoas, que falam, desculpe a palavra, que 

o cara tem ―um pau grande e vai todo dia para uma boate gay‖, que está ―queimando muito a 

rosca‖. Tem muito essas coisas, saca? E existe muito isso no dia a dia. Se uma pessoa chegar 
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a falar um dia, tenho certeza de que será muita chacota em alguns veículos, profissionais e até 

mesmo dirigentes. 

 

P: A editoria de esportes teria mais preconceito que em outras, como política, economia, 

cultura? 

 

A: Acho que sim. Se for falar de futebol, muitos veem como um negócio para homem, não é. 

Tem essa raiz e uma cultura no futebol que o futebol tem que ser uma coisa para macho e só 

homem pode jogar e isso não fica somente dentro dos clubes e acaba indo para a torcida. 

Então, acaba que uma coisa vai com a outra. Se um dirigente está falando que ele não aceita 

gay ou faz uma chacota e o torcedor escuta você vai na torcida e acaba indo na vibe do cara e 

vira uma zoeira. Eu não sei se na política ou na cultura iria ter algo nesse sentido. Não sei. 

Não consigo nem comparar porque não vivo as outras editorias, mas no futebol tem muito 

isso de que foi feito para homem e até mesmo entre os profissionais. A gente não tem nem 

preconceito ou esse tipo de preconceito, mas já tive casos de colegas de faculdade não 

conseguirem ir estágio em esporte porque são afeminados e ―não entendem‖ de futebol. Acho 

que tive dois colegas que tentaram, mas acabam seguindo outras coisas porque no futebol não 

pode trabalhar porque não teve oportunidade. Tem muito disso nos veículos de comunicação 

aqui de Goiânia, principalmente de esportes. Eu já tive a oportunidade de ter duas entrevistas. 

Duas em rádio e uma aqui. Eu vi pessoas ofenderem mulheres, chamar de vagabunda, porque 

escreveu alguma coisa na rede social e o cara não gostou e também de chacota de 

homossexualismo mesmo. Vi cara chamar outro de viado. Pode parecer meio assim, é uma 

brincadeira, mas o cara está ofendendo de alguma forma. 

 

P: N‘O Popular vocês fizeram uma reportagem sobre o Barbies. O que motivou a fazer essa 

reportagem? Quais foram os critérios de noticiabilidade utilizados para a seleção dessa pauta? 

 

A: Então, a editora recebe muita indicação de pautas. As pessoas enviam e-mails para os 

nossos editores-chefes e repassa para o repórter. A editora brinca muito comigo porque sou o 

repórter faz tudo. Este ano eu fiz um teste de árbitro e eu prometi para eles que ano que vem 

vou tentar fazer o teste físico porque eu não corro. Tenho problema no joelho e não consigo 

correr. Então, vou lá para falar que foi e tentar participar, mas assim, eu faço tudo. Eu não 

nego pauta. Algumas eu acho difícil, por exemplo, ela quer que eu encontre um torcedor do 

Salah, que passou a torcer para o Liverpool por causa do Salah. Eu falei que não vamos achar 

esse torcedor aqui. Eu achei um torcedor com a camisa do Salah, mas que não torce para o 

Liverpool por causa do Salah. Mas assim, não recuso nada. Eu faço questão de aprender, por 

isso que a gente pega quase tudo. Então, chegou essa pauta para ela e ela curtiu muito. Ela só 

me passou. E o que fiz primeiro foi pesquisar. Pesquisei tudo sobre o assunto que ia falar para 

não chegar às cegas na pessoa. Fiz questão de entender um pouco como era o cenário. Eu vi 

que era grande até, porque tem muitos clubes em São Paulo, no Rio tem campeonatos, 

conversei com um cara que fez uma liga no Rio de Janeiro, a Champions LiGay, antes de falar 

com o pessoal da Barbie e quando cheguei para conversar com eles eu sabia de muita coisa. 

Então, eu fiz questão de dar voz para eles. Eu sei que o jornal tem esse negócio, está no jornal, 
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e eu sabia que teria uma repercussão bem grande. Eu me surpreendi muito porque, apesar da 

repercussão ter sido boa, teve muita gente com comentários ruins, principalmente nas redes 

sociais. E quando fiz a pauta, fiz como se estivesse fazendo uma pauta normal, como se 

estivesse entrevistando o Zico, o Arthur do Grêmio, o Nenê do basquete. Enfim, conversei 

com o Joster como com qualquer entrevistado. Eu não tive a oportunidade de ir até eles, 

porque treinam à noite, então fiz por telefone, whatsapp, que é mais fácil. Às vezes o cara está 

trabalhando, eu faço as perguntas e ele me manda por áudio. E nem sempre cabe tudo no 

impresso. Então, aproveitamos para fazer uma live com eles e complementamos com coisas 

que faltou escrever, mas semana que vem vou fazer outra matéria com eles porque vão fazer 

um time feminino e vão para São Paulo fazer o campeonato. É algo amador, mas é 

sensacional, porque estão ganhando voz em um cenário que no futebol todo mundo 

descrimina e é muito legal o que eles fazem, de participar de campeonatos. Se você ver as 

redes sociais deles são bem ativas de publicações. Para fazer a pauta foi simples, demorei 

menos de uma semana. A partir do contato que tive com ele fiz 20 perguntas, mas não uso 

quase metade, mas eu acabo usando para fazer o texto para não ficar apenas nas aspas. Foi 

bem legal fazer, mas fiquei chateado com a repercussão porque no Facebook teve muito 

comentário negativo. A ideia era falar que era o primeiro time gay, porque realmente eu não 

conhecia e eles também não. Na verdade, eles tiveram procura. No dia seguinte, tinha muito 

comentário ruim e, no outro dia, estava tendo comentários, mas começou a galera a defender, 

foi até o dia da live. Eles ficaram felizes por essas pessoas estarem defendendo o projeto, 

procuraram para elogiar, mandaram direct no Instagram, no Facebook também mandaram 

mensagem. Enfim, deu um up para eles bem legal e fiquei contente. É bom ter esse tipo de 

grupo para ter voz, porque acho que falta isso no esporte. 

 

P: Qual é o papel do jornalismo nesse debate? 

 

A: Vai muito da cabeça do jornalismo. Acho que tem muito preconceito, muita gente que tem 

dificuldade de falar sobre isso que foi criado para jogar futebol e eu sou totalmente contrário a 

isso porque tenho muito respeito à orientação sexual. Minha esposa era antes bissexual, mas 

acho que falta muita cabeça das pessoas evoluírem. Estamos em 2018 e já passou muita coisa 

assim e tem pessoas de cabeça fechada e jornalista tem que ter a cabeça aberta. Acho que 

faltam jornalistas para debater sobre isso porque debate tem. Esta semana teve um na PUC, 

mas esportivo você não vê muito isso. Acho que não tem dessa cabeça. Muita gente pensa de 

cabeça fechada e machista. Os caras falam que não são, mas acabam sendo só na atitude. E 

não é só da boca para fora. Acho que falta a galera abrir mais a cabeça. Na editoria onde 

trabalho, sei que todo mundo é muito tranquilo para falar sobre isso, não sei se falariam com 

propriedade, mas não seria uma coisa machista e escrota como outros jornalistas esportivos 

que conheço. 

 

P: Tem outro ponto? 

 

A: Eu fiz parte de torcida organizada. A questão do canto homofóbico acho que não vai 

mudar. Acho obviamente uma falta de respeito enorme, só que falando sobre o que sei das 
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torcidas, o grito do tiro de meta não é só as organizadas, aí é o estádio inteiro que grita. Aí 

mostra que não é só a torcida organizada, mas também fala do pai, mãe, mulher, velho, novo e 

um número alto de torcedores que aparece na televisão. Aí acho que não vai acabar porque 

está na cultura do torcedor. Ofender o jogador adversário, se é ou não homossexual, existe 

canto nas torcidas organizadas que procuram ofender os adversários. A torcida do Palmeiras 

tinha um, aí tinha um torcedor do Palmeiras que tirou uma foto e falou que era gay e não se 

sente confortável ouvir isso da torcida. O debate veio à tona sobre a questão, os clubes 

recebem punições, Brasil já foi punido, o México também. A torcida não quer saber disso. 

 

P: Esses tipos de punições são suficientes para alcançar o torcedor? 

 

A: Não porque é direto para a entidade pagar a multa. Algumas torcidas pedem para não 

cantar isso, mas algo que está meio enraizado isso, falta de educação, sabe. O pai não falar. 

Tem um cara de 30 anos que grita isso e não vai mudar de um dia para o outro. Por isso acho 

que a punição não faz efeito no torcedor porque não é ele que é punido. Talvez com o portão 

fechado eles reflitam, mas a punição é sempre para o clube. 
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Jornalista B – televisão 

 

P: Por que você escolheu o jornalismo esportivo? 

 

B: Quando eu era criança, por volta de oito, nove, dez anos de idade, eu comecei a ouvir 

rádio. Aí me apaixonei pelo rádio e foi uma coisa que eu coloquei na cabeça desde pequeno 

que um dia iria trabalhar com comunicação. Surgiu em Anápolis a oportunidade de puxar fios, 

depois fui técnico de som, passei a ser repórter e estou até hoje. 

 

P: Quando você começou a atuar? 

 

B: 1989. 

 

P: Desde essa data você conheceu algum jogador homossexual? 

 

B: O futebol não trata isso como assunto relevante. A gente ouve falar de A ou de B, mas 

assim, é uma coisa que a gente não dá tanta importância porque acho que a vida sexual da 

pessoal é algo particular dela. Isso não é relevante. ―ah, fulano de tal é homossexual‖. Não é 

uma informação, como se o cara é casado ou solteiro. A gente não fala se o cara é casado ou 

solteiro. Não fala se o jogador é separado, assim como não fala se um jogador é homossexual. 

Seria uma informação, na minha opinião, que não repercute porque não é relevante dentro do 

ambiente do esporte e é indiferente. Cada um sabe o que faz da própria vida. Isso não altera a 

capacidade dos jogadores atuarem dentro de campo ou do técnico. Isso não interfere de 

maneira alguma. 

 

P: Você acha que existem homossexuais no futebol? 

 

B: Com certeza existe. Às vezes, há a dificuldade de o jogador assumir publicamente porque 

o ambiente das torcidas tem muita gente intolerante. Isso pode gerar algum desconforto e o 

jogador pode ficar receoso por conta desse tipo de repercussão e prejudicar em futuros 

contratos. Por exemplo, o Richarlyson. Ele nunca assumiu, sendo ou não sendo, ele sofre uma 

discriminação. Por exemplo, quando ele foi apresentado no Guarani, alguns torcedores, alguns 

inconsequentes e intolerantes fizeram protesto. E ele é um baita de um jogador, um dos 

melhores do Guarani, que faz uma campanha ruim, mas é um jogador que se salva e onde 

jogou sempre foi muito eficiente, campeão de tudo que poderia ser na equipe do São Paulo. 

Então, acho que a pessoa não assume por receio de acontecer esse tipo de coisa que acontece 

porque hoje em dia, parece que mais que antigamente, tem mais gente intolerante. 

 

P: Como você acha que seria a reação da imprensa se um jogador assumisse a 

homossexualidade? 

 

B: Acho que em relação à imprensa não teria problema, de maneira alguma. Apesar de 

existirem pessoas de todos os tipos em todas as áreas, mas a imprensa tem pessoas que já 
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estudaram, já viveram situações e tem um pouco mais de cultura e conhecimento das coisas, 

com um pouco de discernimento. Então, acho que seria tratado com total normalidade. 

 

P: E o que você acha dos gritos homofóbicos das torcidas? 

 

B: Eu acho que é uma coisa que vai desaparecendo aos poucos. Antes era mais evidente, mas 

é aquela parcela de gente sem educação. Às vezes não grita só ―bicha‖, mas grita palavrões 

perto de crianças, perto de mulheres. Então, isso é questão de educação da pessoa, gente mal 

educada, que acha que isso é extravasar ou torcer, que acha que a pessoa que está cobrando o 

lateral vai se incomodar com isso. Não vai. Xingar o juiz, xingar o goleiro ali perto do 

alambrado. Goleiro já ouviu xingamento a vida dele inteira e nem presta atenção neste tipo de 

coisa. Então, é uma situação inútil que, no decorrer do tempo, vai caindo a ficha e as pessoas 

vão evoluindo e acredito que isso um dia irá acabar. 

 

P: A FIFA tem punido algumas entidades como a CBF. O que você acha desse tipo de atitude 

dessa entidade? 

 

B: Tem que punir a entidade porque muitas vezes que você pune a entidade, você está 

punindo o torcedor. O clube dele que está sendo prejudicado. Se acontece uma outra situação 

dessa no estádio, o torcedor que está ao lado e vê esse tipo de coisa vai chamar a polícia, já 

vai advertido. Igual aqui, no Brasil, quando começaram a punir quando jogavam um copo no 

campo, hoje em dia, se você jogar um copo no campo, os próprios torcedores te deduram 

porque ele sabe que se você for preso porque jogaram um copo no campo e detido naquele 

momento, o clube vai escapar da punição porque se o clube tomou providência imediata, ele 

escapa da punição. Ninguém vai ficar calado. Então, tem que ter essa punição ao clube porque 

tem um caráter educacional que funciona. 

 

P: Um dos motivos apontados pela CBF para a defesa foi por questões culturais. Você acha 

que a cultura interfere nesse sentido nos estádios? 

 

B: Interfere pelos muitos costumes e do tempo. Eu me lembro da época de ser normal jogar 

coisas no campo, como picolé, um copo de cerveja. Isso acontecia direto, mas não tinha 

punição. Então, você passa a punir e criar uma nova cultura. Jogou, time perdeu mando de 

campo. Jogou fora de casa, perdeu o jogo e perdeu o campeonato por causa disso. Então, isso 

tem um caráter educacional que aos poucos as pessoas vão assimilar. 

 

P: Você acha que o jornalismo teria algum tipo de papel nesse debate relacionado à 

homossexualidade no futebol? 

 

B: Eu acho que... qual seria o motivo de a gente abordar? O jornalismo esportivo tem que 

falar do esporte, tem que comentar o esporte. A sexualidade e o estado civil da pessoa, acho 

que isso são questões particulares. A gente não tem que interferir nisso, não temos esse papel 
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e esse objetivo. O jornalismo esportivo não pode incentivar coisas ruins, incentivar a 

discriminação qualquer que seja. Tem que falar do esporte que é o propósito dele. 

 

P: Seria um assunto para outra editoria? 

 

B: Uma outra editoria, acredito que sim. Até porque para o jornalismo esportivo não importa 

se o jogador é gay ou branco. A gente comenta a atuação, as entrevistas, os resultados, os 

números, se um time pode ganhar ou não pode. Agora, o que o jogador é fora de campo é 

particular dele. Às vezes, ele não quer compartilhar isso com as pessoas e viver a vida dele. O 

Cristiano Ronaldo tem dois ou três filhos lá e ninguém sabe quem é a mãe. Então, ele não 

quer compartilhar. ―Ah foi uma barriga de aluguel‖, ninguém sabe. Então, é a vida dele. O 

Messi pouco mostra sobre a vida particular dele. Os jogadores são expostos demais, acho que 

o que eles fazem dentro das quatro linhas compete a eles. Assim, interferiu lá dentro ―o cara 

foi pra madrugada, matando o treino‖, aí o extracampo passa a ser notícia, mas a partir do 

momento que não interfere. 

 

P: Tem mais algum comentário sobre este tema? 

 

B: Acho que as pessoas vão se amadurecendo a cada dia. O que ontem era tabu hoje pode não 

ser mais. Acho que as coisas precisam evoluir em todos os sentidos e respeitar os sentimentos 

das outras pessoas. 
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Jornalista C – rádio 

 

P: Eu gostaria que você falasse a sua idade e por que escolheu o jornalismo esportivo? 

 

C: Eu tenho 43 anos e escolhi essa área porque desde pequeno fui apresentado a esse 

segmento através do meu pai. Foi uma influência determinante para que eu migrasse para essa 

profissão. Paralelo a isso o gosto pelo futebol. Eu tive outros irmãos que seguiram outros 

caminhos, mesmo sendo influenciados e convivendo com o pai. Mas eu gostava de futebol e 

tinha um exemplo em casa do jornalismo como profissão e me identifiquei lá atrás. 

 

P: Você freqüentava os estádios? 

 

C: Eu frequentava os estádios e acompanhava os jogos pela televisão, pelo rádio. Eu Era 

curioso, queria saber como funcionava as transmissões. É muito comum, 99% ia para ver o 

jogo. Eu gostava, além do jogo, a dinâmica do jogo, a transmissão, os repórteres, aquelas 

figuras que ficavam ali, atrás do gol, como o comentarista ficava, o repórter, o narrador... 

Então, eu sempre tive essa curiosidade. 

 

P: Todos em Goiânia? 

 

C: Sim, sim. Aqui, no interior, viajava com o meu pai, mas inicialmente aqui: Olímpico, 

Serra Dourada, Estádio Antônio Accioly. Meu pai tinha uma relação muito forte com o 

Atlético, torcia pelo Atlético, então frequentava esses estádios, principalmente o estádio 

Antônio Accioly e o Serra Dourada. 

 

P: Quando você começou a trabalhar com o jornalismo esportivo? 

 

C: 1990, em março de 1990. De lá para cá não parei. 

 

P: Como foi a sua entrada no jornalismo esportivo? 

 

C: Eu comecei como Pró-Jovem. Hoje tem essa instituição aqui e, coincidentemente estamos 

trabalhando na mesma estrutura, chamado Pró-Jovem. Então, a gente recebia por volta de 

75% de um salário mínimo. Tinha idade inferior a 18 anos e, inicialmente, comecei puxando 

fios para os repórteres nos estádios. Depois, com poucos meses, os caras disseram que eu 

poderia trabalhar dentro da redação, falaram que eu sabia muito de futebol. Eu era um 

daqueles garotos que sabiam tudo de futebol. Às vezes, as pessoas começavam a discutir 

sobre o futebol e eu não tinha nada a ver, mas dava um palpite, corrigia. Aí eu entrei para a 

estrutura na época da Rádio Brasil Central, do meu primeiro trabalho, no Escrete de Ouro. 

Comecei ali acompanhando os jogos, trabalhando nos plantões esportivos, que são os 

profissionais que acompanham os jogos de outros estados, de outros times que estamos 

transmitindo. Comecei como rádio escuta na redação, fazendo textos para os locutores e fui 
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escalando dentro da redação, degraus, passei pela produção, coordenação, passei também a 

atuar como comentarista e até hoje estou assim. Coordenador e comentarista. 

 

P: Você disse que começou na Rádio Brasil Central e depois veio para cá? 

 

C: Depois a Brasil Central, as Feras do Kajuru foram para a Brasil Central. Como eu estava 

lá, eu fui absorvido. E depois da Rádio Brasil Central, em 1997, houve um incêndio que 

devastou toda a estrutura e o Kajuru já tinha adquirido uma emissora, que era a Rádio Clube 

de Goiânia, que passou a ser Rádio K e eu migrei para esse projeto. Teve mudanças ao longo 

de sua história, passou para Rádio 730, depois para Rádio Sagres e eu permaneço aqui, nesta 

estrutura. Então, são mais de 20 anos. 

 

P: Nesse período, você conheceu algum atleta homossexual ou que sofreu perseguições no 

futebol? 

 

C: Olha, o tema está mais evidente agora. Antes, por mais que a gente tivesse ouvido um ou 

outro comentário, era algo mais escondido que as pessoas tinham receio em assumir 

publicamente. E até hoje tem. Hoje não tem um jogador que fale publicamente que é 

homossexual. Não tem nenhum atleta com essa postura. Você vê muito isso no futebol 

feminino, mas no masculino, os homossexuais tem receio de assumir. Eles não assumem.  

 

P: Por que você acha que isso acontece? 

 

C: O preconceito. Dentro do vestiário, quando digo vestiário é o elenco. De repente, pode 

acontecer uma interpretação diferente ou até mesmo uma perseguição ao profissional. Do 

torcedor vai existir sempre o pegar no pé, que também é o preconceito. Hoje a gente está 

vendo a CBF sendo punida pelos gritos de bicha, os gritos homofóbicos que existem na 

Seleção Brasileira. Como opinião, deveria ser estendida para jogos de Campeonato Goiano, 

Brasileiro, Estaduais porque é uma prática agressiva. Você tem que procurar educar o 

torcedor, mesmo que seja dessa forma: punindo. É a mesma situação de fazer isso com uma 

criança. Tenta conversar, se não adiantar, você mostra que através de punição a criança vai 

moldando a personalidade. Nós, do futebol, temos uma personalidade muito equivocada, 

preconceituosa. Quando falo assim: o jogador tem medo de se identificar como homossexual 

dentro de um elenco, dentro de um vestiário, é porque boa parte do vestiário vai contra a 

atitude dele. Não todos. Acho que alguns vão entender, vão respeitar, não vão misturar as 

coisas, mas boa parte ainda não está preparada para esse tipo de situação, que para eles seria 

um choque. 

 

P: Você acha que o jogador falasse que é homossexual teria dificuldades para encontrar um 

time ou seria perseguido por parte dos torcedores? 

 

C: Depende do jogador porque aí tem muitos aspectos. Tem que aguentar a pressão, ele ter a 

qualidade, porque se for um jogador fora de série, excepcional, bom no contexto onde ele 
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estiver, fora ou aqui no Brasil. De repente ele vai se importar pela qualidade que tem. Vamos 

supor: ―jogador é homossexual e não gostamos disso no futebol, mas ele joga muita bola, 

como vamos mandar ele embora? Outro clube vai contratar e...‖. Então, eu vejo que depende 

de cada caso. Se for um atleta em determinado momento da carreira onde ele levanta essa 

bandeira e, para mim, não é nenhum tipo de absurdo, ele poderá sentir a perseguição e se 

abalar profissionalmente, não produzir o mesmo e o fim da carreira pode ser a consequência. 

 

P: E já colocando a imprensa nesse cenário. Como seria o papel do meio jornalístico na 

questão da homofonia nos estádios? 

 

C: É um seguimento que pode ajudar muito, mas é também um seguimento preconceituoso. 

Os profissionais de imprensa, muitos são preconceituosos. Existe lá a sua pequena parte que 

seja... Quando falo que as pessoas tem preconceito sobre as atitudes ela passa a ser 

homofóbica.  Não permite aquilo dentro do seu contexto de ideias. Isso pode acontecer e é 

algo que está inserido dentro da sociedade e muito comum. Eu vejo que a imprensa também 

sofre. Se ela tivesse um pensamento mais aberto, poderia ajudar demais. Ela pode te colocar 

em cima, mas também em baixo. Ela pode construir um mito, como também construir um 

mito. Ela pode construir positivamente uma ideia como também poderia destruir a ideia. 

 

P: No caso ela também poderia repercutir preconceitos? 

 

C: Claro. Ela tem esse poder. Mas também vejo a imprensa bem preconceituosa, 

principalmente a imprensa esportiva. A esportiva é bastante preconceituosa, falo isso como 

companheiro de trabalho, companheiros de outros veículos, por estar inserido no meio. Vejo 

muito preconceito ainda.  

 

P: Você falou de dois atores importantes: jornalismo e entidades do futebol. Você acha que 

uma mobilização desses atores poderia reverter esse quadro? 

 

C: Poderia dar mais força para que quem não se manifestou ou tenha vontade de se manifestar 

ganhe mais confiança nesse objetivo, mas também não vejo essas entidades dispostas a 

levantar essa bandeira. A apoiar ou mostrar que o esporte não exige essas práticas 

preconceituosas. Vejo essas entidades muito longe. Estamos falando de uma realidade utópica 

quando falamos de torcedores, imprensa, clubes federações e confederações. Talvez, um 

esporte que temos mais exemplos do quanto isso é polêmico e do quanto isso cria diferentes 

ideias é o vôlei. Temos aí diferentes jogadores que assumiram internamente o 

homossexualismo. Então, no vôlei esse tema é mais presente e estamos falando de um esporte 

que não é o primeiro. Está muito longe da dimensão do futebol. Imagine esse tema no futebol. 

 

P: Tem mais alguma questão? 

 

C: Nós falamos sobre várias situações, mas historicamente jogadores que eram homossexuais 

e que atuaram em grande nível. Permita-me não citar nomes, mas as próprias pessoas não 
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assumiram, mas a gente sabe da conduta e informações, mas que tiveram suas carreiras 

tocadas de forma natural, mas lá na base, na formação dos garotos da base, talvez esse 

preconceito comece lá atrás, com os jovens, os garotos ou professores não estão tão 

preparados para essa realidade para tratar os garotos que têm uma tendência homossexual 

dentro de um meio machista. Às vezes, muitos deixam de seguir a profissão por conta do 

comportamento preconceituoso na base. 

 

P: Diante desse contexto, por que o jornalismo não aborda esse tipo de fato de forma mais 

contundente? 

 

C: Com medo da reação. Do cliente, que é o ouvinte, o leitor. É um tema polêmico, ainda é 

um tema muito polêmico por mais que a gente enxergue avanços, uma conscientização maior, 

mas ainda é um tema que a imprensa, em muitos momentos, se torna conservadora. Não sei se 

esse é o termo ideal para utilizar. Ela fica com um pé atrás em levantar a bandeira. Um dia em 

que a imprensa, as instituições e os jogadores falarem sobre o homossexualismo será tratado 

como algo natural dentro do esporte, principalmente o futebol. 
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Jornalista D – televisão 

 

P: O que te motivou a entrar no jornalismo esportivo? 

 

D: Eu sou caçula em uma família de cinco filhos. Então, você sofre influências por ter irmãos 

jornalistas e músicos. Eu virei jornalista e músico também porque você acaba optando por 

aquilo que você tem mais conhecimento e mais próximo. A gente é contra nepotismo, essas 

coisas, mas existem certas situações na vida que a gente precisa entender porque elas 

acontecem. O nepotismo, por exemplo, é uma coisa voltada para o serviço público. É uma 

barreira que se coloca para não se prevaricar de coisas públicas em benefício próprio, mas se 

você pegar os filhos de médicos, acabam indo para o hospital e é natural. Você vai herdar 

coisas do seu pai. O dono de empresa herda a empresa e vai seguindo em frete. Então, por 

conta disso, meu irmão mais velho era jornalista, eu sempre gostei de escrever, estudei e me 

formei em comunicação social. A partir do momento que me formei, na época era músico e 

trabalho até hoje, paralelamente, mas acabei começando a trabalhar com jornalismo. Acho 

que antigamente tinha certa tendência de o cara começar a trabalhar pela editoria de esporte, 

eu acabei entrando nos esportes. Era aquela coisa, já jogava futebol quando criança, gostava 

de automobilismo e fui me posicionando mais para esse lado. A atividade mais voltada ao 

futebol, anteriormente eu trabalhava como repórter especial, eu não era repórter setoristas. Eu 

fazia quando alguém entrava de férias ou tinha necessidade especial eu fazia. Eu fiquei mais 

ativo depois que voltei dos Estados Unidos e comecei a ser comentarista de futebol. A razão 

foi mais ou menos por esse fator. 

 

P: Onde e quando você começou? 

 

C: Eu me formei em 1985, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já tinha trabalhado em 

estágio, mas a minha família era de Goiás e havia uma certa pressão para que eu voltasse para 

cá, meus pais queriam. Eu voltei e comecei na Organização Jaime Câmara, n‘O Popular. 

 

P: Você teve conhecimento de algum atleta homossexual no futebol durante esse período? 

 

C: Comprovadamente não. A gente houve falar. Assumidamente eu não me lembro. Pode até 

ter, mas não me lembro porque essa questão de assumir a homossexualidade é recente. Há até 

certa ditadura de que o cara tem que assumir. Uma vez eu vi uma entrevista do Antônio 

Fagundes, na Istoé ou na Veja, e achei interessante a resposta dele. Ele disse: ―olha, não se 

trata de esconder ou não esconder. Você tem que respeitar a vontade do cara‖. Talvez existam 

pessoas que não querem sair do armário, tem a orientação sexual, mas não quer ficar. Não se 

deve ter o preconceito com quem assume e nem com quem não assume. Efetivamente, o 

futebol sempre teve uma aura muito masculinizada e a sociedade toda é meio assim. Eu vejo 

homossexual desde quando eu me entendo por gente, até porque por conviver no meio 

artístico não tem tanto preconceito assim. Havia uma imagem omitindo a orientação sexual 

por conta da opinião pública. Você tem história aí de atores e músicos que se casaram ―de 
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fachada‖, mas assim era uma coisa da época, mas eu não me lembro de fulano falando 

abertamente. Eu sou ruim de memória, mas não me lembro. 

 

P: Você acha que existam homossexuais? 

 

D: Acredito. Homossexual existe em todos os lugares. 

 

P: Por que é difícil encontrar homossexuais no futebol? 

 

D: O futebol tem uma característica muito policiada, de dentro dele mesmo. Se você prestar 

atenção, jogador de futebol tem uma imagem de burro porque as entrevistas são sempre 

iguais, repetindo os mesmos temas, sempre defendendo uma situação que não tem 

individualidade. Tudo o que o cara faz no futebol não pode ferir esse espírito de corpo porque 

senão ele fica marginalizado. Não sei nem se isso é em relação à orientação sexual, que é um 

tema polêmico hoje em dia. A gente sabe que tem muita gente que se incomoda. Eu não me 

incomodo. Me incomodo com qualquer ato de sexo exagerado, como no restaurante, acho que 

não é legal, mas é questão de opinião de quem quer fazer. Não acho adequado você estar ali 

almoçando e um casal, mesmo muito bonito, protagonizando cenas bem quentes na hora do 

almoço. Eu não sei se é por uma questão do tema especificamente. Acho que vai para um 

monte de situações. Há um modelinho que precisa ser seguido. Na minha opinião, o futebol 

passa uma imagem de guerreiro, que é algo para homem, e a imagem que se passa do 

homossexual é, em geral, de seja afeminado e que tenha menos poder que o homem macho. É 

uma tese furada, porque figuras históricas que eram comprovadamente homossexuais eram 

mais machos que muitos machões por aí. O Madame Satã, por exemplo, malandro, tipo 

bandido, nem sei se era bandido, o malandro carioca, era homossexual e era terrível na rua. 

Mais guerreiro que ele acho difícil de se encontrar. Eu acho que seja por conta de não ter... 

Nós tivemos um caso, que nem sei se é comprovado do atleta que jogava no São Paulo, e a 

torcida ficava com gritos homofóbicos contra o rapaz. Nunca assumiu, havia uma suspeita, 

alguém falou e nem sei se é verdade. Talvez seja por conta disso. Porque há uma sociedade 

com algumas regras e você tem que seguir as regras daquele grupo. Talvez as regras sejam 

essas, confesso que essas coisas eu não sei. Costumo de vez em quando visitar, quando vou ao 

estádio trabalhar, eu não entro no estádio. Hoje em dia, nenhum repórter entra, antigamente 

entrava. Quer dizer, não sabe o que acontece, os clubes estão cada vez mais fechados para 

esse tipo de bisbilhotice da imprensa. Então, fica difícil você saber o que realmente acontece. 

 

P: E quanto ao jornalismo esportivo? Como seria a reação do profissional de imprensa? 

 

D: Acho que haveria bastante preconceito. A crônica esportiva, de maneira geral, ela é meio 

machista, basta ouvir programas de rádio que tendem a ser mais soltos e descontraídos, na 

verdade não são, mas fingem que são, as brincadeiras e as piadas que eles fazem. Às vezes, 

eles perdem um tempão falando das aventuras hipotéticas sexuais deles. Na verdade, nem 

deveriam falar porque não sei nem como as esposas reagem a esse tipo de comentário, mas é 

um tipo de coisa que eles autoproclamam um ativismo heteromachista que fala ―que eu pego 
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não sei quantas mulheres, o fulano pegou‖. Às vezes eles falam mais disso do que o assunto 

que é mesmo o tal de futebol. Então, eu acho que se alguém assumir, vai ter piadinha, embora 

dentro da própria crônica esportiva exista um ou outro assumido e, mesmo assim é vítima de 

piada e ele não leva isso muito a sério. 

 

P: O que você acha da atitude da FIFA em punições por gritos homofóbicos? 

 

D: O ser humano, infelizmente, para aprender é difícil. Às vezes, só aprende com dor. Se for 

analisar pelo ponto de vista religioso e filosófico, vai entender o sofrimento humano. Na 

prática é assim, o pai tem que dar um beliscão no filho. Hoje em dia isso é politicamente 

incorreto, mas a necessidade existe. Claro que você não pode espancar ninguém, mas às vezes 

tem que dar um safanão. O que eu entendo no futebol é que há muito tempo se criou uma 

imagem, e a imprensa também tem culpa, porque o jornalismo esportivo é muito povoado por 

gente que não vem da escola do jornalismo. Não estou defendendo diploma, não estou 

entrando nesse assunto, mas o cara vai na coisa prática, autodidata e não tem uma técnica e 

aprende até determinada circunstância. Ele acaba usando como uma ferramenta da imprensa, 

seja escrita ou dita, acaba se usando muita bengala, expressões que são repetidas sem sequer 

saber o significado. Se fala muita besteira, mas o cara não sabe o que está falando. Então, ele 

ouviu aquilo e vai repetindo, abusa-se dos vícios de linguagem. Dentro desse vício de 

linguagem há uma coisa que se acreditou durante os anos de que o torcedor pagou o ingresso 

e a arquibancada é um lugar para se xingar. Não, não pode. Arquibancada é um lugar do 

mesmo jeito que a rua, não se pode xingar, mas criou-se essa cultura no futebol, 

especialmente na América Latina. É óbvio que você vê essas coisas na Europa também, muita 

manifestação racista e não está isenta disso. Basta lembrar que a grande guerra do Século XX, 

que foi dividida em dois tempos, mas é uma guerra só, era uma guerra racista. A Europa 

sempre foi extremamente racista, explorou o mundo com o racismo. Sei que tem historiador 

que vai me xingar, mas a Europa não é o berço da humanidade. A Europa é a exploradora da 

humanidade desde o tempo do Império Romano. O berço da humanidade é a Ásia e, se 

inventou, inventou na China. A Europa sempre se expandiu porque ela ia para roubar. Acho 

ótimo, vamos pegar um avião e ir lá ver o Palácio de Buckingham. Lindo né? Mas como 

construíram. Tráfico de escravo, ouro de não sei onde... não só em Buckingham, mas por 

todos os lados de lá. Lá também tem, mas aqui, na América Latina se criou uma teoria de que 

o torcedor pagou o ingresso ele pode tudo, pode xingar o árbitro. Tirar esse hábito é difícil, 

como a questão do vício de linguagem. Falar para o cara não é assim. No futebol não tinha 

acréscimo, tinha desconto. É uma questão de linguagem. Estava errado? Não, estava 

descontando o tempo que foi tirado do jogo. Só que a linguagem vai mudando. E isso é outra 

coisa que deve ser mudado, mas acho meio difícil fazer isso a curto prazo. Porque a punição é 

direcionado ao cara da arquibancada que está se lixando com a instituição. Ele alega que tem 

um amor muito grande pelo clube, mas não quer nem saber. Ele quer que o time dele ganhe e 

lave a áurea dele para que ele vá para casa achando que ganhou alguma coisa, mas na verdade 

ele não ganhou nada. Quem ganhou foi os jogadores, que ganham mais dinheiro, o clube, que 

ganha mais dinheiro. Convenhamos, o torcedor do Goiás se sente orgulhoso quando se fala 

que o time dele é o maior, o mais poderoso. Eles brigam por causa disso. Os jornalistas 
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brigam no rádio por causa disso. Se torcem para um ou para o outro se sentem ofendidos. 

Ontem o jogador do Goiás disse que o Goiás era o maior daqui e alguns falaram que está 

ofendendo os outros. Com toda pesquisa, qual é a metodologia? É melhor em quê? Em 

número de títulos? É, tem mais títulos no campeonato goiano. É maior em dinheiro? É. Mas 

agora, não é maior em time. Isso é relativo. O jogo é relativo. Cada minuto é uma situação. O 

torcedor do Goiás não quer saber quanto o time está gastando e onde está arranjando o 

dinheiro. Ele quer ter um time para ganhar e ir embora. E ele acha que ele está ganhando. Por 

mais que esse cara brigue que o Goiás é mais forte, se ele for, eles nem deixam ele entrar. 

―Você não é sócio, você é torcedor, você não pode entrar, não pode passar...‖. Ele acha que é 

dono daquilo, mas não é. Não é uma propriedade. Por isso que ele joga latinha. Ele não está 

nem aí. A punição teria que ser mais efetiva. Teria que prender o rapaz. ―Ah, mas eu estava na 

arquibancada‖. Meu amigo, você estava na arquibancada, mas cometeu um crime. É muito 

difícil fazer isso porque a legislação até prever, mas não tem vaga na cadeia. Então, não 

prende. O cara vem aqui no Serra Dourada, pode matar um ao outro que fala que foi briga de 

torcida e que está tudo bem. Não, não está tudo bem. É uma medida necessária, mas garanto 

que o cara do México, que gritou o ―puto‖, que para eles é o viado, homossexual, não está 

nem querendo saber. A Federação do México pagou e eles estão gritando do mesmo jeito. 

 

P: Por que esse tema é pouco debatido aqui em Goiás? 

 

D: A crônica esportiva olha só para o umbigo dela. Na realidade, os colegas, a maioria, não 

tem noção sociológica do futebol. Eles analisam o resultado, o jogador, o cotidiano trivial 

daquilo. Quem vai jogar, quem não jogou, quem ganhou, quem perdeu. Eles não veem essa 

coisa que não conseguem sequer chegar a um denominador comum sobre a questão da 

diminuição do público no estádio. Bate sempre na mesma tecla. Existe inúmeros outros 

fatores que influenciam. Meu irmão disse uma vez n‘O Popular, quando eu estava no começo 

do jornalismo esportivo, um comentário que, erroneamente, atribuiu ao João Saldanha, não 

foi, que foi meu professor na faculdade que escreveu. Não precisa mais construir estádios, 

basta construir um campo de futebol com um estúdio de televisão em volta. E isso em 1986 

ou 87, porque o futebol está virando um produto de TV. E nem tinha ainda a segmentação da 

TV por assinatura. Você tinha as transmissões eventuais dos principais jogos pelo canal 

aberto. O público diminuiu porque ele moveu-se para a televisão. O público continua o 

mesmo, mas vê o futebol pela TV e nem isso eles conseguem perceber. Continuam falando 

que é a violência. Não, até porque a violência, o Villa Mix, que é feito aqui no Serra Dourada, 

é muito mais violento que qualquer jogo de futebol, mas tem aí 70 a 80 mil pessoas porque 

tem interesse. Acho que eles não fogem do tema principal. Os mais antigos não tem outra 

coisa para discutir a não ser isso aí. E por que não tem jogador da categoria de base? Não, isso 

não me interessa. Só me interessa se o time está ganhando. Não quero saber se o jogador está 

na farra, eu quero saber o que ele joga. Então, por ter essa percepção que não se discute 

muito. E talvez até porque não tem casos concretos. Pelo menos não aparece. Como é um 

ambiente em que as pessoas são sempre as mesmas, qualquer caso acaba pipocando aqui ou 

ali. Acho que não deve ter muito desses acontecimentos por aqui. No geral, o que se fala 

muito é de jogador muito farrista, que tem muitas mulheres bonitas em Goiânia. Então, o cara 
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vem. E acho que seja por isso que não se discute. E bate naquilo que a gente estava falando: 

vai incomodar o status quo do jornalismo esportivo que gosta de se autopromover como o 

garanhão. Na prática não é bem assim, como não é bem assim para homem algum. Às vezes 

eu falo para algumas colegas que não se pode acreditar em homens porque homens mentem 

muito e eu sei porque sou homem. Para cada mulher que o cara pega, ele multiplica por três. 

As mulheres deveriam saber disso porque são parte integrante desse negócio. Então, são dois 

fatores: primeiro porque é um tema relativamente distante aqui. Por exemplo, caso de drogas 

nós tivemos o Robston que foi relativamente debatido. Ninguém se aprofundou para saber o 

porquê daquilo, mas esse outro é porque nunca teve algo comprovado. Mas eu imagino que 

tenha preconceito sim. [...] Existe homofobia porque é um universo muito masculinizado. Há 

até um preconceito sobre o futebol feminino porque a moça que joga futebol não é vista como 

moça. 
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Jornalista E – televisão 

 

P: Como você entrou no jornalismo esportivo? 

 

E: Meu pai foi radialista na década de 70 e ele faleceu em 77 e eu fui crescendo e seguindo os 

passos dele. Tinha sonho de ser radialista. Mexer com rádio e reportagem. Aí o tempo foi 

passando, na época, na década de 80, eu já estava com 17 anos, 16 para 17 anos, eu tentei 

entrar nessa área, mesmo não tendo estudo necessário para isso, mas não estava conseguindo 

por causa da quantidade de emissoras de rádio, televisão, que era menor. A chance de trabalho 

era pequena naquela oportunidade. Eu tinha um tio lá no Pará e era rádio pirata. Eu fui para lá 

e quando cheguei consegui ingressar na rádio e ela disse: ―Você pode trabalhar na rádio, vou 

dar duas horas para você fazer o que quiser na sua comunicação, mas não tem salário‖. Falei 

que meu sonho era trabalhar em rádio e não esquentar a cabeça. Entrei no negócio. Fiquei um 

ano e meio e não tinha salário lá porque era rádio pirata. Foi ali que começou tudo. Quando 

voltei para Anápolis, não estava conseguindo ter chances de novo. Não tinha oportunidades. 

Aí, um dia, e eu considero que foi aí que entrei no rádio. Eu trabalhei em uma rádio pirata em 

89 e foi em 94 que comecei em uma rádio que não era pirata, uma rádio registrada e comercial 

de grande audiência em Anápolis, a Rádio Carajá. Eu era presidente da torcida organizada do 

Anápolis, a Torcida Independente. Fui na rádio. Eram três emissoras de esportes, três equipes 

de esportes em três rádios, e fui dar um recado, quando terminei o bate papo com a turma, 

falaram ―você fala bem, falou à vontade, não se intimidou com o microfone. Nós estamos 

montando uma equipe nova. Você não quer trabalhar aqui?‖. Eu falei que era meu sonho 

trabalhar em rádio, meu pai foi radialista e tal. No dia seguinte eu já comecei. Eles mandaram 

ouvir os repórteres das outras rádios. Três meses depois eu saí da Carajá e fui para a São 

Francisco. Um pouquinho antes de sair da Carajá, nos três meses, eu já estava no Maracanã 

fazendo uma final de Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo em 94. Foi um meteoro, 

foi rapidão que surgiu essa minha participação na profissão. Já tem 24 anos. 

 

P: Sua pretensão sempre foi trabalhar no meio esportivo? 

 

D: Era só esporte. E depois disso, ao longo dos 24 anos, eu já fiz jornalismo, fui repórter 

policial da rádio São Francisco de Anápolis, mas sempre fui ligado ao esporte por gostar 

muito de futebol e era presidente da torcida organizada do Anápolis antes de entrar no rádio. 

Tinha uma ligação muito forte com futebol. Fiquei até hoje só nessa área. 

 

P: Como você se tornou presidente da torcida? 

 

D: Na época, a revista Placar, que era muito famosa, ainda tem hoje, mas não tem a fama de 

antes, ela começou divulgar cartas de torcidas organizadas. E o Anápolis não tinha torcida. No 

interior, quase não tinha torcida organizada. Aqui em Goiânia tinha uma ou outra, era pouca 

coisa. Aí eu decidi fundar uma torcida organizada. Como o Anápolis tem um uniforme 

parecido com a torcida do São Paulo, eu copiei também o nome da torcida, que é a 

Independente do São Paulo, que é a mais famosa lá, a maior da torcida do São Paulo, copiei 
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também. O uniforme era parecido copiei também. Durante dois meses, fiquei enviando carta e 

foi publicada uma na revista Placar, falando que eu queria interagir com as torcidas. Aí fiquei 

enviando cartas, porque era carta, registrada e tudo, com os cartões postais e tudo, das torcidas 

do Palmeiras, Cruzeiro, Confiança de Sergipe, do Inter, várias torcidas. Continuei, fiquei dois 

anos mexendo com isso com torcida organizada, que na época, era de ir em gráfica e pegar 

papel picado para jogar no estádio. Hoje os caras estão marcando briga pela internet. Está uma 

confusão danada essa questão de torcida organizada. Na época era gostoso porque ia para 

torcer mesmo. Nesse primeiro dia de rádio, acho que foi 27 de janeiro, sei que minha primeira 

transmissão foi 1º de fevereiro de 1994, nesse dia 27, minha intenção nas rádios era falar que 

no domingo, na estreia do Campeonato Goiano, estaríamos distribuindo brindes que a gente 

conseguiu no comércio, para quem for no estádio e ficar junto da torcida. E ajudar a crescer a 

torcida e o barulho for maior. Então, minha ideia foi essa. Filiar a torcida sorteando prêmios.  

Foi nessa época que comecei a trabalhar na rádio. 

 

P: Durante esse período, você ouviu falar de atletas homossexuais? 

 

E: Piada tem demais. Piadinha tem demais. Tem até uma recente com jogador do Goiás por 

causa da forma como ele posta fotos, como ele anda dentro de campo. Nesse período, eu 

convivi e entrevistei até algumas vezes o Richarlyson. Acho que, de jogadores de futebol, o 

cara mais conhecido dentro desse segmento, movimento, que nunca disse ser homossexual, é 

o Richarlyson, que se não me engano está no Guarani, disputando a Série B. Tinha um treino 

do Guarani, que ele estava lá, Richarlyson. Aqui, na nossa região, eu não lembro porque 

quanto menos o centro ou a cidade, quanto menos o cara é importante no futebol, no esporte, 

menos essas coisas saem. Porque essas coisas saem porque o cara é famoso. Diretamente, 

porque boa parte desses 24 anos eu vivi em Anápolis, que é um centro menor, uma divulgação 

menor, eu não tenho conhecimento de jogador. Agora, tem diretor em Anápolis que é 

assumido, que teve relacionamento com jogadores da base, surgiu esse boato, essa fofoca, e 

ele não falou abertamente, mas todos os dias você via ele saindo no carro com o jogador. Era 

uma coisa normal para a gente lá. Então, olha, o jogador tal está se envolvendo com o 

supervisor. Todo mundo falava que o supervisor tinha esse comportamento e parece que está 

comprovado, mas a pessoa não vai chegar em você e falar que é isso e não está nem aí. Às 

vezes, acontece de chegar, mas não foi o caso dele. Sempre ficou na dele e nós nunca 

questionamos. Ele só gostava de cara novo: 18, 19 anos, por aí. Ele saía mais com atletas com 

idade de maior para não ter problema para ele, mas eu via ele saindo lá com jogadores da 

base, dos juniores, que é mais ou menos isso mesmo, 18, 19, 20 anos. Muitos eu ouvi falar, 

mas conviver, tipo um cara assediar um repórter, nunca vi isso, jogador assediar repórter, mas 

zum zum zum dessa situação eu já vi. 

 

P: Você acredita que há mais atletas homossexuais no futebol? 

 

E: Eu acho. Você sabe por quê? A mídia está muito influente na transformação das pessoas. 

As pessoas que estão indecisas, às vezes, elas têm coragem de se tornar um homossexual 

vendo que esse movimento está crescendo, o preconceito está diminuindo... está mesmo, 
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porque você vê muitas campanhas para acabar com o preconceito e eu tenho um caso fora do 

futebol, agora recente, de um primo meu. Os pais ficaram sabendo, um primo meu de 21 anos, 

que optou por não gostar de mulher e estava com o namorado, confessou que estava com o 

namorado e o que eles falaram? Toda família falou: ―olha, isso é normal‖. Essa situação está 

se tornado corriqueira. É uma situação chata de falar, mas não me importo de falar para quem 

me pergunta porque sou um cara que não tem preconceito, mas ao mesmo tempo parece que 

eu tenho preconceito. A situação é a seguinte: para mim, se a pessoa fizer a opção, qualquer 

tipo de opção, é da pessoa. Eu não posso interferir. É o gosto, é o que ela quer para a vida dela 

e eu não posso interferir. Se acontecesse, eu tenho três filhas, se acontecesse com elas... uma 

já está casada, já me deu um neto, outra está adolescente... de não seguir esse caminho e 

seguir pelo caminho da sexualidade, eu não vou gostar, não vou ficar satisfeito, mas vou 

respeitar a opção dela. Eu não vou abandonar, não vou bater nela, vou respeitar, mas não vou 

gostar. Outra coisa, eu não gosto de estar perto, de me envolver, de saber. Assim, é aquela 

situação, não tem preconceito do ponto de a pessoa faz o que quiser, mas não gosto desse tipo 

de situação e não gosto de estar no meio, de ser amigo, sei lá... de fazer parte desse negócio. 

Porque acontece aquele negócio: ―ah, eu sou amigo de um casal de amigos homens, de casal 

gay‖... a minha filha, por exemplo, é amiga de um casal gay, aí eu vou orientar: ―minha filha, 

cuidado com essa coisa porque você pode entrar nesse mundo e tal‖. Agora, eu já não tenho 

capacidade de ter essa amizade. Posso até ter um conhecimento, aqui dentro da TV, aqui 

dentro da TV têm homossexuais. Eu cumprimento nos corredores, bato papo na sala e algum 

lugar onde tem gente porque eles também são pessoas reservadas, mas só aí também. Se for, 

―ah, vamos com tal galera para algum lugar...‖ não me misturo. É aquela coisa. No futebol, 

até respondendo a sua pergunta porque desviei um pouco, tem muito disso. Além da mídia 

influenciar, o cara está no vestiário para ir no treino, o cara está no vestiário para ir ao jogo e 

fica todo mundo nu, jogador de futebol que tem um físico diferenciado porque jogador de 

futebol se prepara, é atleta, tem físico privilegiado, bom... aí o cara que está indeciso, que está 

no vestiário vendo outro jogador que é companheiro de clube bem dotado, o cara é mais 

musculoso, mais famoso, acaba tendo uma queda, tendo alguma influência naquela situação. 

 

P: Isso pode comprometer o grupo? Alguns podem ver isso como algo invasivo no vestiário? 

 

E: Não. Não acho. Porque eu acho que eles são bem reservados. Jogador de futebol é a 

mesma coisa de ser homem ou mulher. Um jogador de futebol teve um relacionamento com 

outro jogador de futebol, por exemplo. Um jogador de futebol teve relacionamento com uma 

prostituta, um jogador de futebol teve um relacionamento fora do casamento... tudo isso é 

reservado, os caras são fechados. É claro, vaza uma fofoquinha aqui outra ali, mas eles 

também não vão se impor porque se isso acontecer, de revelar perante o grupo, ainda mais se 

for jogadores do mesmo grupo, isso dá problema. Tem uma ética dentro do futebol, que 

mesmo que vaze a notícia, que saibam que um jogador de futebol se apaixonou por outro e 

todos os dias eles chegam e vão embora juntos, no mesmo carro e o pessoal fale ―ali, casal de 

namorados‖, eles não vão ficar abertamente falando. Eles não vão se pegar durante o treino, 

não vão pegar no vestiário cheio de gente. Pode até pegar escondidinho, às vezes dá vontade, 

dá o tesão, o cara não, qualquer um. Homem, mulher, qualquer um. Isso de fazer em um lugar 



170 
 

diferente, entendeu? Um lugar inusitado, às vezes pode acontecer. Jogador de futebol que teve 

uma queda pega um jogador no vestiário, mas para isso acontecer, você tem que estar só. 

Porque se tiver, pode até dar demissão. Existe uma ética dentro do time de futebol para que 

isso não espalhe ou aconteça. Agora, vida pessoal, fora do clube, não estão nem aí com isso 

não. O cara tiver relacionamento com outro homem não está nem aí. 

 

P: Você citou as brincadeiras de jogadores com o jogador. Tem entre jornalistas também? 

 

E: Nossa... isso é o que mais tem. Ainda mais com o jornalista esportivo. É o que mais tem. 

Só citando esse caso do atleta, o jeito de se vestir que condena ele, mas ele, às vezes, posta 

fotos com mulheres bonitas. Ele é o ―cara pinta‖, estilo modelo. Então, é o que eu falei. Tem 

fofoquinha de que ele corta dos dois lados, mas não sei e não gosto de intrometer na vida 

pessoal do jogador e hoje é mais reservado ainda porque você não conversa com jogadores 

fora da sala de imprensa. Nem financeira de jogador: ―ah, o cara ganha tanto‖. Eu falo: ―isso 

não me interessa. O meu negócio é dentro do jogo‖. Mas tem repórter que fala. Nós temos no 

nosso meio, na área esportiva, alguns colegas de trabalho que são gays. E o respeito nosso é 

grande, dos companheiros. Existe um respeito. Mas, às vezes, ficam ofendidos pelas 

brincadeiras. São inevitáveis. Vou citar um exemplo de um companheiro. Lá no estádio, 

jogador, como o Elias, do Vila Nova, ele puxa o calção para mostrar as coxas, puxa o calção 

para dentro para mostrar as coxas. A gente falava para o companheiro ―olha o Elias lá‖. Ele 

achava ruim a gente cutucar ele, falar das coxas do Elias. A maioria é na brincadeira, mas tem 

sim. 

 

P: O que você acha dos gritos homofóbicos dos torcedores? 

 

E: Natural não é, para ser combatido é difícil. A gente tem tantas preocupações na vida que 

esse tipo de coisa deve ser irrelevante. Da mesma forma que o goleiro está lá para bater o tiro 

de meta ou falta, porque esses gritos ocorrem quando vai bater o tiro de meta. Teve um jogo 

agora recente, do Vila Nova, Vila Nova e Brasil de Pelotas. Tem um certo preconceito com o 

pessoal gaúcho, piadinhas sem graças contra os gaúchos. Teve um negócio desse no jogo do 

Brasil. Da mesma forma, porque assim, o goleiro, na hora da batida da bola, a torcida grita 

bicha, ele não pode olhar para trás e querer reclamar porque são muitos. Ele não vai poder 

tirar satisfação com que fez isso, com quem faz isso. Porque são muitos. É muita gente. 

Talvez ele possa fazer um gesto atrás do gol, mas se ele se virar para fazer um gesto e a bola 

está voltando e ele toma um gol. O que tem que acontecer: o goleiro tem que ficar 

concentrado no futebol, no jogo, e, quando vier esse tipo de grito da arquibancada, que é 

lamentável que tenha, ele vai ter que deixar para lá. Entrar em um ouvido e sair pelo outro. 

Teve um episódio na Arena do Grêmio, esse famosíssimo, que o Aranha se revoltou. E 

quando ele se revoltou? Quando ele foi cobrar o tiro de meta e a jogada estava parada, ele 

chamou a atenção de todo mundo porque estava xingando ele. A bola não estava em jogo. O 

Aranha foi muito inteligente. Ele não estava suportando os gritos, porque eram muitos. Ele 

realmente estava sendo ofendido. Então, cada caso é um caso, e situações que é melhor 

ignorar, e tem situações que eu acho que é melhor divulgar para que não aconteça mais nessa 
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área do futebol. Nessa área do racismo e do preconceito. Teve uma agora do futebol, que eu 

também achei um absurdo, um cara foi na delegacia lá de Anápolis, não vou divulgar o 

restaurante, porque na hora que ele foi pagar a conta estava escrito na comanda assim ―mesa 

do cara preto‖. Ele chamou a atenção, na hora que ele foi pagar e viu, depois foi denunciar. E 

levou a comanda para denunciar. Eu achei um absurdo do cara que denunciou, não do cara 

que escreveu. Porque achei que foi uma maneira de identificar o cara que está na mesa porque 

é da mesma forma que você falar assim: ―aquele senhor barrigudo‖. Você não está usando 

preconceito contra quem é barrigudo? ―Aquele senhor de cabelo branco‖ sei lá... alguma coisa 

nesse sentido. São as pessoas negras que podem se sentir ofendidas, mas parece que no Brasil, 

tudo relacionado a negros pode dar problema. Eu tenho um amigo chamado Negão Moto Boy, 

gente boa, você vai achar preconceito porque está chamando o cara de Negão? É o apelido do 

cara. Eu achei que foi um certo exagero o cliente entendendo que não ouve preconceito 

porque foi uma maneira do garçom identificar o cara que estava na mesa porque tinha muitos 

clientes lá. Só trazendo esse detalhe. No futebol tem isso. Teve agora no Sul do País, na Série 

D do futebol brasileiro, jogo do Ferroviário, do Ceará e do São Luís, do Rio Grande do Sul, 

que a torcida gritou nordestino fedorento. Você pode denunciar para não passar batido, mas 

eu vejo que você pode ignorar também pela situação de momento, que é o caso dos gritos do 

tiro de meta. 

 

P: E qual seria o papel do jornalismo esportivo sobre isso? 

 

E: Ele teria o papel da divulgação e da lamentação. Ao mesmo tempo que você divulga, você 

pode comentar, mesmo que não tenha espaço para comentar, você chama o noticiário e logo 

você tem que chamar outro assunto, quando termina o noticiário do preconceito, como desse 

time, o Ferroviário, você pode passar de um assunto para o outro dizendo ―lamentável‖. O 

―lamentável‖ que o apresentador fala já está condenando a atitude e, de uma forma ou outra, 

tentando combater. Tentando combater o preconceito a partir do momento que fale isso e 

passe no noticiário. 

 

P: Tem algo para acrescentar? 

 

E: Esse assunto do preconceito, também acho que há no futebol essas brigas de torcida. Essas 

violências, que atribuo às autoridades. Acho que falta as autoridades identificar os caras que 

brigam, caçam confusão, que perturbam, lançam bombas, identifique e prende. Não deixe ir 

para o estádio ver jogo. Mande ir para um abrigo de idosos, para uma creche, capinar, prestar 

serviços. E pede para a TV filmar: ―olha, aquela briga Goiás e Vila‖. Ou no racismo mesmo. 

Precisava ter essas coisas. Acho muito falho as autoridades, sistema judiciário, acho que, hoje 

em dia, pode até dar mais tempo de cadeia para um cara que comete um ato de racismo do que 

um cara que assassinou uma pessoa. Eu não concordo com isso. Até acho que a punição para 

ato de racismo tinha que ser pago com prestação de serviço. ―Está vendo aquele cara...‖, a 

menina que chamou o Aranha de ―macacooooo‖, aquela branquela... olha eu também 

cometendo... aquela menina que chamou o coisa de ―macaco‖, ficou visível aquele negócio. 

Cara, dá uma punição de um ano para ela. Um ano de reclusão em dia de jogos do Grêmio e 
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prestação de serviços. No primeiro dia que ela fosse cumprir, que a mídia iria para mostrar, 

ela fosse vestida de preto. Era uma recomendação do juiz. Ela ia toda de preto. Do calçado ao 

chapéu. Toda de preto. Acho que é uma maneira de conscientizar as pessoas a não fazer isso 

mais. Não fazer. ―Olha, ela escapou de ir para a cadeia, mas ela vai pagar da maneira 

educacional para não cometer‖. A nossa justiça é muito falha. 
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Jornalista F – jornal impresso 

 

P: Por que você escolheu o jornalismo esportivo? 

 

F: Questão de gosto pessoal. Desde antes de entrar na faculdade, desde criança, no ensino 

médio, acompanhava tudo aqui. Rádio, TV, tanto aqui, como fora. Rádio, TV, jornal 

impresso. Sempre acompanhei futebol, vôlei, basquete. Quando entrei na faculdade, já tinha 

isso em mente. Já era uma área de atuação que eu queria seguir. Na UFG, comecei na rádio 

universitária, já tinha equipes de esportes do Doutores da Bola. Entrei nisso e nunca mais saí. 

 

P: Há quanto tempo você está no jornalismo esportivo? 

 

F: Entrei na faculdade em 2009 e comecei no Doutores. De 2009 para cá, oito anos. 

 

P: Durante esse período, você viu alguma história de atleta homossexual? 

 

F: Assumidamente não. Acho que até no Brasil é difícil ter esse relato. Às vezes, o pessoal 

fala de alguém, desconfia, mas assumidamente não. 

 

P: Você acredita que existam homossexuais no futebol? 

 

F: Deve. Claro que tem! Tem em todos os lugares, por que no futebol não terá? Eu parto 

dessa premissa. Normal. Em todos os campos da sociedade você terá a presença de qualquer 

orientação sexual. No futebol não seria diferente, mas o futebol carrega uma cultura machista 

há décadas. Ele carrega uma cultura machista e homofóbica e acho que isso dificulta muito 

nesse processo. 

 

P: E no jornalismo esportivo? Você acha que há a preocupação dos profissionais em não 

revelar a orientação sexual? 

 

F: Sim. Acho que um pouco mais leve. No futebol em si, é um pouco mais difícil, mas acho 

que no jornalismo esportivo também exista, mas mais atenuante. 

 

P: Como você acha que seria a reação dos torcedores caso algum atleta assumisse a 

homossexualidade? 

 

F: De uma boa parte seria ruim, principalmente os torcedores daquele time. E os torcedores 

dos rivais teriam uma reação de sátira, de homofobia. 

 

P: E a reação dos jornalistas? Com seria a cobertura midiática? 

 

F: O caso mais emblemático que temos é do Richarlyson. No caso, ele não assumiu e não dá 

para ninguém falar se ele é ou não é. Quem tem que falar seria ele. E ele é o contrário. Todo 
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mundo levanta isso e ele sempre negou. Só o fato de as pessoas falarem que acha que ele é já 

deu toda essa repercussão, imagina se ele se assumisse. Aí que é a faca de dois gumes, né? 

Muitas pessoas do movimento criticam ele por não se assumir, mas, talvez, ele não é também. 

Não é porque ele carrega estereótipos que vai ser. O jeito de falar, pode ser que não seja de 

fato. Só que, talvez, ele tenha medo de se assumir mesmo porque a pressão é grande. 

 

P: A pressão seria de quais setores? 

 

F: Todos. No jornalismo ele é mais velado, mais segmentado. Mas seria mais de torcedores, 

interno. 

 

P: Você acha que a orientação sexual poderia influenciar no desempenho do atleta? 

 

F: Claro que não. Não tem a ver uma coisa com a outra. 

 

P: E no caso do psicológico, como o Richarlyson, que sofre esse tipo de perseguição? 

 

F: Eu acho que ele já levou tanta pressão sobre isso que ele já deve estar acostumado. Ainda 

mais hoje que ele está quase encerrando a carreira, mas é uma pressão a mais. Jogadores de 

futebol de times grandes são acostumados a pressão, né? Só que assim, já teve casos de 

racismo, mesmo durante os jogos, que é um tipo de descriminação, que abala o cara dentro de 

campo. Isso é normal também. Pode acontecer, mas acho que se ele, se for, e não quiser se 

assumir, já é uma demonstração de que existe essa repressão. 

 

P: Nos estádios há manifestações homofóbicas nas torcidas? O que você acha desse tipo de 

manifestação? 

 

F: Eu acho muito difícil isso mudar em curto espaço com medidas assim. É uma questão 

cultural que está entranhada. Se você for ver um futebol de várzea, vai ser muito pior. Isso 

sempre existiu. Claro que é uma cultura que tem que ser mudada, mas não sei se será mudada 

em 10, 15, 20 anos. Acho que irá demorar muito tempo para mudar. 

 

P: Você acha que as medidas tomadas pela FIFA, como multas, contribuem para diminuir os 

casos de homofobia nos estádios? 

 

F: Acho que isso é hipocrisia. Acho que não muda nada porque no caso eles multam a 

confederação, no caso, multou a CBF. Isso não vai impedir que no próximo jogo isso 

aconteça novamente. É até hipócrita você dizer que a CBF terá a capacidade de controlar 60 

mil pessoas em um estádio. Se alguém gritar viado, bicha, isso será impossível de controlar. 

Isso é mais uma tentativa de passar uma imagem de que está fazendo alguma coisa. Como não 

tem como resolver isso, passa essa imagem de que está combatendo, mas não está fazendo 

nada. É uma medida totalmente sem eficácia. 
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P: Quais tipos de medidas poderiam ser tomados para diminuir esse tipo de caso? 

 

F: A curto prazo não acredito. Essa questão de xingamento dentro do estádio é questão a 

longo prazo. Educação, desde criança. Se a pessoa teve uma educação heteronormativa, 

homofóbica desde criança, ela pode até não xingar, mas vai pensar aquilo. Essa discussão a 

curto prazo não tem solução. 

 

P: Você acredita que o jornalismo esportivo deveria debater sobre essa questão no futebol? 

 

F: Poderia, poderia ter um debate mais amplo. Não deveria ser só um debate restrito ao meio 

esportivo. Acho que alguém teria que se assumir para levantar essa discussão. Porque é assim: 

o pessoal fala do Richarlyson, aí ele pega e não se assume. Aí mata a discussão. De repente, 

se ele tivesse se assumido, aí a discussão seria levantada. 
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Jornalista G – jornal impresso 

 

P: Como você entrou no jornalismo esportivo? 

 

G: Apesar de me achar jovem, comecei há 21 anos. Eu sou formado pela Universidade 

Federal de Goiás, na turma que começou em 93, conclui em 96, na verdade, por conta de 

greve, foi em 97 e só fui colar grau em abril de 97. Coincidentemente tinha uma vaga na 

editoria de esportes d‘O Popular. Tinha uma triagem na universidade e eu tive meu nome 

sugerido. Rapidamente, foi isso. Era uma área que eu tinha interesse, apesar de meus colegas 

não acharem que eu trabalharia nisso. Acharam que eu ia na economia, política ou qualquer 

outra coisa, mas era uma área que eu tinha interesse, resolvi aceitar a partir de meados de 97, 

acho que em meados de abril, eu já entrei, colei grau e praticamente entrei na semana seguinte 

da colação de grau. Eu sou da nossa editoria, por incrível que pareça, o cara mais velho, 21 

anos. 

 

P: Você via naquela época algum tipo de preconceito contra o jornalismo esportivo? 

 

G: Não... assim... eu acredito que alguns não gostavam, não gostam de jornalismo esportivo. 

Isso é muito comum, mas a gente não tinha nenhum tipo de experiência nessa área. Hoje, tem 

o Doutores da Bola. Naquela época não tinha nada voltado ao jornalismo esportivo. O que a 

gente fazia era meio corrido, por exemplo, a disciplina de jornalismo comunitário eu fiz 

candomblé. Outra disciplina eu fiz sobre Marcuse e Comunicação. Então, eram temas que não 

tinha nada a ver com esportes. Qualquer um de nós que falasse que iria trabalhar nessa área 

cairia nessa, mas era porque não tinha na universidade. Como só havia a universidade federal 

na época de graduação no jornalismo, mas meus colegas não discriminaram. Alguns 

perguntaram: ―pô, você poderia fazer outra coisa‖, mas acho que passaram a entender que era 

aquilo que eu gostava e a vida seguiu. Pelo menos eu não tive essa percepção de que fosse 

algo preconceituoso. Era estranho para eles, algo estranho para eles. 

 

P: Você frequentava praças esportivas na época? 

 

G: Naquela época, como eu tinha vindo do interior, vim de Catalão, na verdade acompanhava 

pelos meios de comunicação, mas nunca deixei de acompanhar futebol, outros esportes, a 

Copa de 94, peguei os Jogos Olímpicos de 96, em Atlanta, Peguei 98, estava fazendo a 

faculdade, Barcelona, Seul 88. Fui criado acompanhando tudo isso. Sempre fui um cara 

vidrado e lia. O engraçado é que meu acompanhamento no esporte começa em Goiandira, 

quando eu ia para a casa dos padres para ler o Estado de São Paulo, gostava muito, e me 

atrevia a ler alguns jornais italianos, principalmente o Corrieri della Sierra, mas eu não 

entendia, mas tentava entender alguma coisa. Ia folheando na página de esportes, ia para lá, 

porque os padres eram italianos. Fui forjado como jogador de base, disputei campeonato 

colegial em Goiandira, Catalão e peguei o bom futebol de base na minha época. Com 15 anos, 

jogava em times adultos de Goiandira, fiz isso boa parte da minha vida, jogando futsal e 

futebol de campo. Depois paramos, estudamos, mas nunca deixei de acompanhar, mas quando 
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cheguei para trabalhar, eu já tinha um acompanhamento disso, já tinha... às vezes meus 

colegas perguntam ―você lembra do jogador tal?‖, eu digo que lembro... acompanhava de 

alguma forma, lia a revista Placar, O Popular, Diário da Manhã... o que aparecia, eu sempre 

estava lendo. Então, me criei acompanhando jornalismo esportivo, não muito rádio, mas TV e 

jornal impresso, sim. 

 

P: Quantos anos você tem? 

 

G: 42. 

 

P: Você já teve conhecimento de atletas homossexuais no futebol? 

 

G: Desculpa, 48. Teve aquele exemplo que citei de um jogador que passou, acredito que seja 

Minas Tênis Clube, que é dos anos 80, um caso em que ele tentou assumir, mas que eu lia na 

época, a Martina, mas não me aprofundei. Tem insinuações do Margarida, que era árbitro e 

que se tornou pitoresco. O Margarida se tornou uma figura, eu acho que ele conseguiu driblar 

isso bem, criando um personagem. A Martina vejo pela força que ela tinha das vitórias. Ela 

tinha esse gabarito para se assumir, mas um caso que eu acredito que ele não tenha sido 

compreendido por causa do preconceito e não tem um nome consolidado, como o caso do 

vôlei. São situações interessantes. Uma tinha carreira, tinha know-hall, o outro não tinha e 

sofreu com isso e outro criou personagem, que é o Margarida, que acabou caindo no gosto 

popular. Não sei se o Margarida se assumiu como homossexual. Foram casos que, puxando 

um pouco pela memória, me lembro um pouco mais de acompanhar. Por aqui não me lembro. 

Talvez uma ou outra situação, mas é aquela coisa da insinuação, de uma pessoa insinuar que é 

ou não é. E falar se uma pessoa é ou não é é tão irrelevante. 

 

P: Você acredita que há homossexuais no futebol? 

 

G: Acredito que há homossexuais em qualquer setor da sociedade. Qualquer circunstância, 

qualquer grupo ou segmento e isso é possível. Mas acho que isso é tratado como um tabu. Se 

o jogador não tem uma condição que possa se ancorar para falar nisso, não vejo possibilidade. 

É muito visto como um meio viril e associado à virilidade, da força física. 

 

P: Quais são as condições que os atletas homossexuais poderiam encontrar se assumissem a 

orientação sexual? 

 

G: Um atleta comum, no início de carreira, acredito que não vai longe. O clube não vai querer 

contratar, o treinador vai ficar olhando com desconfiança, às vezes o colega. É um meio 

machista, que não assume esse tipo de coisa. O selinho do Sheik foi um rebuliço e eu nem sei 

qual, não dá nem para saber qual é a intenção do Sheik. Os torcedores do Corinthians, que 

associam muito a um grupo de machões, de viris, alguns não aceitaram. É muito forte. O cara 

tem que ter muita personalidade para encarar isso, falar que é e ―estou aqui‖. Talvez um 
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assumindo possa abrir para outros casos, mas não é simples, não é fácil no meio do futebol 

por conta disso, do machismo, da virilidade. Isso é muito latente. 

 

P: O que você acha dos cantos homofóbicos dos torcedores? 

 

G: É uma coisa que vem da cultura mexicana, como é da cultura brasileira. Aqui tem na 

pelada aquela ideia de que o goleiro ou é bicha ou é doido. Eu sei porque eu ouvi demais, eu 

era goleiro. Eu era goleiro na minha infância a gente ouvir falar: ―você é doido? Ou é viado?‖. 

Acredito que na cultura mexicana deve acontecer isso. Essas manifestações ocorrem no 

futebol nesses gracejos maldosos, assim como na questão racial. Acho que o futebol é muito 

bom para escancarar essas convenções da sociedade. O futebol é a sociedade. Essas coisas 

vão para dentro do campo, ele não compra o ingresso e deixa o preconceito de fora ou o lado 

racista. Assim, como a violência das torcidas que dão uma ideia do que é a violência da 

sociedade. Eles não vão e deixam o lado violento para fora. O futebol é sociedade. Sei lá, 

reprodução da sociedade. Sou contra a punição contra a equipe. A equipe vai punir como? Ou 

controlar como? Aí acho meio complicado, como forçar uma barra. O indivíduo que deve ser 

punido ou o grupo, não a equipe. Você coloca a equipe dentro da quadra, dentro de campo, 

não tem como controlar isso aí. Vai ter que ser guarda, vigilante? Eu sou contra a essa 

situação, acho que deveria ter punição contra quem comete isso. Tentar identificar e punir. A 

não ser que o clube tenha posições discriminatórias, aí é outra história. O clube, a equipe ou o 

atleta, aí é bem diferente, mas isso aí sou contra. 

 

P: Qual seria a função do jornalismo esportivo dentro dessa discussão? 

 

G: O jornalista, no exercício da profissão, tentar se livrar de preconceito porque você vai lidar 

com variadas vertentes em seu cotidiano. A primeira coisa que se impõe é deixar de ser 

torcedor, não é fácil. Você tem que lutar contra isso. E tem aprender a lidar com esse tipo de 

coisa. Se for lidar com o atleta homossexual e daí? Ele é um atleta, para mim, é um atleta. Ele 

não vai deixar de ser atleta porque assumiu. É um pouco difícil responder porque não é tão 

comum esse tipo de coisa, a gente não sabe a reação de colegas entender isso. Na minha 

opinião, é normal. Quando vou para um lugar, entrevisto o personagem, o atleta. E acho que o 

jornalista também tem que ir de encontro a isso, não pode assumir posições homofóbicas, 

assim como não pode assumir posição de violência, de torcida... 

  

P: O jornalista esportivo poderia reproduzir esses estereótipos? 

 

G: O preconceito não é algo que se guarda em casa. Com certeza tem. O jogador requebrar, 

fazer alguma coisa diferente, isso vai para a visão do jornalista e vai passando porque não há 

uma pausa para reflexão sobre isso. De situações mais triviais, isso vai passar. Agora, em 

situações de mais embates, não sei como seria o comportamento de jornalistas. É algo que vai 

ser um desafio para nós. 

 

P: Por que esse tema não é tão debatido pelo jornalismo? 
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G: Porque esse tema ainda é tabu. E você precisaria de alguém que assumisse. Você não pode 

partir de uma premissa e chegar lá e não ter alguém para assumir. Acho que passa muito por 

isso aí. O esporte é muito associado à questão da força, da virilidade, mas também tem esse 

lado de assumir. Acho complicado falar disso. Tem um time de gays e assumiu, né? Eu 

lembro que a gente tentou fazer matérias sobre isso, podemos encontrar pesquisadores, 

sociológos, mas ninguém vai querer falar de assuntos do cotidiano. Isso é muito velado e 

guardado. E vou além, como na política, você não encontra homossexuais. Então, tem 

segmentos, que é chato, mas se vê uma casta. Então, um jogador para assumir que é violento, 

não assume. Um jogador dá uma entrada violenta, maldosa e não assume, imagine falar que é 

homossexual. Aí acho mais complicado. Eu falo jogador ou jogadora. Talvez, as mulheres 

possam ser a vanguarda disso, com mais coragem de encarar esse lado, mas pela situação 

delas, elas estão no limiar da sobrevivência. Elas estão lutando para garantindo emprego em 

um time. Tem muito disso de vôlei, basquete. Isso é muito complexo por esse lado. Tem que 

ver a questão da fragilidade profissional. Elas estão lutando primeiro pelo quê? Pela 

sobrevivência, pelo direito de lutar para depois assumir isso. Primeiro vai pelo básico para 

depois chegar a isso. Talvez por isso a situação da Martina tenha sido mais fácil. Ela tinha 

uma condição para isso, mas para outra personagem não seja tão fácil. Acho isso caminha 

para um embate. De uma hora para outra isso também acontece de falar alguma coisa. Tem o 

caso do jogador de vôlei. O preço que ele pagou foi bem elevado para um jogador que foi 

cotado a ser da Seleção Brasileira. 

 

P: Seria possível alterar esse contexto? 

 

G: É possível. Acredito que é nas contradições que as mudanças são forjadas. A força da 

história é essa, né? Às vezes, você imaginar que algo está consolidada e, de repente mudar a 

situação, ou uma tentativa de rompimento. Além do esporte estar relacionado à virilidade, 

também está relacionado ao resultado. O esporte é muito de resultado. Então, essas situações 

vai passando e a gente não consegue perceber muito isso. Quando a gente vai abordar o 

jogador, é sempre muito em cima do resultado. Você tem um ambiente machista, associado à 

virilidade e que é muito associado ao resultado ao seguinte.  

 

P: Tem alguma informação para acrescentar? 

 

G: Um caso que pegou muito no jornalismo, que vi por alto, foi o caso do Raí, que foi 

publicado e ele processou a pessoa. Parece que saiu uma notícia e o negócio foi mal apurado e 

envolvia outro famoso, mas foi um dos casos mais fortes que apareceu nos últimos anos e, se 

foi mal apurado, foi terrível isso para as pessoas e os jornalistas que partiu de uma premissa, 

de uma dedução. Acho que esse caso do Raí espelha bem, foi bastante sério. Se for mal 

apurado, foi terrível, tanto para o Raí, para outras pessoas, uma situação complicada. São 

situações que é preferível você buscar na fonte e isso é pessoal, particular. Quando trabalho 

com o atleta, falamos sobre o cotidiano, falamos sobre outras coisas, mas não gostam e temos 

que respeitar isso. 
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Jornalista H – jornal impresso 

 

P: O que te motivou a seguir na carreira do jornalismo esportivo? 

 

H: Eu escolhi o jornalismo por causa do jornalismo esportivo. Até brinco se eu tiver que sair 

dessa editoria, desse ramo, prefiro fazer outra coisa do que ficar no jornalismo. Essa é uma 

visão que tenho desde pequeno porque tinha um sonho de ser jogador, não consegui realizar, e 

encontrei no jornalismo uma forma de ficar conectado nesse mundo. Então, foi basicamente 

essa a minha intenção, desde que me formei trabalho na área. Graças a Deus estou bem 

encaminhado. Já vou para seis anos trabalhando com o esporte. 

 

P: Como você entrou nessa área? 

 

H: Eu comecei lá na UFG. Nós temos um projeto de extensão chamado Doutores da Bola, 

que é um projeto da Rádio Universitária com a FIC, na época era Facomb. Ela foi a porta de 

entrada porque a gente poderia experimentar na prática as transmissões, viver aquele 

ambiente, fazer entrevistas, transmissões de jogos, viver o dia a dia dos clubes. Então, a partir 

daquele momento, em 2008, segundo semestre da faculdade, eu já entrei e não saí mais. 

 

P: Durante esse período você conheceu algum atleta homossexual? 

 

H: Como eu estou dentro do futebol, basicamente o futebol masculino, porque o futebol 

feminino tem menos espaço na mídia. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente tinha o 

campeonato feminino que tinha três equipes. Então, a cobertura é pequena porque 

representativamente o esporte é muito pequeno ainda, infelizmente. Nesse meio do futebol 

feminino eu convivi com um caso desse de duas meninas que são namoradas e jogam no 

mesmo time, mas no futebol masculino é muito difícil você perceber. Às vezes, tem um 

comentário dentro do vestiário, surge uma fofoca de que existe homossexual dentro do elenco, 

mas nunca vem à tona. Eu convivi com um caso, mas não chegou ao ponto de o cara se abrir e 

tudo mais, só que a gente percebe que quando o jogador tem essa deixa ele tenta vestir uma 

carapaça de hétero para poder se afirmar, não sei o que se passa na cabeça porque o cara não 

se abre para falar sobre o assunto por N motivos. 

 

P: E por que é tão difícil encontrar homossexuais no futebol? 

 

H: Acho que o futebol é o terreno mais hostil para o homossexual. Primeiro por conta do 

machismo que você percebe no estádio. Nas arquibancadas tem gente de todos os jeitos e o 

pessoal que vai lá pode tirar qualquer veste de ética. Ela vai xingar, vai falar palavrão, mesmo 

que ela não faça isso durante o dia a dia. Tudo isso o estádio de futebol proporciona. 

Infelizmente a nossa cultura é assim. Acho que ainda vai demorar um pouco para ela 

melhorar, mas esse é o ambiente bastante hostil. O jogador pensa muito nisso porque deve ser 

muito difícil para ele entrar em campo todas as vezes, perto da sua torcida, que deveria apoiar. 

Se ele toma isso de assumir, acho que ele terá contra ele durante todos os jogos da carreira. 
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Pode mudar de time que eles vão perseguir para sempre. Então, acho que por isso existe uma 

dificuldade muito grande. Outra dificuldade é que não existe uma liderança entre os atletas 

homossexuais ou a comunidade para poder ser o âncora dessa causa. Entendeu? O cara poder 

chegar e assumir com um nome de expressão para que os outros tomem coragem também. 

Acho que só a partir desse momento que isso vai diminuir porque os caras, às vezes, fica ali 

atrás de uma máscara e a torcida fica na dúvida e isso já gera uma piadinha de mau gosto, a 

chacota. A partir do momento que tiver essa abertura... eu sei que é uma quebra de 

paradigmas e não sei se está próximo de acontecer, mas só a partir disso que essa questão vai 

mudar um pouco mais. 

 

P: Se um jogador assumisse a homossexualidade, como você acha que seria a reação dos 

torcedores e da imprensa? 

 

H: Acho que os torcedores... tem um caso que nem foi de assumir, foi o do Emerson Sheik. 

Ele postou uma foto dando um selinho no amigo e ele era um cara muito querido da torcida 

do Corinthians até pelo estereótipo que ele criou de ser um jogador de dar porrada e que 

chama para briga e enfrenta, quebrou o encanto da torcida e não suportou isso e acabou saindo 

do time. Por parte da torcida, temos que deixar isso bem claro, mas essa reação por causa de 

uma foto de um amigo, mas poderia ser no irmão ou até mesmo um gesto do Emerson de dar 

luz a uma questão de um amigo que é homossexual e aproveitando a imagem dele que tem 

uma exposição muito grande, acho que esse caso dá para perceber como seria. Acho que seria 

uma aversão muito grande. É igual se um jogador que dá entrevista no campo, a torcida vai 

acabar aceitando, não sei se aceitando é a palavra, mas vai querer que ele continue no time, 

apesar da condição dele. Acho que hoje ainda é muito difícil, principalmente no futebol 

brasileiro. A gente vê que na Europa e EUA, alguns atletas assumindo, mas mais ex-atletas 

que atletas. Tem um cara que já se aposentou e, parece que quando ele aposenta, ele tira um 

peso das contas e fala que pode assumir a condição, o homossexualismo. Acho que hoje seria 

muito difícil a torcida aplaudir isso ou aceitar, não sei. A imprensa não tem que achar nada. 

Ela tem que dar luz a esse fato, que é feito para a construção da sociedade a gente está em 

2017 e sabemos que é uma tendência que vai seguir, de as pessoas terem liberdade, apesar de 

todo o ambiente político e hostil que estamos vivendo, mas acho que é um caminho hostil sem 

volta. O que temos que fazer é dar luz, humanizar o assunto, dar a voz à pessoa e sem 

julgamento. Acho que nossa função é essa. Aconteceu, o cara assumiu, seria ótimo a gente 

sentar com ele e humanizar a questão porque estamos precisando, humanizar a questão. No 

esporte, a gente trabalha muito com o resultado e técnica e esquecemos de humanizar a 

questão. Como é um assunto que gera muito impacto na sociedade. Costumo dizer que há 

tanta coisa acontecendo no Brasil e o 7 a 1 ainda é uma questão muito forte em relação a 

outras coisas que ainda deveria ser maior, que a gente precisa humanizar mais quando 

acontece coisas que são reflexo da sociedade dentro do esporte. Então essa é a nossa tarefa. 

Acho que hoje tem pouca gente que dá esse espaço e dar ambiente para as pessoas. Fizemos 

até uma matéria legal no jornal de uma menina trans que joga vôlei. É um assunto delicado, 

que veio antes da novela, mas os poucos casos que a gente tem desse assunto na imprensa 

goiana, que ainda é muito machista. Se você for analisar o discurso do rádio ainda é cheia de 



182 
 

piada homofóbica, cheia de coisas inaceitáveis. Então, acho que ainda temos que caminhar 

muito ainda. No jornal O Popular nós temos mais liberdade até para falar sobre esse tipo de 

questão. Então, tentamos aproveitar o máximo, mas não é sempre que dá para levantar essa 

questão, até pela dificuldade dos atores quererem falar. Nós também temos essa premissa. A 

gente pode debater, chamar especialista, mas o atleta não tem essa abertura por medo, tem um 

monte de coisa, por exemplo, o patrocínio que o cara pode perder se o cara se declarar 

homossexual. Então, são várias barreiras que precisam ser quebradas e acho que nosso 

principal tarefa é mostrar o assunto para que as pessoas possam entender do que se trata. 

Porque as pessoas nem é homofóbica, mas ela se leva pelo senso comum que joga preconceito 

e quando a pessoa não tem discernimento ou não para pensar nesse tipo de questão é fácil de 

reproduzir isso. 

 

P: Entre os jornalistas, você conheceu algum que fosse homossexual? 

 

H: Esportivo, acho que não. Tive uma experiência com um amigo na Rádio Universitária. Ele 

era assumido. Inclusive ele era ativista, mas era estudante. Foi no Doutores da Bola, uma vez 

foi de saia uma vez no estádio para trabalhar na transmissão. Só que no meio do esporte eu 

não conheço assim. Se for parar para pensar, é uma editoria mais machista. Acho que existe 

no jornalismo esportivo. A gente percebe essa divisão até mesmo dentro da universidade. 

Normalmente não se caminha muito pelo esporte, não sei se por questão de afinidade ou por 

saber que é um território hostil. Daí não tem essa procura muito grande na universidade. Na 

Facomb a gente tinha uma aceitação por conta de uma disciplina. Acho que é um legado que o 

Doutores da Bola tem de inserir as meninas porque no futebol é tão machista que até para as 

meninas terem espaço é mais complicado. Cheio de estereótipos, a menina só entra se for 

bonita, entra para apresentar programa pela beleza, mas a gente sabe que hoje em dia, cada 

vez mais tem jornalistas competentes. Na nossa editoria temos duas meninas, a editora e a 

repórter. Se para a mulher é difícil, imagine para o homossexual. Acho que é um território 

mais hostil que para outras editorias, mas que tem espaço para todos. O esporte é uma editoria 

específica, mas acho que todos gostam pelo menos um pouco de esporte. Acho difícil 

encontrar quem é avesso ao esporte. Acho que pode entrar qualquer tipo de pessoa. Tem a 

competência, a pessoa tem que gostar muito. Qualquer outra coisa não deveria nem ser 

colocado em pauta. 

 

P: Como você vê as manifestações homofóbicas dos torcedores? 

 

H: Acho sem dúvida que o brasileiro tem a mania de importar coisas e geralmente importa 

idiotices. Até no modelo de país que quer ser um modelo de Estados Unidos que nunca daria 

certo pelas nossas particularidades. O Brasil gosta de importar demais. É o tal do complexo de 

vira-lata. Esse grito foi uma importação do futebol mexicano que começou isso na 

Libertadores quando os times mexicanos entraram na competição.  Nas transmissões já tinha 

o tal do puto, que é o xingamento homofóbico no mexicano. Importo isso e ficou mais forte 

na Copa do Mundo. Acho uma idiotice completa. O Brasil não tinha esse tipo de tradição. 

Sempre xingou o juiz, o adversário, mas foi uma importação barata e idiota. Porque não 
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condiz com nossa tradição de arquibancada e reforça o tom homofóbico na contra-mão do que 

deveria acontecer que é uma abertura maior e liberdade. Isso reforça um estereótipo que 

deveria ser extirpado. Acho que a FIFA tem agido, mas da forma dela, aplicando multa. Acho 

que a punição pecuniária que pode fazer com que os clubes façam campanhas, mas entra na 

história do dirigente que pode ser arcaico, homofóbico e isso se torna uma bola de neve. Acho 

que deveria ir além de multa, com perda de mando, estádio vazio até o pessoal começar a 

parar com isso. A gente não tinha isso. Importou e foi aumentando. 

 

P: Você acha o jornalismo esportivo deveria debater sobre a questão da homossexualidade no 

futebol? 

 

H: Acho que sim, mas a gente esbarra na questão das pessoas, os homossexuais não quiserem 

falar sobre o assunto, principalmente os atletas. Acho que no Brasil até ex-atletas tem essa 

dificuldade. Nossa tarefa é tentar buscar outros meios, como falar com especialistas, tentar 

conversar com as pessoas, nem que seja de forma anônima. Os jornalistas têm alguns 

caminhos, como contar uma história sem a pessoa se identificar porque hoje elas não querem. 

A gente tenta entrar nesse assunto, mas é muito difícil ainda, infelizmente. Mas a gente tem 

que tentar é buscar meios. A questão da menina trans foi legal porque ela quis falar sobre um 

assunto interessante. Nosso objetivo é buscar isso sempre e tomara que as pessoas comecem a 

falar. Eu sei que o ambiente... teve um período de crescimento da liberdade. Agora, a 

sociedade está muito reacionária sobre esse assunto. A gente viu agora a repercussão que a 

novela teve nas redes sociais com boicote à Rede Globo sendo que deveria ser o contrário. Ela 

está colocando luz sobre algo que acontece, está na nossa sociedade. Ela não está inventando 

nada. Acho que o jornalismo esportivo deveria fazer isso também. Se tiver um prazo com 

elaboração séria de reportagens sobre o assunto e cavar essas histórias porque é importante 

que a sociedade debata sobre isso e, através de exemplos, comece a ter menos preconceito. 

Porque acho muito importante. 

 

P: Tem algo a mais para falar sobre o tema? 

 

H: O Richarlyson já chegou a dar declarações que não era homossexual, mas teve toda uma 

carreira marcada pela reação da torcida desde a hora que é contratado até o momento em que 

entra em campo que é de muita aversão. Acho que ele é um caso clássico para mostrar que 

não estamos preparados ainda, mas que precisamos fazer algo para que este momento chegue. 

A gente precisa de lideranças que se assumam e diga que isso não é problema. Não interfere 

em resultados, em nada. Acho que precisa, como imprensa, amplificar o assunto, falar para 

mais pessoas. Então, se o cara saber usar, é uma ferramenta poderosa para os dois lados. 

Tanto para reforçar estereótipos, quanto para diminuir a barreira para que em alguns dias a 

gente, quem sabe, ter um ambiente um pouco mais plural do que temos hoje. Ainda é um 

ambiente muito hostil. 
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Jornalista I – jornal 

 

P: Quando você se formou? 

 

I: Me formei agora, peguei meu diploma agora, em março de 2018. Trabalho desde 2016 no 

jornal Diário da Manhã como repórter da editoria de esportes. 

 

P: Por que você escolheu o jornalismo esportivo? 

 

I: Na verdade eu iniciei minha carreira acadêmica no Direito, cursei dois semestres, não 

estava satisfeito, percebi que não estava me encaixando e no jornalismo eu me identifiquei 

mais, sempre fui apaixonado por esportes e percebi que queria trabalhar com aquilo e foi aí 

que decidi mudar de curso. Acho que essa escolha foi bem acertada porque estou bem feliz 

em trabalhar no jornalismo, principalmente o esportivo. 

 

P: Você também passou pela Rádio Universitária? 

 

I: Passei pela Rádio Universitária. Fui monitor de dois programas na rádio, o Fanáticos 

Esporte Clube e o Doutores da Bola. Foi uma experiência muito grande profissional. 

 

P: Quando você começou na rádio? 

 

I: O primeiro contato foi ainda no primeiro ano da faculdade, segundo período de 2014.  

 

P: Você acha que o jornalista esportivo tem liberdade para fazer o trabalho ou sofre algum 

tipo de pressão? 

 

I: A liberdade plena a gente nunca tem. O ideal seria isso para falar o que pensa. Não que a 

gente seja reprimido de uma forma grande de expressar nossa opinião, acredito que a gente 

tem que seguir mais uma linha, ou editorial ou uma pauta. Você não é 100% livre, mas pelo 

menos eu vejo que na minha empresa não sou engessado. Minha liberdade é um pouco maior, 

apesar de não ser totalmente livre. 

 

P: E como você classificaria sua relação com o editor? 

 

I: Uma relação muito tranquila. Ele conversa bastante com a gente. Pelo fato dele ter sido 

estudante da UFG, assim como eu, acaba que a formação é a mesma, as ideias são as mesmas 

e isso acaba dando uma linearidade melhor no discurso. A gente acaba tendo as ideias um 

pouco mais alinhadas. Os quatro membros da editoria de esportes passaram pela Rádio 

Universitária. 

 

P: Durante esse período, você já ouviu falar sobre atletas homossexuais? 
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I: Sim. Já teve assuntos relacionados ao tema e o impressionante é que é sempre de forma 

pejorativa, né? Mas nada assumido, o pessoal faz burburinhos nos bastidores com alguns tipos 

de comentários, mas com brincadeiras mais pejorativas. 

 

P: E sobre jornalistas esportivos? 

 

I: Ah, tem também. Sempre quando vejo esse tipo de conversa é no tom pejorativo. 

Brincadeiras, claro, ninguém declarou ser homossexual, mas o pessoal faz brincadeiras 

mesmo com conversas veladas tirando sarro. 

 

P: Você acredita que exista homossexuais no futebol? 

 

I: O homossexualismo está em todo lugar. Então, naturalmente, tem no futebol. Uma coisa 

normal de se ter. 

 

P: Por que o homossexual não torna pública a orientação sexual? 

 

I: Não sei te dizer o porquê, mas acredito que o futebol ainda seja um ambiente muito 

machista, né? Questão de torcida, né? O pessoal tira muito sarro um com o outro. Acredito 

que eles possam se valer disso de uma forma muito errada para sacanear o outro, mas acho 

que o que pega mesmo de uma forma mais forte é o fato de ser um ambiente muito machista. 

Dentro de campo, fora, entre as torcidas e os próprios jogadores, a comissão técnica, o 

ambiente do futebol ainda é muito carregado de machismo mesmo. 

 

P: Você acha que a diretoria também tem algum tipo de preconceito? E os jornalistas? Como 

você acha que seria abordado esse tema no jornalismo? 

 

I: Eu vejo que em uma diretoria séria não deveria ser levado isso em consideração. Tem que 

avaliar o atleta sobre o futebol que ele apresenta dentro de campo, independente da opção 

sexual ou crença ou qualquer opção pessoal, mas como a gente nunca sabe o que pensa na 

cabeça dos dirigentes e tem muitos times de futebol com cabeças muito antigas, então não 

posso dizer se isso interfere ou não. A gente viu alguma evolução, por exemplo, por parte dos 

anos 1900 que foram sendo aceitos os negros jogarem futebol e tinha casos que os negros 

deveriam se esconder. Teve um caso no Fluminense que os atletas passavam pó-de-arroz para 

disfarçar. Então, o homossexualismo, por ainda enfrentar esses preconceitos, tenta esconder, 

mas com a evolução, esse tipo de situação vai acabar. Com certeza. 

 

P: Em que prazo? 

 

I: Espero que seja em médio ou curto prazo porque as pessoas estão se orientando sobre esse 

tipo de situação. O debate está ficando um pouco mais aberto. 

 

P: Como os meios de comunicação poderiam ajudar nesse processo? 
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I: Vejo que a mídia tem um papel importante em tratar esse assunto como se não fosse um 

tabu até porque é uma coisa normal. Então, deve ser tratado com a naturalidade que merece. A 

gente já vê que tem liberdade para tratar sobre o assunto. Por exemplo, saiu uma reportagem 

recente de um time de futebol só de gays. Acho que soltamos alguma nota, mas não tenho 

certeza. 

 

P: Você acha que poderia ter algum comentário machista ou homofóbico na mídia? 

 

I: Acredito que não. Até porque você trazendo um discurso desrespeitoso para mídia e 

propagando um tipo de preconceito. Acho que seria totalmente errado isso aí. 

 

P: No últimos anos vimos alguns gritos homofobicos por parte dos torcedores. O que você 

acha dessa atitude? 

 

I: Então, é um termo bastante infeliz. Eu gosto do futebol de rivalidade, catimbado. Acho que 

tem que existir essa rivalidade, mas sempre dentro do limite do respeito. Você não vai pegar 

uma palavra completamente errada e desrespeitosa para provocar o adversário. Esse não é o 

caminho. Acho que tem muitas outras formas de aflorar a rivalidade pela provocação 

saudável, que traga um ambiente bacana para o futebol e não termos preconceituosos de 

caráter de desrespeito. 

 

P: A FIFA tem punido em relação a essas atitudes. Como você vê a atuação da FIFA neste 

caso? 

 

I: É importante para a conscientização, né? Tudo o que for feito nesse sentido para orientar e 

modernizar o futebol são bem-vindos. 
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Jornalista J – televisão 

 

P: O que te motivou a seguir na carreira do jornalismo esportivo? 

 

J: Eu sempre gostei de esportes desde criança. Eu me lembro que meu pai tinha um comércio, 

eu descia para o comércio dele para pegar o caderno de esportes. Algo que ninguém me 

ensinou. Meu pai não é fã de esportes. Algo que era meu mesmo, de gostar. 

 

P: E como você entrou na carreira? 

 

J: Entrei na carreira meio por acaso. Fiz uma seleção para estágio na Rede Globo lá em BH e 

quando fiquei sabendo da vaga era de esporte. Foi basicamente um golpe de sorte. Não foi 

algo que eu tracei trabalhar com o esporte. Tinha um leque muito aberto, eu era estudante. E o 

melhor dos mundos seria trabalhar com esporte. Acabou que foi uma coincidência mesmo. 

 

P: Quanto tempo você está nessa carreira? 

 

J: Comecei em novembro de 1999. Então, são 18 anos. 

 

P: Durante esse período, você conheceu algum atleta homossexual? 

 

J: A gente ouve, né? A gente ouve dentro dos clubes muitas especulações sobre atletas que 

são gays, mas não se manifestam. Na verdade, quem se manifesta hoje é uma minoria. 

Geralmente a pessoa se manifesta depois de encerrar a carreira. Por exemplo, hoje tem lá no 

The Voice americano um jogador de futebol que se assumir homossexual depois de encerrar a 

carreira. Enquanto ele era jogador da liga NFL ele não assumia. Hoje o cara de 1,90, 130 kg, 

que é gay, e foi se revelar depois que encerrou a carreira. No meio esportivo, temos essa 

prática mais fora do Brasil de na ativa se assumem gays. Hoje, no Brasil, só consigo me 

lembrar da Rafaela Silva, a judoca, e de algumas jogadoras de vôlei. O jogador de Minas 

Tênis, a Carol Gattaz, ela fala abertamente sobre a orientação sexual dela, que tem namorada 

também. Sigo elas nas redes sociais e frequentemente elas postam declarações uma para outra, 

não tem o menor problema em não se esconder, mas, assim, infelizmente, nem tem tanta 

repercussão na mídia. Quem acaba sabendo disso são as pessoas que seguem ela. Nunca vi 

uma matéria sobre isso: da relação da Carol Gattaz com a namorada, o modo que elas tratam 

naturalmente sobre esse assunto. Deveria ter porque é um bom serviço que elas prestam 

contra a descriminação sexual, contra a situação dos gays no esporte. 

 

P: Você falou de algumas situações no futebol, mas porque as pessoas não assumem no 

futebol? 

 

J: Acho que o futebol é um meio muito mais machista. Já houve jogadores de futebol que se 

revelaram, mas foram pouquíssimos. Acho que o futebol expele um pouco os preconceitos 

que existem na sociedade. Por exemplo, a questão racial no Brasil. Ela já teve alguns avanços, 
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poucos, mas já teve, graças a Deus. Por que? A quantidade de negros no Brasil é muito maior 

que a quantidade de gays. Então, eles têm muito mais voz. Outra coisa, negros não precisam 

se assumir para adotar uma postura de combate à descriminação. Eles já são negros. Artistas 

famosos, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, eles se engajam nessas campanhas contra o racismo e 

isso é muito importante porque eles são pessoas que são influenciadores, que são formadores 

de opinião. Por conta disso, hoje é muito menos tolerável no futebol o preconceito racial. 

Ainda existem muito, torcedores que gritam macaco, jogam banana para jogador, 

infelizmente, mas vem minorando lentamente. O mesmo não acontece na descriminação 

contra os gays. Por exemplo, no mesmo jogo, se um torcedor chama um torcedor de 

―macaco‖, isso tem uma repercussão enorme, graças a Deus. Agora, se o goleiro bate o tiro de 

meta e o estádio inteiro grita bicha, não tem tanta repercussão. E são duas atitudes igualmente 

condenáveis. Mas por quê? Porque os gays não se posicionam, estão em menor número que 

os negros, a dificuldade em se assumir é muito grande no Brasil, não tem um jogador gay que 

lidere uma campanha porque não é fácil se assumir neste meio. Eu vi, por exemplo, o caso de 

racismo contra o goleiro Aranha, eu conversando com um colega, falei que ―macaco‖ no 

futebol está proibido, graças a Deus, mas ―viado‖ está liberado. Aí esse colega respondeu: 

―neste caso, a regra não é clara‖. Ele ainda brincou. Porque a brincadeira contra os gays é 

socialmente aceita. E não deveria ser. A partir do momento que você fala que torcedor do São 

Paulo é ―bambi‖, que o torcedor do Cruzeiro é ―Maria‖ e que o torcedor do Vila é ―Panetone‖, 

que o torcedor do Fluminense é ―pó-de-arroz‖ no intuito de que seja algo engraçado, não tem 

graça nenhuma, e as pessoas riem, a gente vê que está muito distante de acabar com isso. 

Porque enquanto ser gay for para essas pessoas um sinônimo de algo engraçado, risível, nós 

vamos estar muito longe de resolver esse problema. 

 

P: Em relação à mídia, como você acha que seria a abordagem midiática se um jogador 

assumisse a homossexualidade? 

 

J: Acho que a mídia deveria valorizar esse ato porque hoje em dia no Brasil seria um ato de 

coragem. Uma repórter da ESPN, Gabriela Moreira, estava entrevistando um torcedor do 

Palmeiras, ao vivo, e ele falou ―ah, vamos ganhar dos... não lembro o termo que ele usou... 

dos viadinhos, dos bambi‖, sei lá. Ela repreendeu ele ao vivo. Aquilo foi muito bacana. 

Narrador, comentarista e repórter, que estiver em um jogo ao vivo, e o cara for bater o tiro de 

meta e a torcida for gritar bicha, acho que, se eu estivesse no jogo, estaria na obrigação de 

repreender esse tipo de atitude. Acho tão condenável quanto gritar macaco para um jogador 

negro é você chamar um goleiro de bicha quando for bater tiro de meta, independentemente 

dele ser ―bicha‖ ou não, mas você está usando a homossexualidade como sinônimo de ofensa. 

E ser gay não pode ser considerado ofensivo. Então, a imprensa deve combater essas coisas. 

Eu não vejo nenhuma matéria sobre os torcedores. Tem alguns clubes no Brasil que tem essa 

pecha de ser ―clubes de gays‖. Eu citei uns quatro que veio a minha cabeça. Tem que ter uma 

matéria grande, de fôlego, falando o quanto que isso é idiota, sem graça, o quanto isso não faz 

sentido em 2017. 

 

P: Entre os jornalistas esportivos você acha que tem brincadeiras homofóbicas? 
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J: Acho que tanto quanto tem na sociedade em geral. Não acho que seja mais ou menos. Acho 

que existe um respeito profissional. O problema não é entre jornalistas, o problema é que o 

preconceito sexual permeia todas as relações. 

 

P: Há uma dificuldades em encontrar homossexuais no jornalismo esportivo. Você acha que 

pode ser uma influência que vem do campo por ser um esporte machista? 

 

J: Também. O futebol é muito machista e passional. Por essa razão os jornalistas não 

assumem suas preferências clubísticas. Existe preconceito contra as mulheres no esporte. 

Então, se o cara fala que é gay, ele vai cair nesse preconceito que existe contra as mulheres. 

Muitos idiotas acham que as mulheres não entendem sobre esporte. Se o cara é gay, vão 

pensar que os jornalistas não entendem também. São coisas muito ultrapassadas, mas que 

enquanto não tiver um posicionamento das pessoas contra isso não vai mudar. Acho que a 

pessoa não precisa ser gay para se posicionar contra. Acho que jogadores heterossexuais 

poderiam combater isso. Tipo, meu colega está sendo xingado. A questão de gênero no Brasil 

está muito mais atrasada que a questão racial. 

 

P: A FIFA tem punido algumas confederações sobre as manifestações dos torcedores. O que 

você acha desse posicionamento da entidade? 

 

J: Acho corretíssima. Por exemplo, essa coisa do grito para o goleiro. Acho que as entidades 

se souberem desse tipo de comportamento e punirem o clube daquela torcida, talvez assim os 

torcedores aprendam a respeitar as pessoas. Porque você tira o mando de campo, você multa. 

Sabe... Acho certo. Acho a FIFA corretíssima. Estamos em 2017, acho que não dá para aceitar 

mais esse tipo de coisa, não é engraçado. 

 

P: Sobre esse tema, você tem mais algum comentário? 

 

J: Acho que é um negócio muito lento. As pessoas tinham que se posicionar. Eu entendo, 

vivemos em um país muito preconceito. Sabemos de atores que são gays e que não se 

declaram gays porque vão perder o papel de galã. Então, no meio do futebol a gente sabe, que 

nem é por parte dos clubes ou dos jogadores. É por parte da torcida. O que é pior. Um clube 

não tem problema em contratar um jogador gay. Um atleta não tem problema em trabalhar 

com um gay. O problema é que quando o cara se declara gay, ele tem 70 mil pessoas contra 

ele todo jogo. Acho que essa questão só vai melhorar no futebol quando a questão LGBT 

melhorar no Brasil de uma forma geral. Quanto mais gays se posicionarem, se declararem 

gays, quando houver posição contra quem toma esse tipo de atitude. Um clube sempre vai 

querer um cara que seja tecnicamente bom e isso não depende da orientação sexual. O cara 

não quer saber o que ele faz fora do clube, se ele sai com mulher ou com homem. Agora, o 

cara não vai querer entrar em campo com onze jogadores contra ele e 70 mil contra também 

do lado de fora. Torna tudo mais difícil. Eu só vejo uma solução por esse lado. 
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Jornalista K – rádio 

 

P: Quando você iniciou no jornalismo esportivo? 

 

K: Tenho 45 anos, nasci em 1972. Tive o prazer de chegar ao Goiás aos 14 anos e sair aos 24. 

Permaneci durante dez anos e, posterior ao Goiás, tive o prazer em jogar 26 equipes, sendo 24 

no futebol brasileiro e duas no mundo árabe, uma no Qatar e outra em Doha, e isso me deu 

muita experiência de vida, de carreira futebolística. Então, sou muito grato a tudo que Deus 

me presenteou em praticamente 22 anos de carreira. Então, sou um cara realizado. E hoje, 

depois de ter encerrado a carreira de jogador, agora como comentarista esportivo comecei em 

2010. 

 

P: Como foi sua entrada no jornalismo esportivo? 

 

K: Na verdade, eu fiz vários anos de um jogo beneficente em minha cidade e foram durante 

14 anos. Eu parei e voltei a fazer agora na última temporada de 2017. Eu sempre mantive um 

relacionamento bom com as pessoas da imprensa. Eu fui falar desse jogo e depois da minha 

participação nos debates esportivos, a gente começou conversando no dia a dia a possibilidade 

de eu me tornar um comentarista. Assim, bem distante, eu fui alimentando essa possibilidade 

que é uma coisa que jamais imaginei quando era jogador de futebol, mas quando você para 

você fica um pouco perdido porque o cara que vive no mundo do futebol não conhece o 

mundo aqui fora. Por isso que vários jogadores devem buscar acompanhamento psicológico 

depois que para porque é outra realidade. Graças a Deus não tive nenhum tipo de dificuldades 

quando tomei a decisão de parar eu fui conversando com o Charlie Pereira, que é um grande 

amigo, um cara que gosto muito e tenho respeito. Um profissional de mão cheia e fui entrando 

gradativamente como convidado na 730 e quando me dei por mim já estava comentando sobre 

futebol e estou até hoje e feliz. Às vezes, pelo meu jeito de ser, de maneira contundente, pago 

muito caro por isso. Nem toda verdade tem que ser dita. Como a gente fala no mundo do 

futebol, às vezes, você tem que ser vaselina. Eu vejo o comentarista na hora do jogo e ele fala 

existe três possibilidades: empate, vitória do mandante ou do visitante. Então, assim, a gente 

tem que respeitar a opinião de todos e tenho pensamento que todo jogo tem favorito. Então, 

até nisso pago caro, mas estou feliz. É o meu jeitão de ser. Essa é a dificuldade no mundo 

geral. Você não pode falar tudo o que você acha. Eu sou um cara realizado. Como jogador de 

futebol poderia ter ido mais longe, mas pelo meu comportamento temperamental paguei muito 

caro por isso e agora como comentarista da mesma forma. Mas o mais importante é que as 

pessoas me aceitam porque sabem que eu não faço esquema com dirigentes. A gente sabe que 

tem muito disso e quando a gente conversa com pessoas mais novas, existem duas linhas: 

você escolhe o bem ou o mal. E eu escolhi o bem. O bem você paga muito mais caro. 

 

P: Como atleta, você acha que o futebol é um espaço aberto aos homossexuais? 

 

K: Durante minha carreira acompanhei muito isso nas categorias de base, mas sempre me 

relacionei bem com essas pessoas, respeito o direito de escolher, de ir e vir. Temos que 
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respeitar a escolha do ser humano. Se ele escolhe ser homossexual, nem por isso tem que ser 

rejeitado pela sociedade. Eu falo isso no âmbito geral, não só mundo esportivo. Eu já vi isso 

muitas vezes que gente antes do jogo já estava no vestiário esperando para fazer oração para 

ver jogador nu. Isso já vi muitas vezes, fui cantado por dirigentes, por empresários. Isso 

acontece muito. Mas temos que respeitar a escolha de cada um e eu sempre me relacionei 

muito bem com isso. Eu não tenho tabu falar sobre isso. Eu até brinco na rádio porque tenho 

dois tios que são homossexuais. E um casou quatro vezes com mulheres. Um até mesmo nos 

deixou, irmão da minha avó, e eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Tinha um 

relacionamento maravilhoso. Até disse quando descobri que tinha um tio homossexual que 

achei legal. Sobrou mais mulheres para mim. Me relaciono muito bem com isso e respeito a 

opinião de todos. 

 

P: No futebol você vê que é um tabu entre os atores? 

 

K: Sim. No começo da carreira a gente percebia que existia um tabu. Hoje não. Hoje a gente 

vê cantores, novelas mostrando, críticas positivas, críticas negativas por exibirem isso na 

televisão de maior audiência do País. Eu não tenho nada contra. Você deixa seus filhos, sua 

família assistir se quiser. A televisão é aberta, tem o livre trânsito dentro da casa, agora você 

escolhe. E você tem que mostrar para suas filhas, no caso eu tenho duas, e elas vão escolher o 

melhor futuro para elas. Não sou eu que vou direcionar a escolha sexual delas. A gente tem 

que ter uma mente aberta para isso para que tenhamos uma sociedade mais respeitosa e 

respeitando as escolhas do ser humano. 

 

P: Você teve algum conhecimento de atleta da base homossexual que teve sucesso na 

carreira? 

 

K: Não. No futebol, não. Conheci homossexuais sim, não posso citar nomes por respeito a 

essas pessoas, que te olhavam no dia a dia, na troca de material. Você chegava com a roupa à 

paisana, você vestia a roupa de treinamento sempre bem colada. Jogador de futebol é 

prazeroso porque você ganha dinheiro e cuida do seu corpo, sua mente. Homossexual no 

meio, quando ele vê aquele abdômen definido encanta qualquer um. Não só o homossexual, 

mas a mulher também. Então, é escolha. E escolha tem que ser respeitada. 

 

P: Eu não conheço atletas homossexuais em Goiás... 

 

K: Em Goiás, não. Em São Paulo, sim. Em outros esportes também. E eles foram muito bem 

recebidos pelo torcedor em geral. Às vezes, o torcedor adversário, no momento de calor e 

emoção, porque o torcedor é passional. O torcedor no âmbito geral, porque citamos agora 

pouco o jogador de vôlei, e nas redes sociais ele foi muito criticado. Essas coisas todas. 

Sabemos de jogadores de futebol e, quando começou a perceber, ele mesmo nunca disse em 

lugar algum que era homossexual, mas quando cogitou a possibilidade, a carreira do jogador 

teve um declínio e perdeu espaço na Série A do Campeonato Brasileiro, infelizmente. 
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P: Outros atores, como dirigentes ou companheiros, também podem influenciar nesse 

declínio? 

 

K: Com toda sinceridade, acho que a pressão psicológica com o torcedor. Isso aconteceu no 

São Paulo, no futebol brasileiro, quem acompanha, sabe de quem estamos dizendo. Nem 

precisa falar o nome desse jogador. É só você analisar a carreira dele pós-São Paulo. Ele ainda 

teve uma passagem pelo Atlético-MG, mas não obteve sucesso e agora, ano passado, estava 

jogando em um time mediano no futebol brasileiro. Eu vejo com muita pena, muita dor no 

coração de o ser humano ter tanta maldade e não respeitar as escolhas. Acho que temos que 

evoluir e respeitar. Estamos no século XXI, o mundo evoluiu muito, por isso tenho facilidade 

para relacionar com as pessoas por respeitar as escolhas de todos. Na verdade, se você 

analisar o jeito dele, ele correndo, o jeito dele conversar e gesticular dentro de campo, a gente 

não tem nenhuma dúvida, mas o torcedor no futebol brasileiro tem que evoluir e respeitar 

porque o mundo do futebol é muito machista. Não aceita mulheres trabalhando no meio e 

acho isso uma grande bobagem porque tem muitas mulheres capacitadas para trabalhar no 

futebol também. 

 

P: Você acha que é possível mudar essa cultura no futebol brasileiro? 

 

K: É o que eu disse agora a pouco. A gente tem que mudar o pensamento do ser humano. O 

ser humano tem que evoluir porque você menosprezar uma pessoa é muito mais fácil que 

elogiar. Às vezes a gente não aceita perder para um concorrente, não aceita que o cara tem um 

talento maior que o seu. Aí você tem que se capacitar para chegar no mesmo nível que esse 

cara. Eu sou um cara abençoado e agora como comentarista, nunca quis ser o melhor, mas 

contribuir com o meu talento e isso me ajudou muito nessas duas carreiras. 

 

P: Qual seria a função do jornalismo esportivo nessa situação? 

 

K: Na verdade, só me lembro de um jogador de vôlei que assumiu e isso atrapalhou ele lá no 

início. Quem comenta e a gente tem um leque de opções, futebol, basquete..., quem comenta 

tem que buscar conhecimentos e abranger comentários sociais e ter equilíbrio e saber teoria 

para saber lidar nesses momentos. Eu vejo que a maioria desse meio não estão qualificados, 

preparados para tamanha responsabilidade. Acho que temos que evoluir e nos capacitar. 

Nunca se deve dar como feliz por atingir um certo estágio. Sempre tem que querer ultrapassar 

barreiras, buscar conhecimento. Tem que evoluir para lidar melhor com esse tipo de situação.  

 

P: Como seria a repercussão jornalística se um atleta tornasse pública a orientação sexual? 

 

K: Aqui em Goiás acho que não seria bem aceito. É um mundo machista. Até quando vimos 

algumas mulheres tentando se inserir no meio do futebol não é facilmente aceita pelas pessoas 

que estão no meio. Ficam com o temor de perder espaço porque isso existe em todo setor da 

vida. Não aceita uma mulher entrar pelo lado machista, por entrar e tirar o seu espaço. O ser 

humano tem que buscar evoluir para superar esse tipo de situação. 
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P: O que você acha das punições da FIFA em punir as federações? 

 

K: Tem, mas poderia ser mais eficaz e contundente para que parasse não só no futebol 

brasileiro, mas no futebol mundial. A FIFA tem o poder de mudar o futebol mundial e 

qualquer tipo de homofobia a gente tem que banir da sociedade porque isso não vai ajudar. 

 

P: Por que você acha que esse assunto não é debatido no jornalismo esportivo? 

 

K: Acho que falta interesse nas pessoas que tem o poder para mudar isso, mudar o 

pensamento das pessoas. Profissionalizar mais área para que se tenha espaço para qualquer 

tipo de pessoa, gênero e tentar socializar com as pessoas da melhor forma possível. 
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Jornalista L – jornal impresso 

 

P - Por que você escolheu o jornalismo esportivo? 

 

L - Já escolhi o jornalismo esportivo até pela experiência que temos na Rádio Universitária, 

que tem um laboratório esportivo com reuniões que levam uma parte teórica e é um 

aprendizado profissional. É um laboratório profissional na graduação. Então, isso nos leva 

muito a parte esportiva. Eu já sabia que faria jornalismo inconscientemente porque me lembro 

quando meu pai na compra do mês sempre pegar a revista Placar, o jornal Lance. Sempre me 

chamou a atenção essa parte escrita do esporte. Sempre gostei de programas esportivos. Das 

áreas do jornalismo esportivo, eu sempre fui para a área do jornalismo esportivo. Depois veio 

o interesse pelos telejornais e fui pegando mais interesse à política, essas questões. Isso 

acabou aumentando meu gosto, meu apreço pelo jornalismo. Aí depois na faculdade, quando 

entrei na universidade, que me interessei mais pelo jornalismo esportivo. 

 

P - Desde quando você atua nesses veículos? 

 

L - Na rádio desde o segundo semestre de 2015, após a greve daquele ano. Participei do 

Doutores, do Fanáticos Esporte Clube, depois o Estação Universitária, que abrange cultura e 

jornalismo cotidiano também, e agora no Estação Esportiva que é como se fosse um novo 

Fanáticos. Então, diferentes programas aqui pela rádio. Tive uma oportunidade de estágio em 

agosto de 2017, sendo mais um setorista do Atlético e algumas oportunidades com a 

possibilidade de fazer outros esportes. Já fiz corrida em autódromo, por exemplo. Então, não 

faço apenas futebol. 

 

P - Você acha que o jornalista esportivo tem autonomia dentro das empresas? 

 

L - Eu não tenho muitos problemas em relação a isso, mas há algumas coisas impostas. Por 

exemplo, no Quilômetro de Arrancadas eu sabia que o filho do dono se interessava por aquilo 

e propôs a pauta para o jornal e eu cobri. Todas as vezes que propus as coisas, nunca tive 

problemas em relação a isso. Sempre me deixaram fazer o que queria. Lógico, nada em 

assuntos polêmicos, envolvendo política, sempre na área de esportes. Já percebi que tinha 

esses interesses maiores também. 

 

P - Você já ouvir falar de algum atleta homossexual? 

 

L - Já ouvi história de jogadores que não assumiram, mas histórias em tons pejorativos em 

determinado clube aqui em Goiânia que seria homossexual. Eu lembro aqui do Hélio dos 

Anjos no Goiás que disse que não trabalharia com homossexuais no clube dele. Já ouvi no 

meio dos próprios jornalistas sobre determinado jogador seria homossexual, mas nada 

assumido também. E nunca uma discussão acerca do tema e sim um tom pejorativo sobre o 

jogador. 

 



195 
 

P - Esse ambiente hostil influencia na decisão de um atleta assumir a homossexualidade? 

 

L - Eu imagino que sim porque é uma área predominantemente hétero masculino. O medo de 

ter uma rejeição do treinador, da família e da mídia em si. Como eu te disse, usaram tom 

pejorativo para um jogador que seria homossexual. Se assumisse realmente, imagine como 

seria a dessas mesmas pessoas sobre o jogador. Não sei se é ou não e não estou interessado 

em saber, mas um medo de se assumir e sofrer represália de treinadores e companheiros de 

time, que é um ambiente de muita união, poderia se sentir excluído do grupo de jogadores e 

até mesmo uma questão da sociedade mesmo, da família e da mídia. 

 

P - O atleta soube desse tipo de comentários? 

 

L - Acredito que não, mas já vi casos desse mesmo atleta responder comentários no Twitter 

sobre a qualidade dele como jogador. Uma coisa que vi sobre ele, mas não exatamente sobre 

essa questão da homossexualidade. 

 

P - Você acha que a homossexualidade poderia comprometer o desenvolvimento do atleta em 

campo? 

 

L - Quando você vê um técnico que fala que não trabalha com homossexuais, de certa forma 

sim. Porque é um aviso de que o técnico fala ―não trabalho com você‖. Acho que teria ter um 

problema forte de aceitação e no desempenho psicológico e tático do jogador. 

 

P - Qual seria o impacto de uma cobertura preconceituosa para a torcida? O que você acha das 

manifestações das torcidas nas arquibancadas? 

 

L - Essa questão da homofobia é usada, às vezes não tem nada a ver com a parte sexual, mas 

eles usam em um tom pejorativo. Por exemplo, se um juiz erra o lance já começam a xingar 

ele de ―bicha‖. Até já virou uma tradição horrível no futebol brasileiro quando o goleiro 

adversário bate o tiro de meta. Dentro da própria imprensa tem profissionais que debocham 

daqueles que são homossexuais. É bem preocupante. Teria uma cobertura que interferiria 

diretamente no torcedor. É preocupante pensar porque acho que a cobertura seria tendenciosa 

e levaria os torcedores o discurso de ódio presente na imprensa e se reproduziria nos 

torcedores. Acho lamentável como a homossexualidade é tratada no futebol. O erro de um 

juiz, de um bandeirinha, no caso das jogadoras do futebol feminino. Já ouvi falar vai trabalhar 

na cozinha, dentro de casa. Tem essa questão da mulher também, já que é vista como algo 

anormal também. 

 

P - Você acha que essa questão da homofobia dentro do jornalismo esportivo seria 

proveniente daqueles que estão há mais tempo no jornalismo esportivo ou estaria intrínseco 

no profissional que está entrando na profissão? 
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L - Quanto a isso sou otimista levando em consideração a minha cobertura diária do Atlético 

e a Rádio Universitária. Na rádio vejo gente mais mente aberta, são jovens que estão entrando 

no mercado, enquanto que no Atlético aconteceu comentários [de jornalistas] mais 

conservadores, mais pejorativos contra homossexuais e outras questões, como a mulher no 

futebol. Um olhar torto e provocativo contra as mulheres que entram no jornalismo esportivo. 

Então, eu acho que sou otimista quanto a isso. Vejo a nova geração mais mente aberta quanto 

a isso. Mas tem que tomar cuidado porque isso pode ser passado também. A partir do 

momento em que essas pessoas se tornam mais experientes no mercado podem criar esse 

comportamento também. 

 

P - As entidades esportivas tem feito algumas ações para diminuir as discriminações. O que 

você acha disso? 

 

L - Acho que nesse caso se tornou necessário. Quando você provoca uma dívida no clube por 

causa dessa ação, você acaba obrigando o clube a fazer alguma coisa para evitar esse tipo de 

comportamento. Nesse sentido é interessante, mas acho que deveria ter uma discussão mais 

ampla sobre isso com eventos que comentassem esse tipo de questão com mulheres no 

futebol, esportistas de outros esportes, alguma coisa para criar uma relação com o torcedor 

para que ele entendesse que aquilo é errado e não simplesmente mostrar que aquilo pode 

prejudicar o time dele. 

 

P - Você acha que é possível mudar essa realidade no futebol? 

 

L - Difícil. É complicado porque depende de muitos setores. Como jornalista, vejo a mídia 

com o papel de abrir a mais a mente quanto a isso, tem o papel das entidades, a CBF, as 

entidades estaduais, as outras entidades de outros esportes, não apenas do futebol, a própria 

FIFA na divulgação desse tema depende de vários quesitos para chegar ao torcedor e não 

apenas discussão sobre punir os clubes e as pessoas que agem dessa forma, mas fazer 

entender que aquilo que elas fazem é errado. 

 

P - Como a mídia poderia debater sobre essa situação? 

 

L - A gente não vê reportagens, por exemplo, falando sobre as questões dos goleiros. É difícil 

ver. É colocar o assunto na grande mídia, você citar a homofobia, como o racismo está um 

pouco a frente disso. A CBF já fez isso no ―Diga não ao racismo‖ já fez nas disputas da Copa 

do Mundo no Brasil como a campanha do preto e branco da CBF. O racismo já está a frente 

disso. Agora a homofobia já não é muito citada. Se tem um jogador que sofre racismo isso é 

prontamente divulgado, mas a gente não fala sobre homofobia porque parece que é uma coisa 

que está enraizado no futebol, no esporte de classe. Se um jogador bate um tiro de meta, as 

pessoas veem como algo normal, uma ação ―sadia‖ da torcida. Então, precisa tratar o assunto 

como trata o racismo. Tem que divulgar os pequenos casos como em outras grandes coisas. 
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P - Por que a homofobia não é noticiada nos estádios? Você acredita que há homossexuais no 

futebol? 

 

L - Com certeza existe porque é normal que todas as sexualidades no futebol. Nada impede 

uma pessoa praticar futebol se ela for homossexual. Acredito que exista, mas há um receio em 

falar sobre isso até pela questão hostil que envolve o futebol. Parece que virou uma coisa 

natural e não é. Parece que é normal falar em tom pejorativo para uma bandeirinha que errou 

um lance, parece normal falar que o goleiro é homossexual. Parece natural e isso não é 

abordado. Tem que chegar ao ponto de falar que isso não é natural. Acho que as pessoas 

levam como se fosse brincadeira. E aquilo que comentei anteriormente, não está no mesmo 

patamar que o racismo que chegou a conclusão de que é uma coisa feia, que é muito mais que 

uma tentativa de desmoralizar o adversário. Essa questão da naturalidade que trata a 

homossexualidade, parece que é um componente do futebol e que não deveria ser. 

 

P - Tem algo a acrescentar? 

 

L - Eu tenho um amigo que é homossexual assumido e neste semestre ele resolveu entrar no 

Doutores até para não fugir da rádio. Ele gosta da rádio e quer continuar aqui. Não gosta de 

esporte, mas optou por continuar nos Doutores para não sair porque quer continuar até o fim 

da graduação. Está na produção do Doutores mesmo não gostando de esporte. Já ouvi de um 

técnico da rádio, ouvindo ele falar no programa esportivo, dizendo, ―nossa, mas esse fulano aí 

apresentando esporte? Isso não é muito dele apresentar esporte‖ Então, novamente um 

exemplo de que não está enraizado somente no torcedor, mas também nos próprios 

profissionais que trabalham no jornalismo. Assim como o jogador pode sofrer preconceito de 

seus companheiros de time, treinador, torcedores, o profissional do jornalismo também está 

incluído nisso, com medo de assumir e receber represália dos outros homens que atuam no 

jornalismo. Mais que em outras áreas do jornalismo. Ainda é um meio tomado por homens 

héteros. É muito mais delimitado em um grupo de pessoas: o homem branco e hétero. O 

futebol ainda é muito conectado a isso. 
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Jornalista M – Rádio 

 

P - Como você entrou no meio esportivo? 

 

M - Foi em 1986, Rádio Universal de Goiânia, que hoje é a Aliança. Comecei na Rua 8, ali 

no centro. Na época, tinha uma equipe de esportes aqui em Goiânia que só cobria base. Só 

transmitia categoria de base. E eu trabalhava como repositor no supermercado Passe Bem e 

conheci o vendedor de biscoitos Luis Menezes, que comentava na rádio. Alguém disse que 

tinha um rapaz que sonhava em trabalhar no segmento de esportes e me apresentou. Eu 

comecei lá na Rádio Universal, que hoje é Aliança, da Igreja Fonte da Vida. Comecei 

cobrindo como setorista a Federação Goiana de Futebol. Foi assim, no segundo semestre do 

ano de 1986. De lá para cá, em andei muito. Tenho 32 anos que trabalho no segmento. 

Trabalhei nas principais emissoras AM. Esporte sempre predominou no rádio AM, agora que 

está tendo essa mudança para o rádio FM. E em Anápolis. Fiquei 12 anos e meio em 

Anápolis, na Rádio Imprensa, São Francisco, Manchester. Em Goiânia eu trabalhei com o 

Kajuru, que era um sonho meu, quando comecei a trabalhar nas férias de julho em 94, na 

Rádio Difusora, trabalhei com o Mané de Oliveira, trabalhei na Rádio Caraíba, em 

Aparecida, trabalhei na Rádio Bandeirantes, que antes era a Rádio Jornal. Trabalhei na Rede 

Brasileira de Esportes da Difusora com Gilson Almeida, que hoje é a Rede Sucesso, quando 

ele começou esse projeto, na Rádio K do Brasil, na Rádio 730. Enfim, essas rádios. A rádio 

Universal, que hoje é a Aliança, comecei a fazer televisão no canal 5 da NET em Anápolis, 

trabalhei na TV Serra Dourada em 1999-2000, no Serra Dourada Esportes. Trabalhei na TV 

Capital quase 3 anos. Na Fonte TV, onde estou há sete anos. Na rádio Sagres. Enfim. Estou 

fazendo aquele ciclo novamente, passando por onde eu comecei. 

 

P - E tem um projeto para as categorias de base? 

 

M - Sim. Comecei há 5 anos na Rádio 730, à noite, eu fazia o esporte, mesmo trabalhando na 

emissora, eu comprei o horário das 22 à meia-noite. Hoje se paga caro para terceirizar espaço. 

Seja em rádio ou televisão. Tive a ideia, como sempre gostei de fazer as categorias de base, de 

começar nas redes sociais. Se faz jogos de iniciação esportiva, o grande atleta hoje começa a 

aparecer quando ele começa a se destacar na base. A grande mídia só dá destaque para 

jogador novo quando começa a marcar gols pelo profissional. Já com o Apito Esportivo, 

comecei a pegar o menino no início, sub-15, sub-17, sub-19. Porque na hora que esse atleta 

chegar ao profissional, nós já temos uma base acompanhando. Essa nova safra, gosta de curtir 

a internet. Criei um aplicativo, depois um site, o Facebook, e comecei a transmitir e postar 

vídeos de entrevistas com jogadores. Já teve vídeo de dar 100 mil acessos, 20 mil, 30 mil, 50 

mil, 10 mil. O apito, nos últimos 14 meses, chegamos a mais de 30 milhões. Nestes últimos 

dois meses, junho e julho, o Apito teve mais de 6 milhões de acessos. Não só o Goiano. O 

foco é aqui, mas a internet não tem fronteira, mas os familiares acompanham e quando não 

tem transmissão, os familiares cobram. São vários os países onde tem brasileiros que nos 

acompanham. E nesse curto espaço de tempo já teve jogadores que nós transmitimos e que 

não eram conhecidos, mas que ganharam projeção. Recentemente o Carlos Eduardo, que o 
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Goiás vendeu para o futebol do Egito e vimos nascer. O Erick, que foi para o Palmeiras e que 

está no Atlético-MG, o Luiz Fernando, do Atlético-GO e que hoje está no Botafogo, o 

Michael, que é a bola da vez do Goiás e que disputava amador aqui em Goiânia, o Léo Sena 

do Goiás, o Vila negociou recentemente o Batata e o Felipe com o Sion, da Suíça. Acho que 

tudo isso existe uma participação pequena do Apito Esportivo, porque a gente vê lá e traz para 

a grande mídia. 

 

P - Qual é o benefício deste trabalho para os jogadores da base? 

 

M - Não esperava que, em um curto espaço de tempo, ter uma repercussão tão grande, 

fazendo apenas internet, mas de fato tem ajudado bastante. Além do Apito, nós temos espaço 

em uma rádio como a Bandeirantes que é muito ouvida, numa televisão. Como eu acompanho 

e estou participando desses outros espaços, podemos estar cobrando os dirigentes que não 

escalam por isso e por aquilo. Então, vejo uma colaboração muito importante do futebol 

porque o futebol tem se profissionalizado. Hoje um garoto de nove anos já tem um 

empresário. Já tem alguém monitorando. O Goiás contratou um garoto de 13 anos, que estava 

no Flamengo, e que é do Tocantins. Ele joga muito. Nós postamos uma matéria sobre esse 

garoto e, em pouco tempo, ela tomou um espaço de 3 a 4 mil acessos. Hoje, as escolinhas de 

iniciação esportiva do estado fazem peneiradas e manda para a gente e colocamos no Apito, 

só em rede social, bomba de garotos. Então, já tem um público cativo. Hoje, estou 

conseguindo fazer com que esse projeto seja comercializado. O Apito Esportivo consegue ter 

patrocínios únicos e exclusivos e a marca gira em torno de 1,5 milhão de reais. É o custo que 

representa hoje em termos de internet que começamos há 5 anos e há 3 anos estamos só pela 

internet. Recentemente estivemos em São Paulo com oito profissionais cobrindo a Copa São 

Paulo de Futebol Jr. durante o período de 20 dias com mais de 2,5 milhões de acessos. Estou 

procurando estruturar para que possamos estar acompanhando fora do estado, quem sabe 

futuramente fora do Brasil. 

 

P - Quais são as principais dificuldades? 

 

M- Parte financeira. Você não consegue fazer sozinho. Eu tenho em torno de 12 profissionais 

que trabalham comigo. Carro sem combustível não anda. Você precisa de um escritório, 

equipamento, profissionais em tempo integral. Tudo tem custo e a internet te dá uma condição 

de ter rapidamente uma audiência enorme, mas ainda não é um veículo como a televisão e o 

rádio que faz você vender bem, mas o apito hoje já consegue vender para os patrocinadores. 

Eu vou para a rua e quando mostro a audiência, tem pessoas que assustam. 2,5 milhões, o 

Apito Esportivo, em mês ruim, não tem menos de um 1,3 milhão acessos. Convenhamos que 

não é qualquer um que consegue ter. Outro detalhe: a persistência, mesmo que as coisas não 

estejam acontecendo, você tem que ter foco e dar tempo ao tempo. Se você perseverar, ter 

paciência e foco, as coisas vão acontecer. Tem muita coisa que você começa com aquela 

vontade, mas você não tem perseverança. Ponto essencial para o Apito Esportivo crescer é a 

persistência e o foco, e a gente tem certeza que a gente vai conquistar, conseguir estruturar e, 

daqui mais alguns anos, esse sonho vai ser uma realidade. 
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P - Você tem uma experiência grande na base e entre profissionais. Durante esse período, 

você teve conhecimento de atletas homossexuais? 

 

M - Já. Aliás, o que mais eu vejo crescendo cada dia mais não só de atletas homossexuais, 

mas técnicos de categoria de base e dirigentes. Ao longo da minha trajetória, conheci histórias 

e pessoas que são homossexuais. Dirigentes, treinadores e, relativamente, em relação a atletas, 

são muito poucos. Talvez, porque o futebol em termos de Brasil, é muito forte no segmento 

masculino. O feminino tem tido muitas dificuldades. Talvez, a questão de vir publicamente 

um treinador, falar ―eu sou homossexual‖, um jogador ―eu sou homossexual‖. Na vivência, 

principalmente em termos de categorias de base, existe treinadores e dirigentes que são 

homossexuais, mas não assumem publicamente, mas quem milita e trabalha na área sabe 

disso. Às vezes, umas histórias que lamentavelmente... tanto é que agora em Santos teve um 

treinador envolvido em abuso sexual, tornou publicamente, até fora do esporte, na área de 

ginástica olímpica também. De um técnico envolvido, preparador de atletas. Eu vejo isso 

muito fechado, em relação a essa parte. O atleta que é homossexual chegar e se declarar. Às 

vezes vejo um preconceito, uma gozação. Não vou citar no microfone, mas você sente no 

convívio. Acho que a tendência é que cada um encare esse assunto com naturalidade, mas 

sinto que há um receio de tornar isso publicamente, tanto é que no futebol brasileiro, me 

perdoe se eu estiver equivocado, mas eu não me lembro de ter conhecido jogador de vir 

publicamente e assumir. Na área da música, constantemente. Você tem outras áreas artísticas 

também, mas nessa área ainda vejo muitas dificuldades. 

 

P - Quais são as consequências para quem tornar a orientação pública? 

 

M - Aí vai de cada um dentro da minha visão. Eu vejo ainda o machismo imperando na área 

esportiva no futebol e que é muito forte em termos de futebol brasileiro. Em Goiânia teve um 

técnico, não vou falar o nome, mas se cogitou a falar que ele não jogaria com homossexuais. 

Ele foi radical e disse que não. Depois passou pelo Goiás e foi mais maleável, mas deixou 

bem claro que não. Ainda acho que o futebol vai mais certo tempo para começar a alguém ter 

coragem de encarar. Por isso eu estou falando: quem milita, quem trabalha no segmento sabe 

que tem e existe. Eu afirmo aqui porque sei. Em Goiânia, no interior, principalmente em 

termos de base, profissional existe. Existem diretores, técnico. Vejo muito por esse lado. Não 

em relação a jogadores, mas treinadores e técnicos. Mas não vejo a condição e a coragem de 

assumir. E ainda coloca a situação de que o futebol é para homem, não cabe para outros. A 

tendência é de que comece, quem tem coragem, assumir, mas posso garantir que vai pagar um 

preço grande. Eu vejo o Richarlyson, que esteve no São Paulo e no Atlético-MG, e pelas 

atitudes, pela forma de ser, há muita gozação, principalmente fora do microfone. ―Olha lá o 

Rick, está usando uma chuteira rosa, você viu o jeito dele?‖. Existe muito isso aí. Não falo 

isso publicamente, mas há no segmento uma discriminação muito grande. 

 

P - Essa brincadeira vem dos próprios jornalistas? 
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M - Sim. De forma pejorativa, mas acontece. Principalmente de quem atua na área esportiva. 

E há também pessoas ligadas dentro da área de esporte que também falam, mas publicamente 

não. Nos bastidores, em off, você sabe como é. Da mesma forma que existe um treinador, um 

jogador, na imprensa tem muitos profissionais que são homossexuais, mas não são assumidos 

justamente por isso, principalmente por saber da forma como as coisas são tratadas na área 

esportiva. Vejo uma nova safra surgindo, de jogadores, e acredito que isso vai ser mudado, 

mas ainda há um preconceito grande em relação ao futebol do nosso país por ser uma paixão 

que ainda consegue parar o país. 

 

P - A imprensa teria um papel importante no debate sobre a homofobia no futebol? 

 

M - Sim, porque a população, a grande massa, ao longo dos meus 30 anos, vai muito pelo 

lado do que o profissional... porque você adquire uma credibilidade. Assim, como um atleta 

referencial, assim como um profissional que consegue chegar em uma multidão, ele tem um 

ponto de vista que é respeitado e, às vezes o que ele fala, repercute. Eu falo que a imprensa 

tem um papel importante sobre. É como quando um time não vem bem no campeonato e você 

começa a criticar, você começa a fazer críticas contundentes e as coisas não estão 

acontecendo. Aí faz com que as coisas virem negativamente contra quem está participando 

daquele momento. Da mesma forma, quando as coisas estão acontecendo e você começa a 

enaltecer os pontos positivos. As coisas ficam mais leves. A massa, a torcida acredita. Então, 

eu falo para você que é ponto fundamental para quem trabalha no segmento de imprensa, seja 

ela escrita, falada ou da televisão. 

 

P - A torcida pode ter influencia nessa questão de o atleta assumir se é homossexual? 

 

M - Sim. O Corinthians não é uma torcida, é uma religião. São fanáticos. Flamengo, tem um 

peso. No nosso país, quando um time não vai bem... recentemente, aqui em Goiânia, no Vila, 

três, duas derrotas, a torcida organizada foi lá dentro, exigiu técnico, diretor, presidente... Em 

São Paulo constantemente você vê agressão contra jogadores. Isso tudo faz com que o 

homossexual não tenha coragem de vir publicamente porque a carga... recentemente, teve um 

beijo do Emerson, que está no Corinthians, com um amigo lá, um selinho. Repercutiu 

negativamente. Há quem aplauda, mas é a minoria. Em termos de Brasil, da cultura talvez não 

esteja preparado. Um exemplo, jogador do Corinthians assumir que está namorando um 

jogador do Palmeiras, um jogador do Flamengo assumir que está namorando um jogador do 

Vasco. Isso iria gerar gozação, uma cobrança muito grande. Analiso que à medida que o 

tempo passar, as coisas irá normalizando, mas ainda entendo que há um preconceito muito 

grande sobre isso. Pela conduta, talvez da torcida não aceitar, encerrar o ciclo daquele 

profissional por essa postura que estou te colocando em relação ao posicionamento do 

torcedor. Acho que é lá que tem que mudar para poder chegar. Além do machismo que é 

emprego por quem tem opinião de peso neste país, na comunicação. 

 

P - Esse processo seria a longo prazo? 
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M - Sim. Não vejo isso da noite para o dia porque, um exemplo até citei para você na música, 

na classe artística e outras áreas, como o vôlei. No futebol, ainda acho que vai levar certo 

tempo para levar publicamente. Nós tivemos um diretor do São Paulo, que foi jogador, estou 

citando porque foi algo que se tornou público, um jornalista da Globo estaria namorando e o 

pau quebrou. É um negócio de gozação enorme. Até se fala hoje sobre isso, mas não sei se 

provou, se assumiu, mas é algo que entendo que no Brasil vai um certo tempo, principalmente 

em relação a jogador de bola, atleta profissional se assumir e todos encararem de forma 

natural. Ainda há resistência por parte dos profissionais que trabalham em rádio, mesmo 

vários sendo, e da sociedade em si, justamente pelo futebol ser muito forte no nosso país. 

 

P - A FIFA puniu alguns gestos homofóbicos. Esse tipo de medida solucionaria algo? 

 

M - Entendo que tem tido as punições, mas isso não significa que encerrou. Entendo que é 

fator de cultura e geração. Vai levar ainda mais um certo tempo. É claro que isso acaba 

refletindo, mas você acompanha em várias partes do mundo a questão da homofobia e do 

racismo, mesmo nos grandes clubes do futebol mundial. No Brasil já tivemos alguns casos, 

mas isso ainda é algo que vai demorar um certo tempo para falar que igualdade está dentro da 

normalidade, da sociedade. 
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Jornalista N – rádio 

 

P - Por que você escolheu o jornalismo esportivo? 

 

N - Por paixão ao futebol, sempre fui apaixonado pelo futebol, pelo Corinthians, pelo Vila 

Nova, futebol amador, futebol de base. Eu, na arquibancada, meu sonho era estar ali no 

gramado, atrás do gol, entrevistando os jogadores, acompanhando o dia a dia das grandes 

decisões, dos grandes eventos. Então, o que me trouxe ao jornalismo esportivo foi a paixão 

pelo futebol e a curiosidade pelo rádio. Sou apaixonado pelo rádio. 

 

P - Sempre foi o seu sonho? 

 

N- Fora eu tive o sonho de ser professor, motorista de ônibus. Dentro do jornalismo, ainda 

tenho alguns objetivos. Trabalhar, talvez, dentro do jornalismo investigativo policial. 

 

P - Quantos anos na área? 

 

N - Nove anos. 

 

P - Durante esse período, você conheceu ou ouviu falar sobre algum atleta homossexual? 

 

N - De ouvir boatos de se falar, sim. Inclusive que jogava no Atlético. Já foi campeão no 

Atlético. 

 

P - Recentemente? 

 

N - Não. Não tão recente. Seis anos aí para trás. Bom... falam que é oficial. 

 

P - Somente no futebol? E outros esportes? 

 

N - Não. Que eu saiba, só no futebol. 

 

P - Além dele, você acha que deve existir mais algum outro? 

 

N - Dentro do futebol? Sim. Penso que vários. 

 

P - Por que eles não assumem a homossexualidade? 

 

N - Ah, futebol. Coisa de macho, né. É visto como esporte para homem. Penso que pelo 

preconceito porque quando se torna jogador profissional, a primeira coisa que se vem são as 

baladas, mulherada, a fama, o dinheiro. Quem não entra no esquema, no grupo, na roda, acaba 

sendo excluído. Acho que por conta de vergonha mesmo, temer um preconceito de um 

dirigente, um treinador, um jogador, virar chacota dos torcedores. 
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P - Caso um jogador assumisse a homossexualidade, como você acha que seria a reação dos 

torcedores? 

 

N - Seria ruim. Exemplo de um ex-jogador do São Paulo. Tinha parte da torcida que fazia 

campanha para que ele deixasse o time do São Paulo por conta... Ele nunca assumiu ser 

homossexual, mas pela nítida aparência. Então, eu penso que o preconceito reina não só no 

futebol, mas na vida, em todas as profissões, em todas as áreas. Então, penso que não seria 

bem aceito pelo torcedor. 

 

P - No caso, seria o Richarlyson? 

 

N - Isso, penso que o Richarlyson, hoje no Guarani. Mesmo ele negando, não afirmando. Mas 

eu até vi uma entrevista dele com o Kajuru, não me lembro em qual emissora, ele perguntava 

―você é homossexual?‖, ele dizia ―não, não sou‖. Já vi uma outra entrevista dele recente, no 

programa do Porchat, ele perguntava ―por que o homossexual não pode jogar bola?‖. Então, 

eu já vi ele mais solto. 

 

P - Você acha que isso ocorreu mais pelo fato de ele estar no final da carreira? 

 

N - Penso que sim. Porque ele já saiu do grande centro. Ele jogou no Atlético-MG depois. Ele 

foi para o Guarani de Campinas. Lá é uma das cidades com índices maiores. 

 

P - Índices maiores de quê? 

 

N - No caso de homossexuais. Não, eu nem sei se existe isso, só sei que quando falam ―ah, 

você vai para Campinas?‖, é a mesma coisa que você falar que vai para Pelotas. 

 

P - Isso no meio esportivo? 

 

N - Isso, no esportivo. Eu passei por Campinas para ir para a capital fazer um jogo do Vila. 

Eu fui na poltrona 24 com conexão em Campinas (risos). 

 

P - E no caso da mídia? Como você acha que seria a abordagem midiática em relação ao 

atleta homossexual? 

 

N - Preconceituosa. O ser humano, nem é o profissional, o ser humano divide as pessoas: o 

preto do branco, separa o homossexual do homem, separa o rico do pobre, separa tudo! 

Separa por cor, por raça, por tudo. Então, tem que ter o algo a mais. Se o jogador é preto, ele 

tem que correr mais. Já ouvi um grande locutor aqui do estado de Goiás dizer que o Vila tem 

que ter ―aqueles jogadores raçudos, aqueles negão raçudo‖. Uai, para ser raçudo tem que ser 

negro? Não pode ser branco? Ele fala isso direto. O negócio de um negro ser raçudo e se 

destacar, ele se destaca por ser negro, não por ser raçudo. Não sei se você está entendendo, 
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mas já adjetiva, né? Já emprega um negro com um raçudo. Por exemplo, o homossexual se for 

muito bom de bola, vão falar ―é homossexual e bom de bola‖ ou o lado contrário: ―não sabe 

jogar porque é gay, porque é homossexual‖. 

 

P - Nesses casos, você acha que a homossexualidade pode influenciar no desempenho dos 

atletas? 

 

N - Pode pelo psicológico. O Richarlyson não aguentou a pressão do São Paulo. Um dos 

maiores clubes do Brasil. 

 

P - Há muitas brincadeiras preconceituosas entre os jornalistas esportivos? 

 

N - Existe. Com quem não namora, com quem não é casado, quem não aparece. Geralmente o 

radialista, FM e AM, muitos são mulherengos. Se são casados, ok, mas quando é solteiro se 

não for para a farra, não participar da roda deles, você acaba sendo taxado, acaba com essas 

brincadeiras de mau gosto. 

 

P - Você acha que é um dos perseguidos nessa situação? 

 

N - Muito. Por não ser casado e por não participar de certas farras. Um exemplo foi em São 

Paulo quando fui chamado para ir para a noite, para a boate por jogadores, por dirigentes, por 

radialistas e eu não quis ir. Porque eu não bebo bebida alcoólica e sou muito mais de jantar, 

tomar um lanche, de conversar. Então, existe essas brincadeiras 

 

P - E o que você acha dos gritos relacionados aos homossexuais nos estádios? 

 

N - Mas o goleiro era suspeito? 

 

P - Para qualquer goleiro que cobre o tiro de meta. 

 

N - Não, mas isso aí... Eu já participei de torcida. Por exemplo, o goleiro vai bater o tiro de 

meta e fala ―biiiiiiicha‖. Isso eu vejo como um folclore do futebol. ―Ohhh juiz filho da puta‖. 

Não está xingando a mãe dele, eu nem conheço a mãe. Entendeu? Então, você fala ―ladrão, 

juiz ladrão‖, para o goleiro ―vai bicha, vai para o tiro de meta‖, para mim, isso não é 

preconceito. 

 

P - A FIFA já puniu a Seleção Brasileira por essa situação. Você acha que esse tipo de 

punição é válida? 

 

N - A FIFA está sendo preconceituosa. Porque não existe homofobia se eu grito. Eu fiz a 

pergunta: são para todos os goleiros que batem o tiro de meta? Ouvi aqui falando do goleiro 

do Oeste de Itápolis, do Grêmio Barueri, do Luverdense? Não é preconceito. Isso faz parte do 

vocabulário, do folclore do futebol, no estádio: filho da puta, chamar o goleiro de bicha. 
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Como você vai controlar e coibir isso? Isto não é preconceito. Preconceito que eu vejo é 

assim: se um jogador de futebol, publicamente apresentasse seu companheiro e fosse proibido 

de frequentar as dependências do clube. Aí seria preconceito. Se eu for no restaurante hoje: 

―rodízio de casal‖. Se ele for com o namorado ou o esposo, ele tem direito. 

 

P - No Brasil, nós temos um caso de homossexual jogando futebol, o goleiro Messi. Se fosse 

ele, seria homofobia? 

 

N - Seria. Aí é uma situação embaraçosa, mas seria. Eu penso que seria. Mas seria difícil 

saber se é pelo vocabulário mesmo ou se era por ele ter assumido. 

 

P - Você acha que o jornalismo esportivo deveria debater sobre esse tema? 

 

N - Foge um pouco de pauta. Você pesquisou e encontrou um. Então, vai debater o quê? Só se 

a gente fizer uma campanha: ―sai do armário‖, mas mesmo assim acho que não apareceria 

ninguém. Já tive conhecimento real de jogadores da base e de um que passou pelo Atlético, 

que falam que é oficial mesmo, que declarou para o clube que era oficial. 

 

P - Tem mais algum assunto que você gostaria de falar sobre a homofobia, a 

homossexualidade no futebol? 

 

N - Eu vejo como um tema superinteressante, que pode abrir os olhos de alguns, mas é como 

eu disse: não tem tanta relevância porque não exige personagem. Como você mesmo disse, só 

existe o Messi, goleiro do Alecrim, do Rio Grande do Norte. Então, hoje, nós vamos debater o 

Messi, mas se tivesse mais pelo Brasil, até se criaria um movimento. Falam muito do Raí, que 

jogou no São Paulo, mas ele nega. E é um direito dele porque é pessoal. 
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Jornalista O – rádio 

 

P: Sua idade e por que escolheu o jornalismo esportivo? 

 

O: Tenho 32 anos, há 12 milito com o jornalismo esportivo. Trabalho na Rádio 730, 

paralelamente trabalho em outros veículos. Já trabalhei na PUC TV, já trabalhei n‘O Hoje, na 

editoria de esportes. Às vezes, faço freelances para o site do Diário de Goiás. Hoje também 

estou muito envolvido com os processos da fundação Pró-Cerrado, parceria da Rádio 730, e 

tenho meu projeto pessoal do Futebol de Goyaz, que pesquisa sobre o futebol goiano. Entrei 

nessa área por dom e por gostar. Por que falo de dom? Porque na minha família não tenho 

laço nenhum e de repente fui começando a gostar disso como se estivesse desenvolvendo na 

área. Fui me envolvendo, melhor dizendo. Você vai atingindo um patamar de 

desenvolvimento. Aí você vai gostando, vai se desenvolvendo e é muito cativante, é muito 

envolvente o jornalismo. Você acaba, a gente diz que é o vício, você acaba não conseguindo 

se enxergar fora disso. Hoje eu estou de férias, mas estou na rádio porque é um ambiente que 

acaba fazendo bem. Por isso que gosto de jornalismo, por isso que estou nessa área. Às vezes 

nosso caminho podem tomar caminhos diferentes, mas sempre quero estar próximo do 

jornalismo esportivo. 

 

P: Porque o jornalismo esportivo? Era seu projeto desde o início? 

 

O: Sim. E eu sabia do desafio. Daqui a pouco vamos falar de preconceito, mas eu sabia sim 

um olhar diferente, até mesmo discriminatório para quem fala que quer fazer jornalismo 

esportivo. ―Nossa falar de política, economia, como soa bonito e bem nos ouvidos das 

pessoas, jornalismo literário‖. Eu não. Eu sempre quis fazer jornalismo esportivo para 

trabalhar com futebol e de preferência com o futebol goiano que é o que gosto mesmo. Se 

estiver passando na televisão um jogo do Real Madrid contra o Borussia Dortmund e eu 

souber que no Accioly tem Trindade e Atlético, eu vou para o Accioly assistir o jogo do 

Atlético. Eu tenho essa preferência e cada um tem suas manias. Eu costumo falar que eu não 

bebo, não fumo, mas o futebol acaba sendo essa ―mania feia‖, essa mania que a gente adora. 

 

P: Desde quando você trabalha no jornalismo esportivo? 

 

O: Desde 2006. Eu estava na metade da faculdade. Um colega me chamou para fazer um 

estágio em uma revista e eu trabalhei uns dois ou três meses como estagiário e, de repente, 

surgiu nessa revista a oportunidade de trabalhar com a editoria de esportes. Eu com 18 ou 19 

anos, já tive a oportunidade de trabalhar com esportes em uma revista. Na época não tinha 

dimensões sobre o veículo de comunicação e você se vê escrevendo, responsável por 

deadline, fechar matéria, você precisa aprender a mexer no Quark. ―Ah, pra quê?‖. Precisa 

formatar essas coisas. Tudo foi prematuro na minha vida e por isso eu gosto tanto e estou 

envolvido com o jornalismo esportivo. 

 

P: Você chegou a concluir a faculdade? 
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O: Sim. Conclui em 2006. Peguei uma ótima fase. A minha turma é a segunda ou terceira de 

jornalismo da Alfa. Nós pegamos muitos professores doutores no momento em que a Alfa 

estava entrando no mercado de comunicação, estava com muito fôlego. Eu tive um início 

ótimo. Minha base eu tive muita sorte de pegar professores que, simultaneamente, davam 

aulas na Federal e na Alfa. Ou abriam mão de dar aula na Federal para ir para a Alfa, porque a 

Alfa tinha um momento que estava remunerando muito bem, estava muito engajada com o 

projeto de Comunicação Social. 

 

P: Durante esse período você ouviu algum caso de atleta homossexual? 

 

O: Você houve, mas é um assunto tabu. No futebol existem alguns assuntos tabus, tipo 

pedofilia, homossexualismo e a questão financeira, o dinheiro para que você consiga um 

empresário. Esses assuntos são tratados na calada, às escuras, mas existe. Eu vou dar um 

exemplo de uma situação específica. Lembro que em 2006, eu já trabalhava na 730, o Vila 

Nova tinha um jogador que surgiu boatos, mas ninguém fala. Não fala no microfone, na 

gravação, mas especula daqui, especula de lá, esse jogador seria homossexual. Eu me lembro 

que um companheiro da Rádio 730 chegou a entrevista-lo e perguntou ―você é homem 

mesmo?‖ e a entrevista chegou a esse patamar. O jogador, apesar de todos falaram nos 

bastidores, longe dele, ele disse que tem família, esposa, mas depois veio a se especular, 

quando na demissão, desligamento do Vila Nova, que ele teria sido demitido por ser 

homossexual. Lembro muito bem desse caso. Não vou citar o nome do jogador por questão 

óbvia, se ninguém veio ao microfone falar isso, não serei eu de forma irresponsável citar o 

nome do profissional, mas me lembro claramente desse caso. Existem outros casos de 

insinuações de dirigentes, influências, mas um caso específico foi esse caso, especificamente 

em 2006. 

 

P: Por que você acha que ele não assumiu? 

 

O: O ambiente do futebol é extremamente machista. Vou te dar um exemplo antes de entrar 

no homossexualismo. Pega as árbitras de futebol. A maioria delas, os atributos que são 

exaltados são os conceitos de beleza. ―Ah, ela é gostosa... quem está pegando?‖ Até os 

colegas jornalistas, as colegas jornalistas, você vai perceber isso, que existe ambiente 

extremamente machista. Se as mulheres estão construindo os espaços delas, mesmo com as 

dificuldades do mundo do futebol, imagina o homossexual. Tinha aquela assistente, a Ana 

Paula de Oliveira, a vida dela foi abreviada por causa do imaginário masculino, porque 

forçaram ela a todo tipo de forma e assédio até que ela posou para uma revista masculina, 

sensual. Vira e mexe tem uma assistente que trabalha no futebol que se vê envolvida nesse 

meio de especulações. ―Ah, jogador tal está saindo com não sei quem‖. Então, esse ambiente 

é muito hostil para as mulheres, agora imagine para o homossexual, que já é naturalmente 

recriminado pela sociedade, se meter em um ambiente extremamente machista. Eu acredito 

que é uma defesa deles se manter escondidos, se manter no mais íntimo. 

 

P: Você acha que as maiores perseguições são de treinadores e dirigentes? 
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O: Sim. Vou dar um exemplo de profissional que não está em nosso meio, mas que está no 

futebol profissional, o Richarlyson. Ele jogou no São Paulo, eu me lembro de quando ele foi 

recriminado pelo São Paulo e trago um episódio recente, de quando ele foi anunciado pelo 

Guarani de Campinas. Houveram ameaças por parte de torcedores, muitas vezes nas redes 

sociais aparecem de forma numerosa, mas na hora de dar a cara mesmo são covardes, mas a 

repercussão da contratação do Richarlyson pelo Guarani foi negativa. A gente percebe isso, 

não foi em Goiânia, mas temos uma percepção do que acontece no futebol. E isso a gente 

percebeu. Detalhe: o Richarlyson não é assumidamente homossexual. Apesar de as pessoas 

insinuarem isso, mas ele não assume. O cara para ser homossexual tem que ser macho para 

caramba, tem que ter peito, tem que ser homem, não no sentido machista da palavra, mas tem 

que ter peito. Vou utilizar um termo forte, mas o cara tem que ter saco hoje para assumir a 

homossexualidade. Imagine um cara que é homossexual e se assumir no futebol e ainda dar 

cara a tapa porque no futebol você está numa vitrine. A todo momento está tendo o seu 

desempenho e rendimento sendo avaliado, imagine você ter contra esse peso do preconceito 

contra os homossexuais. Acho que esse seja um dos vários motivos para os homossexuais não 

se assumam. 

 

P: Como seria a reação da imprensa se um jogador assumisse a homossexualidade? 

 

O: Sinceramente, acredito que a imprensa não está preparada. Até porque a imprensa é um 

reflexo da sociedade. Nossa sociedade prega um moralismo, um liberalismo até a página dois. 

Quando chegar próximo de você, muito próximo, a ponto de atingir o seu limite, acho que as 

pessoas não sabem muito bem lidar com isso. Acredito que a imprensa não está muito 

preparada para lidar com esse tipo de assunto. Por mais que seja bonitinho, respeitar, no 

fundo, acredito que não os grandes veículos de comunicação, essas pessoas que conseguiram 

um certo patamar de respeito, mas a grande maioria que fazem as especulações não saberiam 

conviver com isso. 

 

P: Esse cenário machista do futebol também está entre os jornalistas esportivos? 

 

O: É o que estava falando sobre as meninas. Eu convivo com várias meninas, estudantes de 

jornalismo que chegam para trabalhar e logo tem perguntas vulgares. O machismo existe no 

nosso meio e acho que seria um fator que atrapalharia tanto os homossexuais quanto as 

mulheres, inclusive a ter mais espaço nesse meio. 

 

P: Qual seria o papel do jornalismo sobre esse tema? Deveria ser tratada a homossexualidade 

dentro do esporte? 

 

O: Deveria. Como a pedofilia também e a corrupção. Às vezes não se tem a maturidade para 

debater o assunto, mas o nosso papel é colocar o dedo na ferida. É difícil para caramba. Você 

vai encontrar várias barreiras que o seu trabalho deve estar sendo difícil por encontrar várias 

barreiras, mas o jornalismo deve se propor a tratar e falar sobre o assunto e entender o outro 



210 
 

lado. Porque você ficar em uma zona de conforto, em seu castelo protegido, mas precisa sair 

para ver o que o outro está passando também. 

 

P: O que você acha das punições das entidades de futebol sobre as manifestações 

homofóbicas? 

 

O: Essa punição, especificamente, acho que não surte efeito. É aquela que, como o ditado diz, 

para inglês ver. É a mesma coisa de a torcida do Goiás e do Vila brigam no estádio, você vai 

lá e pune todo mundo com portões fechados. Essa punição não faz efeito porque ela não 

atinge o bolso, diretamente aquilo que agride. É tão fácil o goleiro bater o tiro de meta e ter o 

efeito multidão, cascata. Acha bonito, engraçado, mas no fundo, aquilo está atingindo alguém, 

se alguém realmente for homossexual vai se sentir ofendido. Acho que esse tipo de punição 

exemplar surta muito efeito prático. Sinceramente, não acredito que vá resolver o problema. E 

como resolver o problema? É muito difícil no estádio de futebol, na hora do tiro de meta, todo 

mundo grita e você vai levar todo mundo no ônibus. Não. Infelizmente é um local onde todo 

mundo extravasa, xinga o juiz e xinga o próprio amigo ou parente. Essa é uma questão que 

precisa ser resolvido mais internamente. Não é uma situação que a FIFA, a CBF ou a FGF vai 

tomar algum tipo de medida e que essa medida exemplar vai resolver o problema. Não vai. 

 

P: Você acha que a pressão da torcida poderia influenciar no rendimento do atleta? 

 

O: Muito complicado, mas que seria julgado a todo momento seria. Não sei se uma torcida 

conseguiria entender isso porque o boate ―eu acho que um jogador está saindo à noite‖ já 

provoca uma repercussão para o profissional, agora pense se ele se assumir homossexual em 

uma sociedade extremamente machista e segregadora. O desempenho não sei porque é algo 

individual. Se ele for profissional, isso não vai afetar, mas o fato dele ser homossexual pode 

fazer com que o colega do time não toque para ele. Nós tivemos no futebol goiano o Hélio dos 

Anjos, técnico do Goiás na época, ele disse que não trabalharia com jogador homossexual. 

Como assim? Pode ser que ele trabalha, apenas não saiba que o cara é homossexual. Então 

quer dizer que se o cara for homossexual ele não vai escalar o cara? São algumas situações 

que a gente não consegue entender. Teria que ver na prática. Porque os homossexuais, vejo 

como uma defesa deles, não vão se assumir em um ambiente tão segregador quanto o futebol. 

 

P: O fato de não existir essa pessoa influencia na pauta jornalística? 

 

O: Não sei. A gente sabe que existe pedofilia no futebol, mas é um assunto tão delicado, 

ninguém vai lá entrevistar. Acredito por chacota ou sensacionalismo, se houvesse essa figura, 

haveria alguns que iria explorar. Eu te dei um exemplo daqui que o profissional foi questionar 

se a pessoa era ou não homem. É uma pergunta que traz em si tantos elementos. O cara é 

homem porque gosta de mulher? Mas e se ele tem um caráter criminoso, se bate em uma 

mulher, abusa de uma criança? Qual o conceito da palavra ―homem‖? Ela é um tanto quanto 

filosofal. O cara é homem porque sai com três meninas à noite? São alguns conceitos que 

ficam por trás de quem realmente somos ou queremos demonstrar ser. Mas fico com essa 
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dúvida no ar: será que esses machões, paladinos da verdade, se dizem tão machos, será que 

com os homossexuais seriam tão cruéis? Às vezes é fácil você bater em quem não tem cara, 

em quem está de joelhos. Mas quando está ali cara a cara, frente a frente, não sei se elas 

teriam essa coragem toda. 
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Jornalista P – televisão 

 

Pesq.: Como foi a sua entrada na profissão? 

 

P: Jornalismo foi sempre algo que busquei. Nunca prestei vestibular para outro curso que não 

fosse jornalismo e sempre pensava em me especializar no jornalismo esportivo. Eu sempre 

gostei de futebol, de esportes em geral, desde criança, mas o esporte foi uma coisa que 

aconteceu com o tempo. Apesar de ter essa vontade no início, é preciso conquistar seu espaço 

e mostrar que você tem aptidão para a área, que tem potencial para que fosse lembrado e 

ganhasse a oportunidade, mas sempre quis fazer jornalismo desde quando fazia a oitava série, 

já tinha decidido meu curso. 

 

Pesq.: Você frequentava estádios antes? 

 

P: Meu pai sempre gostou de futebol. Então, levava aos estádios com meus irmãos e lembro 

quando ainda morava no interior, uma cidade chamada Mundo Novo, a 420 km daqui, 

inclusive minha vó mora lá ainda, eu tinha um vizinho que gostava muito de futebol e isso me 

incentivou muito a começar a torcer. Desde criança jogando golzinho em casa, arrancando 

tampão do dedo, sempre gostei de futebol e esportes em geral. Uma coisa que, digamos, está 

na veia. 

 

Pesq.: Quantos anos no jornalismo esportivo? 

 

P: Eu tenho 31 anos, sou de 1986, me formei em 2009 pela Federal do Tocantins, apesar de 

ser de Goiás, mas eu tenho família lá. Eu já comecei a trabalhar no ano seguinte, foi apenas 

um mês esperando uma oportunidade e eu queria TV. Não queria rádio e impresso, surgiu 

uma oportunidade no interior, mas hoje tem nove anos de formado. No esporte eu comecei 

com o novo Globoesporte, com esse projeto, na íntegra. O Globoesporte feito todo daqui, 

ancorado por Goiás. A gente divulga notícias nacionais e internacionais. Isso tem uns cinco 

anos já. 

 

Pesq.: Durante esse período, você conheceu algum atleta homossexual? 

 

P: Um caso bem conhecido é do Richarlyson, que defendeu o São Paulo, o Atlético-MG. Ele 

é o caso mais conhecido que veio a público, mas não que o jogador seja homossexual, ele 

nunca falou, pelo menos naquela época. As pessoas acabavam passando do ponto chamando 

ele de gay. Imagino que surgiu o apelido de bambi na época do São Paulo. Mas que eu me 

lembro do futebol sim. 

 

Pesq.: Por que não há homossexuais assumidos no futebol? 

 

P: É, com certeza não existe nenhum tipo de impedimento. O futebol é para todos. Todo 

mundo tem espaço desde que você tenha talento. Acho que o que deve ser levado em 
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consideração, exclusivamente, é o seu talento. Não interessa a sua cor, se você é homossexual 

ou não. Acho que isso deveria ser levado em conta, mas pode ser por um bloqueio, por medo 

de repressão, sofrer algum tipo de preconceito. Essas pessoas acabam não indo tanto para o 

futebol. Tanto é que no vôlei é mais comum. 

 

Pesq.: É possível ter homossexuais no futebol que não falam por medo de repressão? 

 

P: Totalmente. Futebol é para todos, independente de gênero, da cor de pele. O importante é 

ser bom de bola. Esse deve ser o pré-requisito. A gente fez uma reportagem de um time, mas 

não é profissional. Futebol amador, um time de homossexuais. Não me lembro o nome agora. 

É o Barbie Futebol Clube. E eles defendem justamente isso que estou falando, a liberdade no 

futebol, eles querem ter liberdade. E eles estão certos. O futebol é para todos. 

 

Pesq.: Por que essa temática é pouco discutida no jornalismo esportivo? E a homofobia seria 

um tema que poderia ser tratada no jornalismo esportivo? 

 

P: Acho que não é tão trabalhado porque não existem tantos exemplos. A gente está aberto a 

mostrar a diversidade cultural. Queremos mostrar o que há de mais interessante, de peculiar, 

curioso. O futebol, acima de tudo, é alegria, uma forma de entretenimento. Acho que a gente 

não mostra mais porque temos poucos exemplos. Então, estamos abertos a sugestões porque 

dá uma pauta importante. É um assunto que está bem ascensão. Eu estava vendo ontem um 

trabalho muito interessante do Sportv falando sobre a bandeira da paz, mostrando um campo 

de futebol com torcedores de vários times, cada um com sua camiseta do time do coração e 

eles levantando a bandeira da paz, falando que, apesar das cores que cada um defende, este é 

um comum que todos já foram vítimas ou que tiveram parentes ou familiares que já foram 

vítimas de violência no futebol. Foi uma reportagem que acabou virando uma chamada na 

programação deles, de dois minutos e meio, levando a bandeira da paz sobre um time de 

futebol. E esse tipo de campanha pode ser feita nessa vertente do fim ao preconceito, da 

discriminação sexual. Acho que a imprensa pode contribuir para isso, nada impede que seja 

feita uma campanha para inibir jogadores ignorantes porque é verdade que no futebol tem 

muitos gritos homofóbicos, muita intolerância. Nas redes sociais, existem muitas piadinhas. É 

algo que poderia ser trabalhado, tanto pela imprensa, uma campanha para que as pessoas 

tenham uma cabeça mais aberta, uma inclusão de todos no futebol. Não só a imprensa, mas os 

próprios líderes de torcidas organizadas poderiam ser conscientizados. As pessoas podem 

ajudar nessa conscientização. Nós temos papel muito importante porque somos formadores de 

opinião, mas acredito que os líderes de torcidas também poderiam ter uma participação 

importante. 

 

Pesq.: O jornalista esportivo também poderia ser homofóbico em sua profissão? 

 

P: Eu acho que seria mais comum naqueles programas de mesa redonda, onde as pessoas 

emitem opiniões e acabam falando coisas sem pensar. No nosso caso, como é um programa 

sério, mas é um entretenimento com responsabilidade muito grande. A gente sempre está 
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informando notícias que são relevantes para todos os segmentos da população. Acho que aqui 

seria impraticável algum tipo de comentário ou matéria que fosse homofóbico. Até porque 

não apenas porque a gente sabe que tem muitos gays no Brasil e no mundo, mas é uma 

questão de bom senso. Eu não sou, mas respeito, tenho muitos amigos que são. Não é só ética 

do profissional, mas o caráter da pessoa e bom senso. Inclusive, aquela jogadora de vôlei 

transexual, a Tifanny, nós mostramos muitas reportagens no Globoesporte que dividiu 

opiniões, mas nosso papel é informar, que tem uma jogadora transexual jogando e cada um 

tira conclusão. Propomos o debate. Não tem como a gente omitir o que está acontecendo. 
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Jornalista Q – televisão 

 

P: Como foi o seu início no jornalismo esportivo? 

 

Q: Minha mãe é nutróloga e sempre escreveu muito bem e admirei muito isso nela e, quando 

estava terminando o colégio, busca alguma coisa que eu pudesse fazer parecido e precisava de 

alguma coisa que não incluísse matemática. Foi assim que eu escolhi o jornalismo. Ninguém 

na minha família é jornalista, não tenho influência de ninguém. Foi a matemática, a conta que 

eu fiz: eu preciso disso e não quero isso, admiro isso e pá... achei. Inclusive, quando entrei na 

faculdade, achava que o jornalismo fosse só escrever no jornal. Nunca pensei em televisão até 

chegar no quarto período. Quando eu entrei na faculdade, minha cabeça explodiu e eu tive 

uma ideia de que queria ser. Pobre, como sempre fui, não tinha outra oportunidade, já tinha 

pago alguns períodos na faculdade. Tinha conseguido até uma bolsa. Não podia me dar o luxo 

de errar e depois tentar outra coisa. Então, foi jornalismo e pronto. 

 

P: Você sempre se interessou pelo jornalismo esportivo? 

 

Q: Sempre me interessei pelo jornalismo esportivo. Eu sempre gostei de esportes, sempre 

acompanhei futebol com o meu tio, toda quarta noite sentado na TV para assistir os jogos. Via 

tudo. Adorava, via tudo de futebol. Joguei basquete quando era adolescente, pratiquei jiu-

jitsu, caratê e tal. O esporte foi sempre o que eu gostei. O primeiro estágio que procurei foi 

numa rádio especialista em esportes, a Rádio 730, embora eu não tenha feito esportes de cara 

lá. Trabalhei com webjornalismo, tinha matérias de esportes, mas eu também fazia de outras 

editorias, geral, política, polícia, tudo mais. De lá fui para a equipe do Mané, que era na TV 

Brasil Central que era um programa sobre futebol. Era o que eu queria, fui lá, levei meu 

material e fui contratado como estagiário, depois me formei e fui contratado como 

profissional. De lá, fui para a TV Serra Dourada e lá era geral, dificilmente fazia sobre futebol 

ou outros esportes. Foi quando eu aprendi a ser telejornalista. De lá quis voltar para o esporte 

e foi quando eu consegui um emprego aqui, onde estou até hoje no esporte. 

 

P: Há quanto tempo você está no jornalismo esportivo? 

 

Q: Eu me formei em 2010. Então, desde 2010. Em estagiário de esportes desde 2009. 

 

P: Você ainda tem sonhos nessa profissão? 

 

Q: É tão difícil falar sobre sonhos. Tem sonhos com uma luta diária de ser melhor que eu 

mesmo. Admiro alguns colegas e pessoas, mas meu sonho é me convencer de que estou bem, 

em um nível profissional aceitável. Já tive vontade de trabalhar em outras emissoras maiores, 

mas não sei se hoje chega a ser um grande sonho. Se não acontecer não vai me frustrar e 

busco o reconhecimento das pessoas naquilo que eu faço. 

 

P: Durante esse período, você teve conhecimento de atletas homossexuais? 
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Q: Entre os atletas... sim, eu suspeito. Até porque nunca fiz essa pergunta para ninguém. Até 

pelo medo de ser mal interpretado e falar do esporte que ele pratica. ―Ah, vem cá, você é 

gay?‖, ―mas e daí se eu sou gay ou não sou?‖ Não interfere nada. A gente sabe. Atletas de 

vôlei são o exemplo mais concreto que tem, mas jogador de futebol a gente só ouve falar, 

como preconceituosos naturais que somos, mesmo sem querer acaba, pelo mundo em que 

você vive e, mesmo sem querer, não ofender ninguém. Eu particularmente, você não 

perguntou, mas a maioria dos meus amigos são homossexuais e isso desde sempre. Não sei. 

Me identifico, apesar de ser hétero. Reconhecendo que o mundo acaba ensinando a ser dessa 

forma, acabo ficando com receio de perguntar, mas acredito que já devo ter visto mesmo sem 

saber que muitos jogadores são. 

 

P: Muitos não assumiram a homossexualidade... 

 

Q: O que a gente hoje falar muito da homossexualidade é a questão do Richarlyson, mas ele 

não quer se assumir. Até porque ainda joga, né? 

 

P: Por que ele e outros atletas na mesma condição não assumem? 

 

Q: Eu acho que socialmente ele já é, não importa o que ele diga. As pessoas vão chamar ele 

de viado, de bicha. Se um time contratar a própria torcida vai protestar, tem que ser uma 

diretoria muito macho para contratar o Richarlyson. Estou falando com você dessa forma 

porque sei que você está entendendo que eu não sou preconceituoso porque eu iria querer 

esconder isso de você. Socialmente ele está condenado a essa condição. Eu acho que ele não 

se assume até para não desviar o foco porque ele não quer ser conhecido como gay. Ele quer 

ser conhecido como jogador. ―Ah... quem que é Richarlyson? Aquele gay‖. Talvez ele não 

queira isso. ―Ah... quem é Richarlyson? Aquele que fez aquele gol, você não lembra?‖. 

 

P: Por que o Richarlyson é lembrado mais por essa situação do que pelas conquistas? 

 

Q: Até usando o jargão do jornalismo, notícia é quando a pessoa morde o cachorro. O 

contrário não. Agora, uma pessoa não. 

 

P: E qual seria a reação dos jornalistas sobre essa situação? 

 

Q: Da torcida seria a babaquice que a gente está acostumado. Não creio que seria menos que 

isso. Não acredito que alguma torcida aceitaria porque não é uma pessoa, mas um conjunto de 

pessoas que é uma amostra da sociedade e a sociedade está repleta de babacas. Então, é 

natural que toda torcida seja um pouco babaca também. Apesar de nem todo mundo... por 

exemplo, conheço torcedores de Goiás e Vila Nova que são gays assumidos postam fotos, 

vestem a camisa, normal... mas da torcida não espero menos do que babaquices, mas dos 

jornalistas... também, também. Infelizmente, mas nem todo mundo, óbvio. Não existe 
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unanimidade nem para um lado, nem para o outro. Acredito que... ia dizer que entre os 

jornalistas tinha menos babacas, mas não. 

 

P: Por que é difícil encontrar homossexuais entre os jornalistas esportivos? 

 

Q: No jornalismo esportivo não, mas no geral sim. Engraçado, né? Pelo que eu ia te dizer 

agora que entre jornalistas talvez a amostragem de babacas seja ainda maior. Os babacas é um 

termo chulo, mas para dizer homofóbicos e preconceituosos. É um meio muito machista, 

muito machista, onde que quase sempre o xingamento ou a piada para classificar alguém é 

chamando ele de viado. ―Ah... deixa de ser viado‖, ―Ah... deixa de ser gay, bicha‖. Isso foi 

criando um ranço e, querendo ou não, faz parte desse mundo também do esporte. Se existe 

entre os atletas, por que não existiria conosco? Não sei mais o que explicar. 

 

P: Você acha que a homossexualidade poderia influenciar no desempenho? 

 

Q: Não. Poderia trazer algum tipo de constrangimento. O que eu acho que eu também tenho, 

que eu, inclusive tenho. Assumo que ficaria completamente desajeitado ficar pelado na frente 

de um homossexual, enquanto que na frente de outros homens isso sempre foi comum. 

Comum não, mas já aconteceu e acredito que pode trazer algum tipo de desconforto nesse tipo 

de situação, mas é preciso quebrar esses paradigmas. Eu acho. 

 

P: O que você acha do posicionamento da FIFA em relação aos casos homofóbicos? 

 

Q: É um pouco controverso. Você não vai conseguir educar as pessoas assim, mas pode ser. 

Até acho que é, mas não acho que resolva. Só educação resolve. Educação familiar. 

 

P: Esse tema deveria ser debatido? 

 

Q: À princípio eu não consigo encontrar um motivo para isso, mas sou completamente aberto 

havendo. Por exemplo, em que situação isso seria relevante? Eu, de fato, não sei. Perdoe-me a 

ignorância. 
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Jornalista R – rádio 

 

P: Primeiro gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Quando iniciou no 

jornalismo esportivo? 

 

R: Eu me formei em 2008, no final de 2008, conclui o curso na Universidade Federal de 

Goiás, antiga Facomb. Conclui o curso de jornalismo lá, depois fiz curso de Docência 

Universitária, curso de pós-graduação, na faculdade Araguaia, e estou concluindo agora pela 

Uninter uma especialização em gestão de rádio difusão. Esse negócio de começar a mexer 

com o mestrado, a ideia tá pronta, o projeto está mais ou menos escrito, falta só executar e 

diante de questões profissionais, resolvi segurar um pouco. 

 

P: Quando você começou a exercer? 

 

R: Eu comecei a exercer em 2006. Porque eu comecei lá dentro da Rádio Universitária. 

Então, em janeiro de 2006, comecei na Rádio Universitária com plantão, reportagem, 

acompanhando todos os passos dentro do Doutores da Bola, que é um projeto de extensão, até 

que em 2007 eu assumi a monitoria do projeto. Eu fiquei de 2007 até o início de 2008. Nesse 

mesmo intervalo, de outubro de 2007 até dezembro de 2008, eu atuei como estagiário na 

Rádio Sagres 730, onde trabalho até hoje. 

 

P: Quais são os principais os principais desafios dos jornalistas esportivos nos meios de 

comunicação? 

 

R: Primeiro é dentro da faculdade mesmo, você conseguir espaço. Depois da Copa do Mundo 

e das Olimpíadas, começou a se produzir mais conteúdo e entender o jornalismo esportivo 

como jornalismo de verdade, que precisava ser analisado e estudado. Na minha época de 

faculdade, a própria UFG não tinha disciplina que fosse. Me lembro que na época a disciplina 

foi construída diante da necessidade porque minha turma era viciada em futebol, viciada em 

esporte. Não só os homens, mas mulheres também. Então, Acabou criando isso. Aí colocou 

uma professora que foi para segurar a onda, na maior boa vontade, só que a gente dominava 

muito mais que ela e acabou não sendo algo tão impactante quanto a disciplina poderia ser 

para nós, com aquela expectativa de discutir alguns temas, debater algumas questões. Como a 

gente insere a emoção dentro do jornalismo? Porque não existe esporte sem emoção. E ao 

mesmo tempo ele é informativo e ele é entretenimento. Como adaptar duas línguas tão 

diferentes, tão antagônicas, que se você desviar um pouco mobiliza uma torcida para ir ao 

estádio, mas também desmobiliza outra que não quer ir ao estádio. Então, essa linha da 

opinião, da paixão, normalmente, quem vai para o esportivo é o apaixonado, que coleciona 

figurinhas. Se a gente pegar a galera que tem hoje tem álbum de figurinha da Copa do Mundo, 

gostava de futebol de botão, acompanhava jogo o tempo inteiro com o pai, vai para o estádio 

o tempo inteiro, é a galera do Futebol Manager, apaixonada em futebol, é o Playstation, o 

FIFA... Então, São as várias formas e plataformas da linguagem futebolística. No início, a 

primeira dificuldade é a faculdade aceitar o jornalismo esportivo. Eu não sei como é hoje. Eu 
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trabalho na Alfa e lá eu trabalho com o jornalismo esportivo. Então, eu já atropelo, tratoro 

esses preconceitos e limitações. Essas visões erradas sobre o jornalismo esportivo, o quanto 

ele é importante, mas acredito que em outras faculdades também tenha essa perspectiva. 

Acredito, não sei. Eu fiz o curso de docência universitária porque queria dar o curso de 

jornalismo esportivo, meu foco foi esse porque eu queria descontruir  a imagem de que o cara 

não estuda, o cara não trabalha, o cara só está em jogo, que não tem importância, que não tem 

repercussão e, em 10 anos cobrindo futebol, eu estudei mais que todo mundo. Eu sei de 

contabilidade porque eu estudava os balanços dos clubes. Segunda-feira, dia 30, os clubes 

divulgaram e eu era o primeiro a entrar no site e começar a ler exercício, resultado do 

exercício, mobilizado, imobilizado, receita, despesa, direitos de transmissão. Tem todas 

informações que o cara quer saber, mas ninguém se importa. Então, você vai falar de finança, 

de contabilidade, de economia, de direito esportivo, regra para jogar, regra entre os clubes, 

regra entre as federações, regularização, o próprio regulamento. Então, tem muita coisa. Você 

vai falar sobre a sociologia do esporte. O quanto aquilo mobiliza e você tenta entender. Dá 

para abordar sobre uma variedade enorme diário pelo aspecto político, aspecto econômico, 

financeiro, social, geográfico. E às vezes você sabe o porquê o time tem aquelas 

características só pelo bairro que ele está. São tantos elementos que constroem essa realidade 

e contexto do futebol e carrega muito preconceito porque tem muita gente que não entende. 

Vê o cara como desqualificado, que só viaja, que não tem preparação alguma e não entende 

nada, não fala sobre nada e vai falar sobre jogo. Eu desafio. Não é uma tarefa para qualquer 

um fazer, não é qualquer um que vai falar. Se você pegar alguém de política e mandar falar de 

futebol não vai dar conta. É um processo de especialização como qualquer outra dentro do 

jornalismo. A própria medicina esportiva, o médico vai te dar entrevista, o advogado também 

adora fazer isso, e vai dizer assim: ―não, o jogador rompeu as fibras musculares do tríceps 

ural‖. Você vai chegar assim e seu ouvinte não vai entender bosta nenhuma. Mas você fala 

assim: ―é a batata da perna, é a panturrilha‖. Eu aprendi medicina esportiva do melhor e pior 

jeito porque eu quebrei o pé. Tinha, na época, o Robson Porto, fisioterapeuta do Atlético, e ele 

disse assim: ―você quer entender como um jogador passa?‖. Eu disse quero. Ele disse: ―Então, 

vou te dar o tratamento‖, mas você vai viver o que um jogador vive para recuperar e você tem 

que seguir à risca. Eu disse: ―combinado‖. Sofri demais, mas entendi perfeitamente o 

funcionamento de cada equipamento, ele me explicava tudo. Tive quase uma pós-graduação, 

um curso de verão de medicina esportiva porque eu entendia tudo como... e assim só para 

responder a sua pergunta: o jogo é só 90 minutos, mas o futebol é muito mais que 90 minutos. 

Tem gente que quer resolver problema no futebol, mas não resolve no mundo. É muito fácil 

você querer resolver o problema da violência no futebol sendo que a violência pertence a 

todas as áreas. E até nessa mudança, porque eu saí do esportivo em janeiro de 2016 e passei a 

assumir funções administrativas dentro da rádio. Fui para dentro do jornalismo. Fui cobrir 

política, eleição e uma série de coisa. Posso te dizer uma coisa: o esporte é enorme, a política 

é 10 vezes maior, de mobilização, de custo. Então, é muito grande. E eu aprendi muitos 

detalhes, minucias, do mesmo jeito que você faz uma crítica, o presidente do Vila reclama, o 

do Goiás acha bom e vice-versa, na política elogia alguém da situação, a oposição já vem e 

critica porque você não pode elogiar. Essa passionalidade tem nas duas áreas. 
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P: Durante esse período que você esteve no futebol, você já ouviu falar sobre atleta 

homossexual? 

 

R: Já. Normalmente, quando se tem essa situação, é sempre com piadas jocosas, 

discriminação, fica sempre de forma velada. Acompanhei alguns casos com várias situações e, 

para mim, a mais chocante mesmo, foi uma vez que eu estava viajando em um jogo fora de 

casa, era fora de Goiânia. Não me lembro qual era o time, mas a gente acompanha, fica no 

mesmo hotel, tem amizades, vai batendo papo com jogadores e tinha alguns brincando, 

curtindo porque um era. Só que eles não usavam uma expressão mais popular, como gay ou 

qualquer outra coisa da espécie. Eles chamavam de bicho da goiaba. ―Porque fulano tem o 

bicho da goiaba‖. Eu fiquei sem entender aquilo. Não sabia o que era aquilo. Eu fui e 

perguntei, ―cara, o que isso? Bicho da goiaba? Aí ele riu para caramba e ele disse assim: 

―Você já comeu alguma goiaba? Por fora, você vê que ela está linda, maravilhosa, mas por 

dentro tem o bicho destruindo, podre‖. Eles começavam a dizer que essa expressão era para 

quem tinha AIDS, a doença e tudo, e já remetiam isso para quem automaticamente fosse 

homossexual, já via que tinha o bicho da goiaba, automaticamente ligando uma coisa a outra. 

É um ambiente muito machista. Eu particularmente nunca vi nenhum jogador se assumir, 

embora seja uma coisa muito corriqueira porque é praticamente impossível você imaginar que 

todas as áreas do mundo, os profissionais assumem que tem, só o futebol não vai ter? 

 

P: Você acha que outros atores no futebol podem influenciar isso? 

 

R: Ah, com certeza. Você imaginar quais as expressões mais fortes dentro do futebol, todas 

militares. É o atacante, o artilheiro, o capitão. São nomes que estão totalmente relacionadas ao 

militarismo, à parte militar. Então, com certeza o cenário e o ambiente. A forma como o 

futebol insere, e quem assume... se a gente pegar um exemplo, eu nunca vi ele assumir, mas 

todo mundo diz do Richarlyson. Não joga em lugar nenhum. O cara já chega com aquele 

ambiente, com aquele estigma pregado na testa dele como assim, se fosse avaliar a opção, a 

escolha dele sexual, não o que ele joga, mas quando ele for mal, isso vai ser levando em 

consideração. Quando for bem, isso vai ser esquecido. Do mesmo jeito que o Walter quando 

fazia gol era ótimo, quando não fazia gol era gordo. Então, são coisas que, quando se fogem 

daquele estereótipo do que é considerado normal, o ambiente com regras, hierárquico, 

machista, ele atropela. 

 

P: Você acha que os jornalistas poderiam fazer comentários homofóbicos? 

 

R: Se eles replicam? Poderia demais. Já presenciei. Tinha um colega que ele tinha todos os 

sinais, mas não tinha coragem de se apresentar, até que teve um dia que ele desabafou e 

entregou. Eu falei para ele, relaxa. Você é você e acabou. E nós, o discurso da imprensa, ainda 

mais o jornalista da imprensa esportiva, em Goiás, é muito reforçador desse tipo de coisa. É o 

gay, o viado. E o da mulher também, que é a mulher que passa a mão em todos os jogadores, 

que passa na mão da diretoria. Nunca tem valor. Se cresceu é porque fez alguma coisa nesse 

sentido, se ficou em baixo é porque não tem capacidade. Com certeza a imprensa reforça 
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demais esse discurso, tanto é que uma das situações da Sagres 730, nós temos oito valores que 

não podem ser feridos em hipótese alguma. Respeito, transformação, educação, goianidade e 

qualquer comentário que fira, a gente imediatamente corta. Dá um aviso e, querendo ou não, 

era um discurso muito forte usado anteriormente com a equipe que estava. É um discurso 

machista, é o cara que come, é o jogador que faz estrago. O que o cara faz fora de campo, às 

vezes, ganha mais destaque do que faz em campo. Eu acredito que passa naquilo que falei 

anteriormente: começar a discutir dentro da faculdade, debater para que as pessoas quando se 

formarem, ao chegar ao mercado de trabalho, já tenham, não é que ela vá ter aquele desejo ou 

todo o material à disposição ou opinião formada, mas já vai ter uma ideia, um olhar diferente 

para cima daquela situação, daquele cenário, daquele contexto e comece a enxergar de uma 

maneira diferente as coisas porque senão a gente continua enxergar pelo mesmo motivo. 

 

P: Você acha que isso pode influenciar no momento em que o jornalista esportivo precisar 

debater em algum momento sobre a homossexualidade no futebol? 

 

R: Claro. Vamos imaginar. Eu vejo muito preconceito dentro do jornalismo esportivo. Vejo, 

percebo e combato. E um deles é relacionado às baixas remunerações e não se discute 

qualidade técnica para estar lá. Se o cara tem talento, isso resolve. É mais ou menos essa a 

ideia que se tinha. Se o cara tem talento, uma voz bonita, desenvoltura, então deixa lá. Isso 

tem mudado, mas você não precisa tem vozeirão, mas conteúdo para chamar a atenção. Ainda 

mais com a internet hoje, a rádio e a televisão perde completamente espaço de relevância 

numa situação como essa. Eu vejo notícias que tem repercussão zero, mas quando você faz 

assim: ―Goiás perde três e tem pior início da sua história no campeonato nacional‖, bomba. 

Porque as pessoas querem ver coisas diferentes. O fulaninho que entrou, quem saiu, quem vai 

jogar é um povo muito doente e fanático que vai querer acompanhar. Você quer ver coisas 

diferentes e isso passa por uma avaliação técnica. Porque na hora que você desenvolve o 

conhecimento técnico dessas pessoas, o dia que for acontecer isso, ele vai ter, no mínimo, 

ética e saber lidar com algumas situações. 

 

P: Como você vê as manifestações homofóbicas das torcidas? 

 

R: Nada mais que é um discurso dos jogadores e da comissão técnica, dos atores do clube, 

com aquilo que é reforçado pela imprensa e eles vão repercutir. Não adianta, a imprensa tem 

uma força muito grande de repercussão nesse sentido. Muitas vezes não temos nem 

discernimento dessa força, mas a imprensa é capaz de mobilizar muito. Se uma rádio do porte 

da Sagres 730 chegar e fazer uma campanha para derrubar um técnico, ela derruba. Porque ela 

vai criando tanto instabilidade no trabalho e no relacionamento dele com a diretoria, com o 

clube e a torcida, que ele cai. Não estou falando que a gente faz isso, mas sei que acontece. 

Sei que quando eu tomo um partido, um viés, uma conduta, se desestabiliza. A torcida só vai 

replicar aquilo que já ouve em casa, no trabalho, nos amigos. Ele replica e traz para dentro de 

um ambiente que já tem um respaldo do efeito massa. Ele já tem um efeito que todo mundo 

está gritando que, quem não grita, já acredita naquilo e sai gritando. Teve uma vez, foi um 

jogo do Atlético e Portuguesa em 2012. Atlético até perdeu o jogo e tudo, e a torcida do 
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Atlético saiu xingando o Márcio. Me surpreendeu a atitude dele porque o cara xingava e 

estava com o filho pequeno do lado. Aí ele saiu e falou assim: ―é esse exemplo que você quer 

dar para o seu filho?‖ Chegou perto do alambrado ―é esse o exemplo que você quer ser para o 

seu filho? Xingar alguém que está trabalhando?‖ Ele foi muito calmo, mas muito lúcido 

naquele momento. É um questionamento que eu fiquei pensando. Quantas vezes a gente não 

fala alguma coisa, às vezes no impulso, e que não acha que vai ser tão agressivo e o negócio 

vira tão grande? Se aquele não pai não estivesse tão bebo, tão alcoolizado e enfurecido com a 

derrota do Atlético, se ele voltou para casa, se perguntaria ―o que estou fazendo?‖. Olharia 

para o filho dele, eu lembro assim, eu gostava muito de levar minha irmã no jogo. Ia eu, meu 

pai e minha irmã assistir o jogo. Aí teve um dia que a gente estava no alambrado e ela viu um 

cara xingar e desceu lá em baixo em xingou. E ela tinha 3 anos. Naquele primeiro momento 

eu ri, achei engraçado. Depois ela chegou e xingou em casa. Aí eu falei para ela ―aqui não 

pode. Só no estádio‖. Foi o raciocínio rápido que eu tive em tentar transferir que um lugar 

pode ou outro não. Hoje eu já não deixaria em lugar nenhum. Tem uma expressão de que o 

torcedor paga o ingresso e faz o que quiser. Não. Ele não faz o que ele quiser. Ele tem uma 

conduta. Por que tem lugares... e nem vou falar de Europa, Chile, Argentina Uruguai, os caras 

pagam ingresso e mantém uma conduta. Depois você sai e reclama. Quem não acha ruim 

quando o seu time perde? Mas são elementos que, acredito, que torcida nada mais, nada 

menos, pelo efeito da massa, só replica aquilo que já vem aprendendo em outros lugares. 

 

P: Qual seria o papel da imprensa nesse debate? 

 

R: Acho que a imprensa é um lugar do conflito. É o debate do tema, de trazer situações que 

possam nos fazer refletir. Acho que não tem lei melhor que ―e se fosse com você?‖. Você 

começa a pensar. Talvez eu tenha tido um destaque, uma linha diferente dentro de outros 

repórteres, de outros jornalistas esportivos porque uma frase que o Lisandro Nogueira, que foi 

o meu avaliador da banca na época, citou algo que eu nunca mais esqueci: ―pense quando for 

criticar o jogador, olhe o tamanho da pressão que ele recebe da família, da esposa, da falta de 

dinheiro, porque não é todo jogador que ganha dinheiro, família, diretoria, jogadores, 

imprensa, técnico, torcida, conselheiros...‖ então é uma quantidade enorme de pessoas que 

pressionam e muitas vezes o cara não tem o menor preparo para aguentar aquela pressão. 

Então, eu colocava muitas vezes no lugar do jogador antes de fazer qualquer pergunta, 

principalmente quando perdia. Eu tinha muito cuidado porque eu sabia que eles não tinha uma 

educação emocional para perder, tanto é que eles não costumam dar muita entrevista quando 

perdem. Difícil você arrumar um jogador quando perde um jogo.  Inteligência emocional é 

uma coisa que boa parte deles não tem. 

 

P: Por que o tema ainda é pouco debatido em Goiás? 

 

R: Aí vai mais uma questão conceitual. Ainda acho que esse debate não existe ou é 

insignificante porque aqui ainda se acredita que cobrir clube vai dar audiência. Então, ficar lá, 

botar um profissional, para ele ficar lá sentado esperando a notícia acontecer no clube ainda é 

da década de 90. As pessoas querem conteúdos diferentes, formas diferentes. Acho que a 
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imprensa goiana não debata devido a essa fragilidade de discutir o tema, de oferecer essa 

oportunidade de discussão. E a falta de capacidade e ter alguém para discutir. Se eu levar esse 

tema para uma reunião de pauta vai rolar um monte de piadinhas antes de começar a discutir 

sério. Acho que falta essa maturidade técnica, mas pelo nós, da Sagres, nós vamos começar 

mudar. Mesmo que pague em ficar em segundo lugar na audiência, não tem problema, porque 

nosso objetivo é fazer de um jeito diferente. Vamos começar a levar mais esse tema em 

discussão, construir debates, coisas que estejam mais relacionadas. Nem sempre é interessante 

você ser a emissora de rádio que dá todas as notícias primeiro, mas é melhor ser a mais 

relevante, a que o cara vai sempre te ouvir e que não necessariamente passe a dar notícia de 

quem quebrou o pé primeiro, quem está com o terceiro cartão amarelo primeiro. Acho que é 

você ser inteligente na hora de divulgar o assunto. A gente poderia dar a notícia assim: 

Atlético tem dificuldade para regularizar jogador tal. Talvez ia só os torcedores do Atlético só 

para ler isso aí e acabou. O que a gente fez: confira a saga para regularizar o jogador. Então, 

fomos enumerando passo a passo, elencando etapa por etapa até que isso pudesse acontecer.  

Você coloca uma notícia de que o Goiás ganhou o prêmio de uma das melhores gestões, mas 

vem um diz: ―ah, mas o time é ruim‖, ―tem gestão, mas não tem time?‖. São coisas que são 

próximas, mas se colocar onze marmanjos correndo irá resolver o problema, mas não vai. 

 

P: O que você acha da atuação da FIFA em relação aos gritos homofóbicos direcionados aos 

goleiros? 

 

R: Do goleiro eu sempre ouvi a expressão ―ou é doido ou é viado‖. É uma expressão que 

existe dentro do futebol, dos bastidores. É sempre. ―Esse goleiro aí, o que é? Ele é doido?‖. Aí 

começava a gerar brincadeiras de duplo sentido. Hoje a ação é ineficiente porque punir 

torcedor, punir clube, tirar mando de campo fosse algo que resolvesse, já teríamos resolvido 

isso há muito tempo quando tem invasão de campo, quando tem um monte de outras 

situações, teríamos resolvido os problemas de brigas nos estádios. Eu acredito que é uma 

fórmula que ninguém achou ainda de implantar, mas tenho certeza que pelo caminho que o 

futebol anda trilhando, pela dificuldade de estimular as pessoas a levar para estádio, no dia 

que alguém encontrar essa fórmula, vai ser aplicada, vai ser utilizada e uma fórmula eficiente 

vai ser executada. Acima de ser um esporte, o futebol é business. Você quer que cada vez 

mais que seus estádios estejam cheios, que seu campeonato seja extremamente vantajoso para 

que alguma televisão possa comprar os direitos para transmitir e ganhar dinheiro em cima 

disso. Se a Globo paga lá R$ 1 bilhão no Brasileiro é porque ela fatura dois para poder 

comprar. Acredito que não seja por falta de vontade da federação. Talvez seja de não ter 

encontrado uma medida efetiva para combater, não só a questão de gênero, mas também de 

violência. Se você for olhar, teve mais mulher do que homem na Copa do Mundo de 2014. 

2018 está acontecendo a mesma coisa. Mais mulheres compram ingressos do que homens. Só 

isso já demonstra que você viver de um gênero só, não vai te dar relevância, não vai te dar 

valor agregado. Quanto mais você estiver enxergando como business tem que ser algo que a 

família vai estar lá, que a mulher vai estar lá, a criança, que o jovem, o homem, o 

homossexual e todas as suas variações das letrinhas, todos eles têm que estar em um lugar que 

se sintam respeitados. E você não vai em lugar em que você é desrespeitado. Você foi uma 
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vez e foi desrespeitado, você não volta mais, mesmo que não tenha sido diretamente, você não 

volta. Nesse cenário, nesse caminho, acredito que só não implementa porque não achou. 

Porque no dia que achar uma fórmula eficiente. Tem vários testes, várias fórmulas, a gente 

tem muito de punição resolve, mas se resolvesse não... a punição, do jeito que é hoje, não vale 

nada para ninguém. Nem para quem pune, quem pune finge que está punindo, que está sendo 

punido finge que vai pagar a pena e quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou e não muda 

nada. Acredito que essa fórmula ninguém achou. Talvez o seu trabalho ache nesse discurso, 

pelo menos aponte um caminho fale: ―vamos seguir nesse rumo que vai dar certo‖. Porque é 

um público que consome muito, que tem grana, investimento, poder de aquisição e falta 

respeito. Aí a gente volta a nossa conversa para a escola, família. Ali que você vai construir 

esses fatores. É a base que tem faltado. Ultimamente essa estrutura, mas também não dá para 

ficar se assentando em cima dela e falar esse é o problema e acabou. 
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ANEXO I – Reportagem d’O Popular sobre o time gay Barbie Futebol 

Clube 
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Continuação anexo I 


