
1	
	

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE	

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

Hítalo Augusto Lima Aguiar 

Letícia Alves Mendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NA MÍDIA DURANTE A 
COBERTURA DOS JOGOS LONDRES 2012 e RIO 2016	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

 

 

 

Diamantina 

2019 



2	
	

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

 

Hítalo Augusto Lima Aguiar 

Letícia Alves Mendes 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NA MÍDIA DURANTE A 
COBERTURA DOS JOGOS LONDRES 2012 e RIO 2016	

	

	

	

 

	

	

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Departamento de Educação Física, como parte dos 
requisitos exigidos para a conclusão do curso. 

Orientador (a): Marcelo Siqueira de Jesus	

	

	

	

	

Diamantina	

 



3	
	

 

 



4	
	

AGRADECIMENTOS HÍTALO 

Gostaria de agrader a todos os meus professores que durante o curso não só me 

ensinaram conteúdos para me tornar profissional em Educação Física, mas também me 

ensinaram a como ser uma melhor pessoa.  

Agradeço também aos servidores técnicos do Departamento de Educação Física e 

a todos os servidores, docentes e funcionários terceirizados da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri, e também aos discentes e colegas de curso de Bacharelado e 

Licenciatura em Educação Física. 

Agradeço também ao meu orientador Marcelo Siqueira de Jesus que sempre foi uma 

pessoa disposta a nos ajudar, na demonstração de paciência, orientação e dedicação durante 

todo o processo de construção desta pesquisa.  

Gostaria de agradecer também a minha família que sempre me apoiou durante todo 

o processo, sempre me dando força nos momentos que pensei em desistir, em especial, agradeço 

a minha mãe, essa mulher guerreira, que apesar de todos os percalços da vida, me criou sozinha, 

junto com as minhas irmãs, e sempre foi o meu maior exemplo. Agradeço a minha irmã Pâmela 

por sempre me ajudar nos momentos difíceis pelos quais passei. Agradecimento a Claricy e ao 

Gabriel que tem influencia na minha trajetória universitária. Agradecer ao Rogério, que mora 

comigo e sempre me põe pra cima quando bate o desespero e a vontade de voltar pra trás. No 

mais gostaria de agradecer aos meus amigos que são uma parte importante da minha vida, aos 

meus familiares, e a todas as pessoas que de forma direta ou indireta participaram de toda a 

minha trajetória de vida.  

Em especial agradeço a Leticia minha companheira de TCC a qual conheci no curso 

e se tornou uma pessoa especial demais pra mim, me deu a oportunidade de fazer esse trabalho 

com ela, não me deixando ficar na zona de conforto e a buscar sempre o melhor, confiando no 

meu potencial.  

Agradeço a Deus pelo dom da vida e por todo cuidado que ele tem comigo. durante 

toda a minha trajetória de vida e também durante o curso. “Porque eu, o Senhor teu DEUS, o 

tomo pela mão direita e lhe digo: Não tenha medo, pois eu te ajudo” Isaias 41:13. 

 



5	
	

AGRADECIMENTOS LETÍCIA 

A aqueles que são minha base diária de inspiração, e que estão sempre comigo, seja 

em apoio ou em auxílio em tudo nesta vida, agradeço do fundo do meu coração aos meus pais 

Eliana, Geralda e Moacir pelos ensinamentos e pelo apoio. 

Aos meus irmãos Bianca, Gabriela, Chellmer, e Kelly Renata por todo o apoio. E 

aos meus sobrinhos Yan, Dominic e Heitor, que são as minhas maiores inspirações, agradeço 

por tudo. Ao Paulo Henrique que sempre esteve comigo me apoiando e me ajudando sempre 

que precisei, pelos conselhos e pelas diversas formas de motivação para seguir em frente, e 

seguir aos meus objetivos e ideais. Agradeço imensamente por todo o feito, pela paciência e 

principalmente pela amizade e por todo o apoio durante todo este tempo.  

A companheira de curso e de estrada, entre Gouveia-Diamantina-Gouveia, Cecília, 

por todo o seu apoio e ajuda. Ao Hítalo meu parceiro na produção deste trabalho de conclusão 

de curso, primeiramente pela amizade, em seguida pelo apoio e paciência durante todo este 

tempo. Agradeço a todos os meus amigos que construí durante o curso de Bacharelado em 

Educação Física, e também aos meus colegas do curso de Licenciatura em Educação Física, 

sobremaneira, por todas as experiências, conhecimentos e vivências compartilhadas. 

Aos docentes do curso de Bacharelado e de Licenciatura em Educação Física por 

transmitirem da melhor forma todos os ensinamentos. Aos servidores da UFVJM e também aos 

servidores do DEFI. Aos componentes da banca agradeço por aceitar a participação e desde já 

agradeço pelas contribuições. Em especial, agradeço ao meu Orientador Marcelo Siqueira de 

Jesus por todo o ensinamento, apoio, tranquilidade e sabedoria disponibilizada durante todo o 

momento de construção desta pesquisa. 

A todos as pessoas aos quais não citei agradeço por todo o apoio, por estarem ao 

meu lado neste processo. Grata a todos que direta e indiretamente me deram força e apoio 

durante todo este tempo, obrigada a todos! 

Agradeço a Deus, por guiar os meus passos, e me abençoar em toda esta trajetória 

me dando forças para continuar atrás dos meus objetivos. “Tudo posso naquele que me 

fortalece.” Filipenses 4:13 

 



6	
	

RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou realizar uma análise documental relacionada 

a representação da mulher negra na mídia durante a realização dos Jogos Olímpicos de Londres 

2012 e Rio de Janeiro 2016. Esta pesquisa realiza-se no tema das Relações Étnico-Raciais, e 

visa conhecer se houve na cobertura dos Jogos, alguma manifestação do racismo institucional 

praticado pela mídia esportiva. A relevância desta pesquisa se dá pela análise da representação 

da mulher negra na mídia durante a cobertura de competições esportivas. Essa pesquisa social, 

de caráter qualitativo, do tipo documental, coletou dados dos seguintes sites: 

www.globoesporte.com; www.uolesporte.com; www.coi.com; www.cob.com; 

www.bbcbrasil.com; www.bbclondres.com; também o site de notícias diversas: 

bbc.com/portuguese (BBC Brasil), recordtv.r7.com (Record Tv), el.pais.com (EL PAÌS), 

superesportes.com.br (Super Esportes), otempo.com.br (O tempo), terra.com.br (Terra).e 

adotamos os seguintes critério de análise: verificar imagens de mulheres postadas nos sites, 

leitura dos títulos de noticiários, e buscamos compreender a existência do racismo na cobertura 

midiática sobre a participação de mulheres negras nos dois últimos grandes eventos esportivos 

do planeta, realizados em continentes diferentes. 

 

Palavras-chave: Mídia; Esporte; Jogos Olímpicos; Mulheres Negras; Racismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso trata-se de uma pesquisa social, de 

caráter qualitativo, do tipo documental, que investigou sites esportivos, que realizaram a 

cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e do Rio de Janeiro 2016. Buscamos saber se 

entre as mídias investigadas, se houve alguma manifestação de racismo institucional, nossa 

tentativa foi  identificar se a imagem da mulher negra participante destes dois eventos esportivos 

sofreu distinção social ou teve a mesma representação social daquela direcionada ás mulheres 

brancas e aos homens brancos? 

O campo das comunicações apresentam diferentes mídias em que circulam notícias 

e informes, seja no jornal impresso, no rádio, na televisão, e na internet, sobre este último que 

essa pesquisa tem o seu interesse de investigação. Compreendemos que a mídia digital 

apresenta amplo alcance de usuários, em processos que visam expandir mercados 

consumidores, e levar informação para regiões de maior ou menor concentração de populações, 

em tempo e espaço jamais visto em outros momentos de nossa história. A repercussão de um 

comentário ou fato social surgido numa prática esportiva consegue tomar uma dimensão de 

conhecimento, mesmo que este ato tenha acontecido em outra parte do globo terrestre.  

Estes fatos transmitidos pela mídia, sobremaneira, em velocidade que alcança quase 

o tempo real, devido a alta tecnologia digital, facilita o acesso à informação, por outro lado, 

temos uma questão que é saber se a informação gerada pela fonte principal, chega na íntegra 

aos consumidores ou cidadãos ou sofre alguma distorção? Compreendemos que a mídia busca 

padronizar dados e informes aos quais julgam-se de maior repercussão ou relevância para o 

mercado consumidor, e busca-se apresentar os fatos que promovem impactos na população, 

seja em programas jornalísticos, em transmissões de eventos musicais ou na transmissão de 

eventos esportivos. 	

O esporte é um fenômeno social que acumula amplo interesse dos sujeitos, e a mídia 

é o seu principal mecanismo de divulgação e expansão. Os Jogos Olímpicos é um mega evento 

esportivo que reúne a maior concentração de praticantes de diferentes modalidades num só 

período de realização. No entanto, algumas modalidades destacam-se em ter maior cobertura 

da mídia, devido ao maior interesse da população, e também por atender interesses relacionados 

ao mercado consumidor. A televisão é um espaço de propagação da modalidade esportiva e de 
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transmissão da cobertura dos mega eventos esportivos, no entanto, algumas modalidades 

esportivas são privilegiadas em receber maior cobertura e destaque nas transmissões. Bourdieu 

(1997) nos lembra que:	

Pelo fato de que cada televisão nacional dá tanto mais espaço a um atleta ou a uma 
prática esportiva quanto mais eles forem capazes de satisfazer o orgulho nacional ou 
nacionalista, a representação televisiva embora apareça como um simples registro, 
transforma a competição esportiva entre atletas originários de todo o universo em um 
confronto entre campeões (no sentido de combatentes devidamente delegados) de 
diferentes nações (p123-124).	

Tendo em vista que o nosso interesse é o de realizar pesquisa sobre a participação 

das mulheres negras na cobertura da mídia nas diferentes modalidades e competições 

esportivas, buscamos saber se nesta cobertura o preconceito racial baseado nos aspectos do 

fenótipo promovem distinções na representação da imagem que circula entre as mídias? A 

intolerância e o racismo que circulam em nossa sociedade ainda são marcados pelos processos 

do colonialismo? Jurema Werneck (2010) compreende que: “Com o fim da escravidão e do 

regime colonial, a luta das mulheres assumiu outras frentes, voltadas para a garantia de 

participação de negras e negros na sociedade brasileira em condições de equidade” (p.15).	

Nem todos os casos de racismo são divulgados pela mídia, e os poucos que 

sinalizam, revelam que o Brasil é um país racista e preconceituoso, e em algumas práticas de 

preconceito racial, são naturalizadas na interação entre os sujeitos, sem terem a percepção do 

real significado da violência simbólica que impacta a vida da população negra brasileira. Lopes 

e Santos (2011, p.45) corroboram nesse argumento ao lembrar que:	

[...]. Nesse dia, a emissora não exibiu em seus telejornais a discriminação racial contra 
os negros, amplamente divulgada e comprovada por meio de dados produzidos por 
instituições respeitadas como Ipea, a Fundação Sead e o Dieese. [...].	

Qual é a origem do racismo? Raça é uma categoria analítica ou identitária?  

Consideramos relevante conhecer os conceitos dos termos raça e racismo institucional para 

melhor entender toda a problemática racial em cobertura e transmissão dos fatos sociais pela 

mídia. Para Santos et al (2010, p. 122): “o termo raça tem uma variedade de definições 

geralmente utilizadas para descrever um grupo de pessoas que compartilham certas 

características morfológicas”. A identificação racial numa determinada raça, leva-se em conta, 

principalmente, aspectos do fenótipo: a cor da pele, o tipo de cabelo, a conformação anatômica 

facial e do crânio, a ancestralidade e a genética.	

Duas formas de racismo são frequentes em nossa sociedade: a primeira é o racismo 
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direto, presente na interação entre sujeitos, apresenta-se pela conduta preconceituosa e/ou 

discriminatória dirigida a determinado grupo ou pessoa levando em conta as condições 

fenotípicas correlatas; a segunda é o racismo institucional que não há um fato concreto de 

manifestação explícita, porém, praticado por instituições que apresentam na distribuição de 

oportunidades e na demografia entre os sujeitos deste espaço, a presença da população negra é 

hiporepresentada (MUNANGA, 2016).  

López (2012, p. 127) compreende que no racismo institucional:	

Busca-se dar visibilidade a processos de discriminação indireta que ocorrem no seio 
das instituições, resultantes de mecanismos que operam até certo ponto, à revelia dos 
indivíduos. A essa modalidade de racismo convencionou-se chamar de racismo 
institucional, em referência às formas como as instituições funcionam, contribuindo 
para a naturalização e reprodução da desigualdade racial.	

Para Munanga (2016, p. 210): “Em outros termos, todos os problemas da sociedade 

são sociais, inclusive os preconceitos e discriminações raciais que constituem apenas uma das 

modalidades do social”. As mulheres negras sofrem dupla violação social devido a sua condição 

de gênero e racial, e a considerar a maior presença da população negra em camadas populares, 

é possível lançar a hipótese de que também sofre preconceito por sua condição de classe. 	

Através da análise sobre a representação da mulher negra nos dois últimos Jogos 

Olímpicos, buscamos compreender a realidade investigada e refletir sobre as possíveis 

intervenções sociais e educacionais que visam superar as práticas do racismo em nosso meio 

social.	

Com a representatividade midiática dos esportes em pleno crescimento, podemos 

então de alguma forma buscar avaliações aos quais fazem com que as populações possuam 

atitudes racistas e que promovam de certa forma a discriminação das atletas negras que se 

destacam em esportes de alto rendimento, ou nos esportes coletivos, no evento esportivo das 

olimpíadas. 	

As olimpíadas é um evento ao qual engloba diferentes culturas, diferentes costumes 

e pessoas com personalidades diferentes, em que na maioria das vezes, a mulher negra participa 

em modalidades desse evento, e se destaca somente em esportes que não possuem uma 

representatividade midiática como é o caso do futebol e do voleibol. As oportunidades em que 

atletas negras encontram maior representativa numérica são em modalidades do atletismo, seja 

nas provas de pista, de rua, ou de campo. Essa representativa em modalidades esportivas no 
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atletismo pode ser comparada aos trabalhos braçais e manuais desempenhados pela população 

negra em sociedades coloniais que adotaram o sistema econômico escravista?	

Este trabalho de conclusão de curso visa compreender algumas questões pelas quais 

motivaram a realização desta pesquisa: qual é a representação da mulher negra nos eventos 

esportivos? A mídia realiza distinção na cobertura de eventos esportivos dos quais a mulher 

negra está em maioria? A sociedade valoriza a participação de uma atleta negra nos Jogos 

Olímpicos? Porque há distinções entre a cobertura da mídia aos eventos esportivos praticados 

por mulheres e homens, como é o caso do futebol? O racismo institucional é mais evidenciado 

nas mídias internacionais ou nacionais? Em qual cobertura da mídia a mulher negra esteve 

representada, Londres 2012 ou Rio 2016?  

OBJETIVO GERAL	

Conhecer o lugar de representação da mulher negra na cobertura da mídia durante a realização 

dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Rio 2016, e compreender os mecanismos que possam 

revelar a presença do racismo na mídia, seja através de padrões e estereótipos fenotípicos que 

naturalizam o preconceito racial.	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	

Revisar uma breve literatura sobre relações étnico-raciais, para conhecer a percepção racial 

entre os veículos de comunicação que fizeram a cobertura midiática dos Jogos Olímpicos 

Londres 2012 e Rio 2016;	

Investigar nos meios midiáticos selecionados da web, e saber qual foi a representação da mulher 

negra na cobertura dos eventos Londres 2012 e Rio 2106;	

Refletir sobre o tema Relações Étnico-Raciais e Esporte, conscientizar-se sobre o lugar da 

mulher negra na mídia esportiva e na sociedade brasileira.	
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JUSTIFICATIVA 	

Este trabalho de conclusão de curso justifica-se por três razões: pessoais, 

acadêmicas e políticas. Por razão pessoal, o tema relações raciais nos motivou devido a 

possibilidade realizar uma análise sobre a participação da população negra em competições 

esportivas, em particular, nos Jogos Olímpicos, e conhecer a representação das mulheres negras, 

tendo em vista que, em geral, nas produções da mídia, negros não são representados em posição 

de prestígio e privilégio quando se comparada a ênfase recebida pela população branca. 

Percebemos a relevância de realizar estudos e pesquisas sobre as relações étnico-raciais, em 

virtude de contribuir para eliminar quaisquer formas de preconceito racial. Em especial, 

destacamos a necessidade de valorizar a cultura brasileira de matriz africana, e a participação 

da população negra na construção social, econômica, política e cultural do nosso país.  

Em relação a razão acadêmica, percebemos a relevância de ampliar as produções 

sobre o tema étnico-racial, pela percepção de que vivemos numa sociedade racista, que amplia-

se as desigualdades raciais, e se analisarmos a trajetória histórica da população negra no Brasil, 

percebemos ausência de oportunidades em setores como educacionais, ocupacionais e 

esportivos. Nosso país é desigual, e mesmo com a maior parcela da população brasileira ser de 

negros (pardos e pretos), as oportunidades não são distribuídas em equidade racial (entre 

brancos e negros). Tivemos acesso a esses dados sobre as desigualdades raciais através da 

disciplina Educação e Relações Étnico-Raciais, e dentre os conhecimentos compartilhados 

nestes encontros, nos chamou atenção a política pública que visa superar essa desigualdade 

racial no acesso aos cursos de graduação. Sobremaneira, a presença de negros em cursos de 

graduação de maior prestígio e status social nas universidades públicas, tornou-se ampliado em 

razão das cotas raciais, que são uma tentativa concreta de alterar o quadro desigual de 

oportunidades no campo educacional. Essa percepção das desigualdades nos cursos de 

graduação de maior prestígio social motivou-nos a conhecer a realidade social nas atividades 

esportivas, e selecionamos a cobertura da mídia durante a realização dos Jogos Olímpicos. 

Por razão política e social espera-se que este estudo sobre o tema das Relações 

Étnico-Raciais contribua para conhecer uma pequena parte da realidade social relacionada à 

população negra feminina. O esporte tem alcançado dimensões sociais e culturais que 

influenciam ideias e opiniões públicas, e defendemos a ampliação de realização de pesquisas 

sobre relações étnico-raciais no campo esportivo, assim, contribua para compreender a 

realidade social da população negra em nosso país. Compreendemos que a realização de 



13	
	

pesquisas sobre o campo das relações étnico-raciais, possa corroborar na conscientização para 

erradicar as práticas de preconceito racial baseadas nas condições fenotípicas correlatas.	

 

METODOLOGIA 	

Este trabalho de conclusão de curso é uma pesquisa social, de caráter qualitativo, 

que busca desenvolver pesquisa do tipo documental sobre a representação das mulheres negras 

durante a cobertura da mídia digital nos Jogos Olímpicos Londres 2012 e Rio 2016.  

Recorremos a Antônio Carlos Gil (1987, p. 43) que apresenta a seguinte definição 

sobre pesquisa social: “[...] pode-se, portanto, definir pesquisa social como o processo que, 

utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da 

realidade social”.	

Realizamos coleta de dados nos documentos investigados (notícias em sites 

esportivos), através de uma pesquisa documental, que segundo Gil (1987, p. 73): “[...] a 

pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda possam ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”.  

Selecionamos os sites que trabalham com noticiário esportivo, cobertura esportiva 

e/ou jornalismo esportivo, que reúnem dados e informações diversas sobre as diferentes 

modalidades de esportes: globoesporte.com (Globo Esporte), esporte.uol.com (UOL Esporte), 

olympic.org (Comitê Olímpico Internacional), cob.org.br (Comitê Olímpico Brasileiro), 

também o site de notícias diversas: bbc.com/portuguese (BBC Brasil).  

Na revisão de literatura, reunimos alguns autores que debatem sobre o tema raça e 

racismo para saber se houve distinção de gênero e raça na cobertura dos últimos dois Jogos 

Olímpicos, realizados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Entre essas obras, buscamos 

artigos relacionados a temática Relações Étnico-Racial e Mídia na revista da Associação 

Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN).	

Na análise de dados, adotamos o caráter qualitativo da pesquisa, que conforme 

Gerhardt e Silveira (2009, p.31) define: “A pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo 
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social, de uma organização, etc”. Essa compreensão do grupo social de mulheres negras é o 

objetivo central deste projeto, através da realização da análise sobre a cobertura da mídia digital 

durante os Jogos Olímpicos Londres 2012 e Rio 2016, e perceber a representação da mulher 

negra nestes meios de comunicação, e buscar compreender as relações de poder, e entender em 

quais modalidades esportivas as mulheres negras foram mais representadas no meio midiático 

digital?	

Este trabalho de conclusão de curso visa compreender algumas questões pelas quais 

motivaram a realização desta pesquisa: qual é a representação da mulher negra nos eventos 

esportivos? A mídia realiza distinção na cobertura de eventos esportivos dos quais a mulher 

negra está em maioria? A sociedade valoriza a participação de uma atleta negra nos Jogos 

Olímpicos? Porque há distinções entre a cobertura da mídia aos eventos esportivos praticados 

por mulheres e homens, como é o caso do futebol? O racismo institucional é mais evidenciado 

nas mídias internacionais ou nacionais? Em qual cobertura da mídia a mulher negra esteve 

representada, Londres 2012 ou Rio 2016? 

Deste modo, diante da revisão de literatura apresentada no capítulo teórico, onde 

realizamos uma revisão bibliográfica sobre o tema das Relações Étnico-Raciais, buscamos 

confrontar dados coletados na pesquisa documental com os dados teóricos revisados.  

A apresentação dos resultados coletados através dos sites esportivos da web, 

relacionados aos noticiários que encontramos na pesquisa sobre as mulheres negras em 

competição, no período de acontecimento dos Jogos Olímpicos, está dividida em: Tabela de 

informações dos Jogos Olímpicos;  Conquistas das mulheres negras nos Jogos; 

Acontecimentos que envolveram atletas durante os jogos; Representatividade Feminina nos 

Jogos Olímpicos; Representatividade feminina negra nos jogos Olímpicos; Racismo e 

Mulher Negra durante os jogos; A quebra de Barreiras por mulheres para participarem dos 

Jogos.  

Após a apresentação dos dados coletados na pesquisa, com a realização de 

confrontação entre dados empíricos e dados teóricos, apresentamos as considerações finais, 

ressaltando a nossa percepção geral sobre o que alcançamos na realização deste trabalho de 

pesquisa. 
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CAPÍTULO TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica, buscando ressaltar algumas 

informações fundamentais para se compreender fatos que devem ser levados em conta quando 

se falam em enfoque da mídia em torno da mulher, em especial da mulher negra. 

Na atualidade, a divisão social do trabalho, promoveu a crescente participação do 

homem e da mulher nas diferentes frentes de ocupação e empregabilidade na sociedade 

capitalista. Entretanto, a questão central é que há desigualdades nas relações de gênero no 

mundo do trabalho, principalmente, devido a ausência de oportunidades e de condições de 

trabalho e renda igualitárias, e isso demarca a luta por direitos iguais entre homens e mulheres. 

Guacira Lopes Loro (1997) ressalta perfeitamente esta luta quando diz: 

Sem dúvida, desde há muito tempo, as mulheres das classes trabalhadoras e 
camponesas exerciam atividades fora do lar, nas fábricas, nas oficinas e nas lavouras. 
Gradativamente, essas e outras mulheres passaram a ocupar também escritórios, lojas, 
escolas e hospitais. Suas atividades, no entanto, eram quase sempre (como são ainda 
hoje, em boa parte) rigidamente controladas e dirigidas por homens e geralmente 
representadas como secundárias, "de apoio", de assessoria ou auxílio, muitas vezes 
ligadas à assistência, ao cuidado ou à educação. As características dessas ocupações, 
bem como a ocultação do rotineiro trabalho doméstico, passavam agora a ser 
observadas (p.17). 

A luta pela equidade e pelo reconhecimento de valorização da atuação da mulher 

no mercado de trabalho está presente em diferentes nichos da sociedade.  Isildinha Baptista 

Nogueira (2011) evidencia essa luta e considera que a luta das mulheres negras é pela dignidade 

humana, que passa pelo seu corpo negro, sentidos e significados, e ainda comenta: 

A noção de “ser humano” que temos hoje, teve origem no Renascimento, onde se 
criaram novos conceitos; o homem passa a ser visto como centro e modelo do mundo.  
Isto é possível porque o ser  humano  se  “conceitualiza”, se pensa e se percebe de 
uma época para outra; por ser histórico, consequentemente, seus valores, costumes e 
leis, mudam (p. 11).  

A presença direita ou indireta da mulher em práticas esportivas na modernidade 

pode-se ser notada em Ricardo Lucena (2003, p. 167), que enfatiza a presença feminina nos 

espaços esportivos: “(...) condizia menos ainda com a postura das senhoras que assistem, que, 

de qualquer maneira, marca a presença feminina num espaço marcadamente masculino”. As 
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manifestações esportivas modernas sempre contaram com a presença feminina, entretanto, a 

prática restrita aos homens, em espaços considerados de exclusividade masculina, revelaram 

uma tentativa de dominação e subalternidade das mulheres devido a oportunidade dada de 

serem espectadoras e não praticantes em algumas modalidades esportivas.  

Na historicidade do surgimento dos Jogos Olímpicos na Era Moderna, Firmino 

(2014) corrobora ao considerar que no início dos jogos prevaleceu a ideia de Coubertin de que 

as mulheres eram mais frágeis, e devido a isso, elas precisavam que os homens as protegessem 

de quaisquer contatos físicos relacionados aos impactos provocados durante a prática de 

algumas modalidades. O autor ainda segue no argumento de que por essa fragilidade, elas não 

tinham o seu lugar de praticantes assegurado no esporte, mas vale ressaltar que a rotina que 

exerciam nas fábricas inglesas eram exaustivas, e na maioria das vezes ganhavam um salário 

bem inferior aos dos homens. 

A participação das mulheres no início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna não era 

bem vista, em razão do modelo de sociedade patriarcal e machista que considerava as mulheres 

como o sexo frágil. Essa caráter preconceituoso e discriminatório tornaram-se barreira para as 

mulheres conseguirem fazer uso de seus direitos, que para além da igualdade nos meios fabris, 

e ainda buscam equidade nos dias de hoje. Firmino (2014) considera que aspectos da eugenia 

prevaleceram na realização e participação nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, não somente 

as mulheres eram proibidas de participar, como a população negra: 

(...) da mesma maneira que Coubertin foi  responsável  pela  nova  fase  dos  Jogos 
Olímpicos,  resolveu  mantê-los  em  seus  moldes  antigos  e tradicionais,  ou  seja,  
não era   permitido  a  qualquer  mulher  competir  –  nem  aos  negros.  Para ele, as 
competições  exaltavam a  força  e a  virilidade  que se  limitavam  a determinados  
homens, o  que forçava as  mulheres  a competirem  apenas  entre si, a  fim  de  
conservar os  valores  pregados  nas  competições realizadas  na antiga  Grécia (p.14). 

                  A hierarquização racial e de gênero cristalizada pelo sentido de inferiorização, da 

mulher negra, favorece que a mesmas sofram uma dupla violência simbólica em sociedades 

patriarcais a machistas, e isso promove ampliação das desigualdades sociais. Loro (1997) 

compreende nesse processo desigual que: 

O argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos e que a relação 
entre ambos decorre dessa distinção, que é complementar e na qual cada um deve 
desempenhar um papel determinado secularmente, acaba por ter o caráter de 
argumento final, irrecorrível. Seja no âmbito do senso comum, seja revestido por uma 
linguagem "científica", a distinção biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para 
compreender — e justificar — a desigualdade social (p. 20-21).  
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Em relação as desigualdades raciais, que analisa a relação desigual entre brancos e 

negros, Nogueira (2011)	ressalta as condições e os olhares da sociedade racista em relação a 

população negra: 

Embora juridicamente capazes de ocupar um espaço na sociedade, os negros eram, de 
fato, dela excluídos e impedidos de desfrutar de qualquer benefício social; foram 
marginalizados, estigmatizados, marcados pela cor que os diferenciava e 
discriminados por tudo quanto essa marca pudesse representar (p. 12). 

Em relação ao preconceito podemos analisar que o mesmo se faz presente devido a 
inúmeros fatores, onde Munanga (2010), nos evidencia este fato:  

Os preconceitos de classe, religião, gênero, sexo, idade, nacionalidade, “raça”, etnia, 
cultura, língua etc., são apenas atitudes, às vezes afetivas, que existem na cabeça das 
pessoas ou grupos de pessoas, introduzidas por meio dos mecanismos educativos. 
Invisíveis e incomensuráveis, essas atitudes são traduzidas em opiniões verbalizadas. 
Podem levar indivíduos e grupos a evitar os “outros”, porque não confiam neles ou têm 
medo deles. Visto deste ângulo, os preconceitos possuem em germe as condições 
necessárias ao nascimento da discriminação. (p.177). 

Consideramos ser essencial para realização desta pesquisa, trazer a definição dos 

conceitos de preconceito e discriminação, recorrendo a Munanga (2010) para a exposição:  

[...] a discriminação no sentido restrito do termo significa a passagem de uma simples 
atitude preconceituosa à uma ação observável e às vezes mensurável. A ação é praticada 
quando a igualdade de tratamento é negada a uma pessoa ou grupos de pessoas em razão 
de sua origem econômica, sexual, religiosa, étnica, racial, lingüística, nacional, etc. 
diferente da origem do discriminador. Quantas vezes os homossexuais, as mulheres, os 
portadores de deficiência, os negros, as pessoas idosas foram impedidas de ocupar um 
posto numa empresa privada ou numa repartição pública. É nesse contexto que se fala 
do racismo institucional, diferente daquilo que acontece nas relações privadas entre as 
pessoas. (p.179) 

As mulheres negras são vítimas do preconceito baseados pela sua condição de 

gênero, da cor/raça, das ocupações/classe, e também quando se trata da participação e 

envolvimento em modalidades esportivas. Dentre as diferenças, Loro (1997) compreende que 

na luta das mulheres por equidade, deve ressaltar que: 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a 
forma como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou 
se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou masculino em 
uma dada sociedade e em um dado momento histórico. Para que se compreenda o lugar 
e as relações de homens e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente 
seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos (p.21). 

Percebemos na descrição de Loro (1997) que a luta das mulheres para conseguirem 

o seu reconhecimento na sociedade e no mundo do trabalho, também pode ser relacionada ao 

campo esportivo, que reproduz os mecanismos da sociedade machista e patriarcal. Esta 
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sociedade que tem na figura do homem branco, como aquele que assume o papel centralizador 

nas tomadas de decisões de poder, que em muitos caso, atuam de maneira preconceituosa e 

discriminatória, e violentam a população feminina e a população negra, por suas condições de 

gênero e raça. 

Associado ao patriarcalismo e racismo da atualidade e também aos ideários 

proibitivos da participação de mulheres na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era 

Moderna, as mulheres não deveriam participar das competições, pois as mesmas não 

transmitiam uma imagem satisfatória na organização deste evento esportivo, na percepção de 

Coubertin não era consensual entre os membros do comitê olímpico internacional  a 

participação de mulheres nas práticas esportivas. Firmino (2014) afirma que com o passar do 

tempo, a participação de mulheres nos Jogos Olímpicos passou a ser discutida: 

Porém, apesar da proibição de Coubertin sobre o acesso da mulher aos Jogos, outros 
membros do Comitê Olímpico Internacional defendiam o direito de uma participação 
feminina, fazendo coexistir a essa minoria – muitas vezes representada por meio do 
mito da fragilidade feminina – a busca por espaço no esporte, além da luta nas diversas 
camadas sociais. A premissa de que a atividade física e o “ser atleta” se restringiam 
ao homem enquanto a mulher deveria manter-se afastada começava a ruir (p.15). 

A participação de mulheres em eventos esportivos tem sido ampliada na prática de 

diferentes modalidades esportivas. Na atualidade, assistimos pelos meios midiáticos televisivos 

e digitais que as mulheres brancas, negras, orientais e indígenas ou aborígenes participam de 

competições olímpicas, buscando o seu espaço dentro e fora dos locais de competição, tornando 

possível a sua inserção, no entanto, isso não significa que se tenha alcançado igualdade de 

gênero. 

Gostaríamos de levantar três aspectos que destacamos sobre a luta por 

reconhecimento e destaque das mulheres na prática de algumas modalidades esportivas e a sua 

repercussão pela mídia, principalmente, se consideramos o futebol, que muitos julgam ser 

sinônimo de uma modalidade masculina. Luiz Rojo (2008) ressalta que em anos atrás, as 

competições de futebol nos jogos olímpicos não apresentavam as mesmas representações 

dimensionais se comparadas a realização das Copas do Mundo de Futebol masculino. Na 

atualidade as competições femininas de futebol em Jogos Olímpicos e Copa do Mundo já 

alcançam uma dimensão de interesse da mídia e das empresas parceiras na realização do evento, 

evidenciando o interesse do mercado consumidor. Rojo (apud Gastaldo, 2007) também 

compreende que a realização dos grandes eventos esportivos, potencializa a participação e 
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interesse da população sobre modalidades que até então não se tinha conhecimento pelos 

expectadores: 

[...] há uma transformação do ritmo das principais cidades brasileiras, que passam a 
viver em torno do tempo construído por esta competição – traz  semelhanças pelo fato 
de atrair o interesse de um número expressivo de  pessoas que, fora destes grandes 
eventos, praticamente não se interessam  pelos chamados “esportes  olímpicos” (p. 3). 

O segundo aspecto é quando a mídia dá notoriedade a participação das mulheres 

em competições, em especial nos Jogos Olímpicos, quando retratam somente notícias que vão 

gerar na sociedade um certo impacto ou que vão ser tornar relevantes devido aos comentários 

ou polêmicas. Luiz Rojo (2008, p. 7), lembra que:  

[...] é especificamente em relação à mídia esportiva especializada que minha hipótese 
de que, mais importante do que o sexo ou mesmo a identidade de gênero do atleta, a 
cobertura da imprensa privilegia a conquista da vitória ou, pelo menos, do sucesso. 

O terceiro aspecto é o de analisar a fonte e a intencionalidade da divulgação de 

determinada informação, tendo em vista que há diferentes meios midiáticos que atendem as 

diferentes classes sociais, assim, buscam formar diferentes públicos. Pozzi e Ribeiro (2006) 

comentam sobre o principal meio de comunicação para formação de públicos diferentes: 

A televisão é ainda a principal responsável pela globalização do esporte, já que sua 
linguagem universal permite que as imagens das partidas sejam comercializadas em 
escala global. Esta é a estratégia das empresas transnacionais que fabricam produtos 
esportivos. Além dos benefícios dessa massificação do esporte pela mídia. Tais como 
a globalização dos atletas, a maior organização das entidades esportivas e o 
desenvolvimento do marketing esportivo, a exposição de mídia se encontra no centro 
dos ganhos relacionados à indústria esportiva	(p. 722). 

Mesmo com a tentativa de massificação do esporte, ainda há esportes que não 

possuem a mesma divulgação e destaque dado pela mídia em seus noticiários. Essas 

modalidades desassistidas não conseguem atingir a grande massa populacional devido a 

ausência de conhecimento sobre competições, praticantes, entre outras ações relacionadas. 

Mauro Betti (2002) problematiza sobre a relação entre Esporte na mídia ou esporte para mídia, 

e tece a seguinte argumentação: 

A rigor, não existe esporte na mídia, apenas esporte da mídia. Se a mídia enfocasse o 
esporte como cooperação, auto-conhecimento, sociabilização etc., em vez da habitual 
ênfase no binômio vitória-derrota, recompensa extrínseca, violência etc., ainda assim 
estaria fragmentando e descontextualizando o fenômeno esportivo, pois a competição 
e uma certa agressividade são a ele inerentes. (p. 1) 
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Bourdieu (1997) também percebe uma problemática em competições esportivas, 

semelhantes aos jogos olímpicos, e assim como em outras competições internacionais, o 

nacionalismo e o sentido de universalidade das competições caminham lado a lado: 

[...] um espetáculo propriamente esportivo, confronto de atletas vindos de todo o 
universo que se realiza sob o signo de ideais universalistas, e um ritual, com forte 
coloração nacional, senão nacionalistas, desfile por equipes nacionais, entrega de 
medalhas com bandeiras e hinos nacionais. O referencial oculto é o conjunto das 
representações desse espetáculo filmado e divulgado pelas televisões, seleções 
nacionais efetuadas no material em aparência nacionalmente indiferenciado (já que a 
competição é internacional) que é oferecido no estádio (p. 123). 

Este sentido de universalismo nas competições esportivas também é percebido nas 

produções e transmissões dos meios de comunicação. Se estereótipos e preconceitos são 

frequentes na sociedade mundial, as transmissões dos eventos esportivos quando evidenciam a 

estética das atletas baseadas em aspectos da eugenia e do racialismo científico, corroboram para 

ampliação das práticas de racismo. Souza e Knijnik (2007) compreendem que nessa percepção 

universalista na mídia em cobertura de eventos esportivos promove:  

(...) apesar do crescente número de mulheres participando do esporte de competição, 
vê-se claramente que estas ainda estão submetidas a diversos padrões e modelos de 
comportamento marcados por ranços seculares, sobretudo no que se refere aos 
estigmas relacionados ao corpo e à sexualidade das atletas. E estes estereótipos estão 
indubitavelmente ligados à mídia esportiva, que os reproduz cotidianamente em seus 
diversos veículos, muitas vezes priorizando estes aspectos àqueles vinculados ao 
rendimento esportivo propriamente dito das atletas (p.35). 

 Fatos concretos e empíricos se tornam exponenciais e destacados pela mídia 

devido a geração de polêmica, durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, 

Firmino (2014) nos chama a atenção para os seguintes momentos em que as mulheres 

receberam notoriedade na cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012: 

Entre os acontecimentos que marcaram os Jogos de 2012 está o fato de países como 
Brunei, Qatar e Arábia  Saudita, que  negaram  a participação  de mulheres em 
Olimpíadas anteriores devido às restrições do islamismo,  voltarem atrás e cederem 
às pressões do COI ao enviar suas representantes,  ainda que em número reduzido. 
Além dessa conquista para o esporte olímpico feminino, também estão os feitos de 
várias atletas, que consolidaram a imagem da mulher nos Jogos Olímpicos: Cristiane, 
atleta brasileira considerada a maior artilheira dos Jogos Olímpicos após marcar seu 
11º gol na competição; da esgrimista italiana, Valentina Velazzi, que se tornou 
recordista de medalhas olímpicas na esgrima; da neta da rainha  Elizabeth II, a 
amazona Zata Phillips, por ser o primeiro membro da família  real a conquistar uma 
medalha; da  judoca da Arábia Saudita, Wodjan Ali  Seraj, de 16 anos de idade, que 
foi a primeira mulher de seu país a competir na Olimpíada e lutar usando uma 
adaptação do tradicional véu islâmico; por fim, da jogadora australiana Elizabeth 
Cambage, que foi responsável pela  primeira “enterrada” (jogada  comum no  basquete  
masculino) em uma  disputa  olímpica da modalidade (p.34).  
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Além dessas situações levantadas por Firmino (2014), seria possível enumerar 

tantas outras, porém, interessamo-nos por aquelas que identificaram atitudes que violentaram 

as mulheres negras, a mídia tem um papel primordial na promoção desta distinção social, racial 

e de gênero. Podemos considerar a seguinte situação hipotética, a de quando acompanhamos as 

transmissões e coberturas das diferentes mídias sobre o esporte de rendimento, percebemos uma 

ampla distinção social e de gênero quando as mulheres não são representadas com a mesma 

notoriedade do que os homens, e se perguntarmos quem é o homem mais rápido do mundo 

muitas pessoas vão saber responder, mas se perguntarmos quem é a mulher mais rápida do 

mundo? Essa pergunta teria resposta daqueles que produzem e acompanham as transmissões e 

coberturas dos diferentes tipos de mídia?  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



22	
	

CAPÍTULO 2 - RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo apresentamos dados coletados na pesquisa dos sites analisados 

referentes a cobertura dos acontecimentos das Olimpíadas de Londres 2012 e Rio de Janeiro 

2016. Selecionamos os seguintes sites para realização da coleta de dados: globoesporte.com 

(Globo Esporte), esporte.uol.com (UOL Esporte), olympic.org (Comitê Olímpico 

Internacional), cob.org.br (Comitê Olímpico Brasileiro), também o site de notícias diversas: 

bbc.com/portuguese (BBC Brasil), recordtv.r7.com (Record Tv), el.pais.com (EL PAÌS), 

superesportes.com.br (Super Esportes), otempo.com.br (O tempo), terra.com.br (Terra). 

Dividimos a apresentação deste capítulo em subcapítulos, e adotamos termos que 

surgiram durante a investigação documental. Nestes subcapítulos apresentamos as reportagens 

encontrada na pesquisa e que tenha relação com o objeto de pesquisa, em seguida buscamos 

confrontar estes dados com os dados teóricos da revisão de literatura que dá base teórica para 

realizar essa investigação. A divisão dos subcapítulos segue-se: Informações dos Jogos 

Olímpicos Londres 2012 e Rio 2016; Conquistas das mulheres negras nos Jogos; 

Acontecimentos que envolveram atletas durante os jogos; Representatividade Feminina nos 

Jogos Olímpicos; Representatividade feminina negra nos jogos Olímpicos; Racismo e Mulher 

Negra durante os jogos; A quebra de Barreiras por mulheres para participarem dos Jogos. 

 

2.1 - Informações dos Jogos Olímpicos Londres 2012 e Rio 2016  

Neste subcapítulo apresentamos dados da participação geral de atletas nos Jogos Olímpicos de 

Londres 2012 e do Rio de Janeiro 2016. Não foi possível ter acesso aos dados da variável 

gênero, inicialmente, nossa pretensão era também apresentar dados da variável cor/raça, no 

entanto, em todos os sites investigados não estão disponibilizados dados referentes a raça e 

gênero dos competidores nos dois mega eventos esportivos analisados. 

 

Jogos Olímpicos Londres 2012 
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Período	de	realização	 País	 Atletas	 Países	

27	de	Julho	a	12	de	Agosto	 Grã	Betanha	 10.568	 204	

Fonte: https://www.olympic.org/london-2012		(Acesso em 16 de Abr. de 2019) 

Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016 

Período	de	realização	 País	 Atletas	 Países	

05	de	Agosto	a	21	de	Agosto	 Brasil	 11.238	 207	

Fonte:	https://www.olympic.org/rio-2016		(Acesso em 16 de Abr. de 2019) 
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2.2 - Conquistas das mulheres negras nos Jogos  

Apresentamos neste subcapítulo os dados relacionados a cobertura da mídia digital, 

referente ao feito de conquistas das atletas negras no período de realização de cada um dos 

Jogos Olímpicos Londres 2012 e Rio 2016. Após cada noticiário encontrado durante a nossa 

investigação, realizamos confronto de dados, e para isso, recorremos aos dados teóricos 

selecionados no capítulo teórico para lançar a nossa percepção sobre o fenômeno analisado. 

Título: Atleta ganha primeira medalha conquistada por uma negra na história 
da ginástica dos EUA. 

A vitória da atleta negra dos EUA na modalidade da ginástica ressalta a conquista 

olímpica e histórica das mulheres negras pelos direitos civis, este fato se dá tanto por ser uma 

atleta, mulher, negra, e revelou ao mundo o que Jurema Werneck (2010) menciona sobre o 

começo da luta das mulheres, que na sociedade brasileira ainda é amplamente emergencial as 

mobilizações em torno da garantia de igualdade.  

Por outro lado, entre as brasileiras negras que são atletas olímpicas, acompanhar a 

notoriedade de uma mulher negra na conquista de um feito histórico potencializa à ocupar o 

espaço que bem desejar, Nesse sentido, Werneck (2010) considera que: “Com o fim da 

escravidão e do regime colonial, a luta das mulheres assumiu outras frentes, voltadas para a 

garantia de participação de negras e negros na sociedade brasileira em condições de equidade” 

(p.15).1 

 

  

 

 

 

 

	
1	Disponível em: https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/atleta-ganha-primeira-medalha-conquistada-
por-uma-negra-na-historia-da-ginastica-dos-eua-05102018 (Acesso em 16 de Abr. de 2019) a presente 
reportagem se refere os Jogos Olímpicos de Londres 2012.   	
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Título: Aos 16, americana bate vice-campeã mundial e leva outro ouro na 
ginástica.  

	

Figura 01. Gabrielle Douglas recebe o ouro olímpico – Ginástica 

Artística Jogos Olímpicos de  Londres 2012. 

             O caso da Gabrielle Douglas destaca-se pela notoriedade da performance da mulher 

negra no esporte, conseguindo participar de competições em situações igualitárias, superando 

a barreira pelo fato de muitos não acreditarem em seu potencial por ser uma atleta negra 

participando da Ginastica Artística. Ressaltando este fato como dito na reportagem onde a 

mesma competiu em quatro aparelhos (salto, solo, assimétricas e trave), e se tornou a primeira negra 

a vencer a prova na história dos jogos.   

Ressaltar que não é porque possui a cor de pele diferente que é inferior a outra  pessoa, as 

marcas deixadas de atitudes que retomam aos negros é algo que se prevalece desde a época da 

escravidão, mas não podemos deixar de acreditar no potencial de uma pessoa negra.  Refletindo 

então o dito por  Nogueira (2011) : “o negro pode ser consciente de sua condição, das 

implicações histórico-políticas do racismo, mas isso não impede que ele seja afetado pelas 

marcas que a realidade sócio-cultural do racismo deixaram inscritas em sua psique” (p.12) 

 

2	

	

Disponível em: http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/08/ginasta-de-16-anos-dos-eua-e-
campea-no-individual-geral-das-olimpiadas.html (Acesso em 16 de Abr. de 2019). Reportagem refere-se a figura 
1, e destacamos da cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. 
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Título: Primeira Negra a vencer prova individual, Simone Manuel quer servir 

de inspiração  

	

Figura 2. Foto Simone Manuel, atleta da natação. 

A reportagem acima está vinculada a figura 2, e nos revela outro exemplo do 

potencial de uma atleta negra, que neste caso, o teor da notícia é somente pela sua conquista da 

atleta Simone Manuel que se destacou na modalidade de natação. Consideramos que o ato de 

vincular a representação da mulher negra vencedora de uma competição esportiva pode 

reverberar em atitude positiva que incentivará outras mulheres negras a sentirem orgulho de sua 

identidade racial, Deivide (apud Firmino, 2014) compreende que: 

Se o esporte, apesar de historicamente dominado pelo homem, for interpretado como 
uma via de conquistas femininas em relação à autoestima, segurança, saúde, 
performance, autonomia, reconhecimento público e histórico, poderá produzir novas 
oportunidades e significados, combatendo os  preconceitos, mitos e a opressão 
feminina nessa área (p.21). 

	

3	

	

Disponível em: https://oglobo.globo.com/esportes/primeira-negra-vencer-prova-individual-simone-manuel-quer-

servir-de-inspiracao-19914400(Acesso em 19 de Abr. de 2019) Reportagem refere-se a imagem 2, e destacamos 

da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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Título: Somos todos Silva: Rafaela conquista 1º ouro do Brasil nas Olímpiadas 

do Rio	

	

Figura 3. Foto tirada da atleta durante a disputa, com a sul- coreana Kim. 

                 A reportagem enfatiza a tragetória da atleta Rafaela Silva, seu momento de glória 

nos Jogos do Rio 2016, sendo uma quebra de barreira pela atleta, devido ao fato nos Jogos de 

Lodres 2012 não ter aplicado golpe irregular e sofrer diversas criticas das pessoas, mostrando 

a todos o seu pontecial. 

                Consideramos amplamente relevante a exposição na mídia das conquistas esportivas 

de atletas negras, e concretiza-se o que Guacira Lopes Loro (1997) menciona sobre as 

conquistas das mulheres em outros ambientes: 

[...] a esfera do privado, o mundo doméstico, como o "verdadeiro" universo da mulher, 

já vinha sendo gradativamente rompida, por algumas mulheres. Sem dúvida, desde há 

muito tempo, as mulheres das classes trabalhadoras e camponesas exerciam atividades 

fora do lar, nas fábricas, nas oficinas e nas lavouras. Gradativamente, essas e outras 

mulheres passaram a ocupar também escritórios, lojas, escolas e hospitais (p. 17).  

 

	
Disponível em: http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/judo/noticia/2016/08/somos-todos-silva-rafaela-

conquista-1-ouro-do-brasil-na-olimpiada-do-rio.amp (Acesso em 16 de Abr. de 2019). Reportagem refere-se a 

Figura 3, e destacamos da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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Título: Seleção Brasileira feminina de Vôlei é bicampeã olímpica 	

 

Figura 4. Seleção brasileira comemorando a vitória  

Em esportes coletivos a participação de homens e mulheres nas diversas 

competições que acontecem durante os jogos revelam as diferenças de gênero, sexualidades, 

raciais, de classe, nacionalidades, religiosas, entre outras. E mesmo com esta composição da 

diversidade a busca pelo objetivo em comum é o principal fator que caracteriza a formação de 

equipes coletivas.Na reportagem relacionada a figura 4, há representação da mulher negra na 

equipe de voleibol feminino do Brasil, mas o fato em que merece destaque é a quantidade de 

atletas negras relacionadas na imagem, entre pardas e pretas, percebemos que a imagem não 

contribui para satisfatório promoção de identidade racial negra e valorização da participação 

plena das atletas negras. Se analisarmos o processo da política pública adotada no Brasil no 

início da primeira república, o ideal de branqueamento da população brasileira, podemos 

considerar que a nossa equipe de voleibol feminino não representa a demografia da cor/raça em 

razão de apresentar maioria de atletas brancas, tendo em vista que no Censo IBGE 2010 

(BRASIL, 2010) a população negra é maioria entre o total populacional brasileiro. Sobre o Ideal 

de Branqueamento, Nogueira (2011) considera que: “a brancura passa a ser parâmetro de pureza 

artística, nobreza estética, majestade moral, sabedoria científica, etc” (p.12). 

4 

	
Disponível em: https://oglobo.globo.com/esportes/olimpiadas-2012/selecao-brasileira-feminina-de-volei-
bicampea-olimpica-5763350?versao=amp (Acesso em 16 de Abr. de 2019) Reportagem refere-se a imagem 4, e 
destacamos da cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. 
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2.3 – Notoriedade das atletas negras brasileiras durante os Jogos 

Neste subcapítulo apresentamos o enfoque dado pela mídia digital selecionada 

nesta pesquisa, que noticiou os acontecimentos durante a realização dos Jogos, em que as 

mulheres negras brasileiras mereceram amplo destaque. 

Título: Oito momentos em que mulheres roubaram a cena e marcaram a Rio 
2016 

	

Figura 5. A figura demostra alguns dos acontecem de destaque no Rio 
2016. 

Todos nós sabemos que a mídia tem um papel fundamental em qualquer cobertura 

de um fato ou evento social, no caso dos Jogos Olímpicos, durante a sua realização, alguns 

notórios e significativos acontecimentos são mais destacados do que outros, isso pode estar 

relacionado ao sensacionalismo, credibilidade e busca pela audiência, ainda mais quando se 

trata de modalidades esportivas, Mauro Betti (2002) compreende que: 

Sobrevalorização da forma em relação ao conteúdo - É característica marcante da 
mídia televisiva. O esporte telespetáculo tende a valorizar a forma em relação ao 
conteúdo. Isso decorre do fato do discurso televisivo fazer uso privilegiado da 
linguagem audiovisual, combinando imagem, som (música, por exemplo) e palavra, 
com ênfase na primeira (p.2). 

Consideramos que a figura 5 apresenta satisfatoriamente a representação da mulher 

negra e as suas conquistas durante a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, contribuindo 

para a formação identitária de infantis e juvenis num país em que a maioria da população é 

negra. 

	
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37054709(Acesso em 19 de Abr. de 2019). Reportagem 
refere-se a figura 5, destacamos da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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Título: Os 17 acontecimentos que mais deram o que falar na Olimpíada do Rio 

	

Figura 6- acontecimento relacionado a Judoca Rafaela Silva no segundo 
item. 

A reportagem destaca os acontecimentos que tiveram destaque nos jogos do Rio 

2016, partindo de diversas vias indo desde problemas técnicos, manifestações políticas, ao 

espirito esportivo, a feitos de atletas negras dentre outros. Ressaltando a percepção que temos 

quando Betti (2002) nos diz: 

A rigor, não existe esporte na mídia, apenas esporte da mídia. Se a mídia 

enfocasse o esporte como cooperação, auto-conhecimento, sociabilização etc., em vez 

da habitual ênfase no binômio vitória-derrota, recompensa extrínseca, violência etc., 

ainda assim estaria fragmentando e descontextualizando o fenômeno esportivo, pois a 

competição e uma certa agressividade são a ele inerentes (p. 1). 

 

 

 

 

5 

 

	

Disponível em:https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37138078(Acesso em 15 de Abr. de 2019). Reportagem 
refere-se a figura 6, destacamos da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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Título: Quatro maneiras de usar a vitória de Rafaela Silva para confirmar o que 
você já pensa  

	

Figura 7. Momento em que a judoca Rafaela Silva recebe sua medalha 
sua medalha de ouro nos jogos. 

                    É destacado na reportagem os fatos ligados a judoca em relação a superaçao do 

racismo, da atleta ser militar, sobre os comentários nas redes socias e em principal a superação 

da atleta. 

A figura 7 e o texto dessa reportagem destacam a performance da atleta brasileira 

nos Jogos Rio 2016, esse resultado alcançado pela judoca apresenta como sinônimo dessa 

vitória o trabalho, e também relaciona as histórias de superações diárias de uma atleta negra 

que conseguiu revelar o sentimento de superação e de vitória. Jurema Werneck (2011) 

compreende que revelar o sucesso alcançado pela população negra ampliam as perspectivas de 

construção positiva de identidade da juventude negra, e pra isso é preciso: 

E, principalmente, recolocar o lugar das mulheres negras e o impacto de sua atuação 

para a constituição da diáspora negra. Como também para as disputas ainda em 

desenvolvimento, que podem ser capazes de impactar, até mesmo, a cultura global. 

p.15. 

6 

	

6Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37022870 (Acesso em 19 de Abr. de 2019) Reportagem 
refere-se a figura 7, destacamos da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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2.4 - Representatividade da participação Feminina nos Jogos Olímpicos  

              Iremos neste tópico ressaltar sobra a representação feminina nos Jogos Olímpicos 

Londres 2012 e Rio 2016, enfatizando as reportagens que se destacam a participação das 

mesmas de modo geral na conquista por seu real reconhecimento. 

Título: Mulheres participam de todos esportes olímpicos pela primeira vez na história dos 
Jogos modernos 

	

Figura 8. Destaca a campeã mundial Helen Obiri em seu treinamento. 

No início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, as mulheres foram proibidas de 

participar das competições como atletas, apenas como expectadoras. Na atualidade tem 

aumentado a participação de mulheres em diferentes modalidades esportivas, como exemplo a 

figura 8, que mostra a participação de homens e mulheres negros em treinamento de corrida no 

Atletismo. Firmino (2014) considera que a participação das mulheres na divisão social do 

trabalho possibilita a divisão de tarefas e ocupações com os homens: 

Ainda que o esporte seja um fenômeno cuja dimensão social abrange valores culturais 
de diferentes grupos, a mulher tem uma trajetória de luta para se inserir nessa 
realidade. Prova disso é que a relevância atribuída ao esporte olímpico mundial é 
incontestável, mas a participação feminina ainda é um fenômeno social recente. 
Portanto, a inclusão foi um acontecimento gradual e semelhante ao processo de 
aceitação da mulher nas demais esferas da sociedade – inclusive nas consideradas 
áreas “masculinas” do mercado de trabalho (p.9). 

7 

	

7Disponível em:https://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2012/07/27/numero-de-mulheres-olimpicas-
cresce-mas-performance-ainda-e-10-inferior-aos-homens.amp.htm (Acesso em 15 de Abr. de 2019). Reportagem 
refere-se a figura 8, destacamos da cobertura dos Jogos Olímpicos Londres 2012.7 
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Título: Com ouro na vela, Martine Grael é a 1º campeã olímpica brasileira a 
repetir o feito de um de seus pais  

	

Figura 9. Destaca a dupla de velejadoras durante a competição. 

A cobertura da mídia durante o período dos Jogos Olímpicos exerce papel 

significativo para exposição dos fatos surgidos no evento, e estes fatos influenciam a opinião 

dos sujeitos/expectadores que acompanham as transmissões ou noticiários diários. Na figura 9, 

refere-se ao esporte Vela, um dos mais elitizados, devido aos custos para sua prática e 

participação de competições regionais, nacionais e internacionais.  

Na reportagem desta imagem informa sobre o resultado da dupla de velejadoras 

brancas, e não há uma problematização, se o resultado alcançado ajudaria na democratização 

de acesso e prática de novas velejadoras, principalmente, aquelas egressas de camadas 

populares, tendo em vista que para massificar uma prática esportiva é preciso democratizar o 

seu acesso. Recorremos a Rojo (2008) que nos lembra sobre essa perspectiva de imparcialidade 

da mídia esportiva frente aos problemas sociais 

 [...] é especificamente em relação à mídia esportiva especializada que minha hipótese 
de que, mais importante do que o sexo ou mesmo a identidade de gênero do atleta, a 
cobertura da imprensa privilegia a conquista da vitória ou, pelo menos, do 
sucesso(p.7). 

8  

	

8	Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-37114153 (Acesso em 16 de Abr. de 2019). 
Reportagem refere-se a imagem 5, destacamos da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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Título: Estreantes, mulheres lutam por mais espaço no boxe 	

A reportagem ressalta sobre a volta da modalidade boxe feminino para os jogos olímpicos, onde 

teve seu retorno nos jogos de Londres 2012. 

                 Podemos observar claramente a ideia de conquista das mulheres por espaços nas 

modalidades que muitos julgaram serem esportes masculinos, como é o caso do boxe, que teve 

a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, conforme indicado no título 

da reportagem. A presença da mulher no boxe é uma conquista de espaço, tendo em vista que 

Firmino (2014) percebe que o: “universo esportivo ainda não foi completamente visitado pela 

mulher, que se encontra refém de pensamentos conservadores e da representação estereotipada 

de sua imagem como atleta (p.10).  

 

  

	
Disponível em:https://m.folha.uol.com.br/esporte/2012/08/1132090-estreantes-mulheres-lutam-por-mais-espaco-
no-boxe.shtml (Acesso em 16 de Abr. de 2019). Reportagem refere-se a cobertura dos Jogos Olímpicos Londres 
2012.8 
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Título: Rio-2016 pode trazer igualdade inédita entre homens e mulheres  

 

Figura 10.  Seleção brasileira de voleibol 

                A participação da mulher nos Jogos Olímpicos Rio 2016, nesse noticiário sinalizou 

que as mulheres estão próximas de conseguir igualar o número de participantes homens numa 

mesma edição deste evento esportivo. A imagem 10 adotada na exposição desta reportagem 

revela maior participação das mulheres na edição dos Jogos olímpicos, no entanto, a 

representação do time femino de voleibol do Brasil, não possui nenhuma mulher negra, 

entendemos que tal ausência não corrobora para o processo de construção da identidade racial 

de jovens negras, por mais que a reportagem revele o crescimento da participação feminina na 

edição Rio 2016 como um conquista para representação das mulheres. Defendemos a 

construção identitária das mulheres, que podem desempenhar quaisquer papeis em diferentes 

ocupações na sociedade, Jurema Werneck (2011) destaca que as:  

Trabalhadoras, lutadoras, as que não estão subordinadas ao poder masculino, as que 

não têm ou não querem homens ou filhos (mas sem abrir mão do sexo), sensuais, 

voluntariosas, fortes. Estes são algumas das possibilidades de sermos o que somos, 

alguns dos exemplos de nosso repertório de identidades, ou de feminilidades, que 

encontraram ressonância e pertinência entre nós ao longo dos séculos, sendo atuantes 

até hoje, século XXI (p.12-13). 

9 

	

Disponível em: http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/08/rio-2016-pode-trazer-igualdade-
inedita-entre-homens-e-mulheres.html (Acesso em 16 de Abr. de 2019). Reportagem refere-se a figura 10,  
destacamos a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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Título: Entre homens, Brasil é top 10 nos Jogos Olímpicos; mulheres recuam no 
ranking 

 

Figura 11.  Atleta Marta, após perda da partida do time brasileiro para o Canadá  

As mulheres lutam cotidianamente para ocupar o seu espaço na sociedade, a reportagem 

revela uma atitude que consideramos ser uma distinção de gênero. Compreendemos que a 

representação da participação das mulheres brasileiras nos Jogos Olímpicos tem alcançado 

crescimento a cada edição, mas a reportagem enfatiza sobre uma pequena queda em 

comparação as medalhas conquistadas por mulheres e homens. 

A figura 11 é significativa deste processo de comparação, que revela-se um ato 

discriminatório, em razão do futebol praticado pelos homens ter alcançado títulos e o praticado 

pelas mulheres ainda não.  

Se analisarmos que no início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna a participação 

de atletas femininas não foi permitida, é preciso considerar que a ampliação da participação das 

mulheres é um processo que está em pleno crescente, e quando se compara com os resultados 

obtidos pelos homens, revela-se uma severidade criteriosa ao desempenho das mulheres. 

Firmino (2014) corrobora ao afirmar que: 

Portanto, ao nos depararmos com essas e outras abordagens, percebemos que  o olhar 
sobre a combinação mulher e esporte é sempre repleto de preconceitos e não reflete a 
mesma idealização com que é representado o  homem atleta – comumente herói ou 
mito, principalmente quando se trata de  modalidades individuais (p.45). 

 

	
Disponível em: http://www.espn.com.br/noticia/624515_entre-homens-brasil-e-top-10-nos-jogos-olimpicos-
mulheres-recuam-no-ranking (Acesso em 15 de Abr. de 2019). Reportagem refere-se a  figura11, destacamos a 
cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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Título: Salto com vara feminino, a hora da Fabiana Murer e do Brasil no 
atletismo 

	

Figura 12- atleta Fabiana Murer  

Independente de qualquer ato ou atitude que tentem menosprezar ou diminuir a 

participação das mulheres nos Jogos Olímpicos, sempre há de se demonstrar na luta, a 

comprovação do seu valor cotidianamente, é um ato de autoafirmação frequente. A reportagem 

citada no parágrafo acima sugere que houve uma ampla expectativa pelo resultado da atleta da 

modalidade salto com vara no Atletismo. Recorremos a Rojo (2008) que busca compreender 

essa situação: “Irei afirmar que, mais do que qualquer preocupação sexista, a imprensa esportiva 

brasileira está permanentemente voltada para a procura (ou a construção) da vitória e sua 

exaltação” (p.5). Este feito foi claramente notório sobre a participação da Fabiana Murer nos 

Jogos Olímpicos Rio 2016.  

10  

	
Disponível em:			https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/esportes/rio-2016/noticia/2016/08/15/salto-com-vara-
feminino-a-hora-de-fabiana-murer-e-do-brasil-no-atletismo-248840.php (Acesso em 15 de Abr. de 2019). 
Reportagem refere-se a Figura 12, destacamos a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016.	
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2.5 – Superação feminina negra nos Jogos Olímpicos  

Este subcapítulo apresenta dados referentes a representatividade das conquistas das 

mulheres negras no período de cobertura dos Jogos de Londres 2012 e do Rio de Janeiro 2016. 

Destacam-se as mulheres de diferentes nações e continentes.   

Título: O Brasil que luta feito mulher na Rio 2016 

	

Figura 13- Momento de vibração da Judoca Rafaela Silva 

Encontramos belíssimos exemplos de superação nas histórias dos Jogos Olímpicos, 

além de atletas que sofreram diversas injúrias raciais entre duas edições dos jogos, e superaram 

as adversidades e alcançaram plena recuperação. A imagem 14 é a mais emblemática desta 

série, trata-se da recuperação de Rafaela Silva entre sofrer preconceito racial após a sua 

participação nos Jogos Londres 2012, e alcançar a consagração nos Jogos Rio 2016 .  	

11 

 

  

	

11	Disponível em:https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/10/deportes/1470783255_451840.amp.html(Acesso em 
15 de Abr. de 2019). Reportagem refere-se a figura 13, destacamos a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016.  
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Mulheres da Angola dominam delegação a mais de 20 anos  

	

Figura 14. Atleta Isabel Guialo em jogo de handebol 

Já mencionamos sobre a crescente participação feminina nas edições dos Jogos 

Olímpicos Londres 2012 e Rio 2016, essa participação crescente possibilidade a interação de 

mulheres egressas de diferentes culturas, etnias, costumes e fenótipos. A maior participação de 

mulheres negras nas olimpíadas possibilita quebrar as barreiras do preconceito racial, e também 

torna-se referencia para que outras mulheres superem as dificuldades e sonhem em participar 

das edições futuras dos Jogos Olímpicos Firmino (2014) evidencia a crescente participação 

feminina nos Jogos Londres 2012: 

Ademais, segundo dados oficiais do Comitê Olímpico Internacional, 34 dos países 

presentes nas Olimpíadas possuíam delegações com mais mulheres do que homens, 

inclusive potências como China e Estados Unidos, o que comprova a eficácia da linha 

de raciocínio seguida pela mídia ao classificar o evento como encontro esportivo mais 

feminino da História (p.33). 12 

 

  

	

Disponível em:  https://m.folha.uol.com.br/amp/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1797537-mulheres-de-angola-
dominam-delegacao-ha-20-anos.shtml (Acesso em 16 de Abr. de 2019). Reportagem refere-se a imagem 14, 
destacamos a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016.  
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Título: Rio-2016, as Olímpiadas das mulheres e, em especial, das mulheres 
negras  

	

Figura 15. Momentos das atleas: Rafaela Silva, Simone Manuel, Lia 
Neal no podia e na competição  

Durante a realização dos Jogos Rio 2016 diversas mulheres negras se destacaram e 

mostraram o seu potencial, e compreendemos que a presença de atletas negras corrobora na luta 

pela erradicação do racismo, na imagem 15 há uma representação que revela a percepção de 

combater as práticas preconceituosas no esporte, e em modalidades como a Natação, a presença 

de atletas negras referencia a busca por uma democratização na prática de modalidades, que até 

então eram compreendidas como exclusivas para prática da população branca. A presença 

feminina negra na participação dos Jogos Olímpicos sugere ser uma medida antirracista, que 

deve estar associada a outras representações e conquistas do mundo feminino, Deivide (apud 

Firmino, 2014) sugere que: 

Se o esporte apesar de historicamente dominado pelo homem, for interpretado como 
uma via de conquistas femininas em relação à autoestima, segurança, saúde, 
performance, autonomia, reconhecimento público e histórico, poderá produzir novas 
oportunidades e significados, combatendo os  preconceitos, mitos da opressão 
feminina nessa área (p.21).  13  

  

	

13	Disponível em: https://www.df.superesportes.com.br/app/noticias/especiais/olimpiadas/jogos2016/jogos2016-
noticias/2016/08/15/noticia-jogos2016,61261/rio-2016-as-olimpiadas-das-mulheres-e-em-especial-das-mulheres-
negras.shtml (Acesso em 16 de Abr. de 2019).  Reportagem refere-se a figura  15, destacamos a cobertura dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016 
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2.6 – Racismo e Mulher Negra durante os Jogos Olímpicos  

Neste subcapítulo destacamos os acontecimentos que envolveram atletas negras, 

que sofreram atitudes racistas devido a sua condição fenotípica correlata. Compreendemos que 

os dados encontrados na pesquisa sobre os noticiários, de cobertura durante a realização dos 

Jogos Londres 2012 e Rio 2016, demonstram que mesmo com o espírito universalista de 

igualdade e competição leal entre os competidores, o lema dos Jogos Olímpicos não foi isento 

de sofrer com as manifestações do preconceito racial. 

Única Negra da ginástica rítmica lamenta abismo racial na modalidade 

	

Figura 16. Atleta da ginastica Ritmica Elyane Boal  	

Podemos analisar que em muitas modalidades esportivas prevalecem a participação 

de atletas brancos, e quando nessas modalidades identificados como sinônimo de esporte para 

população branca há presença de um atleta negro, acontece atos racistas? Na reportagem 

relacionada a imagem 16 indica-se que quando há presença de atleta negra numa modalidade 

majoritariamente de praticantes brancas, há uma desigualdade racial neste meio, se 

compararmos a composição demográfica de sociedades como a brasileira. Na reportagem, uma 

atleta negra é a única de sua modalidade, ginástica rítmica, na edição dos Jogos Olímpicos Rio 

2016, e revelou o abismo racial comparado com outras modalidades. Munanga (2016) comenta 

sobre o problema racial: “em outros termos, todos os problemas da sociedade são sociais, 

inclusive os preconceitos e discriminações raciais que constituem apenas uma das modalidades 

do social” (p. 210).14      

	
14		Disponível em: https://www.otempo.com.br/hotsites/olimp%C3%ADadas-2016/%C3%BAnica-negra-da-
gin%C3%A1stica-r%C3%ADtmica-lamenta-abismo-racial-na-modalidade-1.1358817?amp  (Acesso em 16 de 
Abr. de 2019). Reportagem refere-se a figura 16, destacamos a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016.	
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Título: Ginasta americana refuta polêmica sobre cabelo: “eu fiz história” 

Comentários racistas direcionados aos atletas negros tem sido frequentes, baseados 

pela condição fenotípica correlata, busca-se colocar em dúvida a sua capacidade de rendimento 

e de performance.  Nos Jogos Olímpicos Londres 2012, algumas atitudes racistas alcançaram 

notoriedade, seja por julgar a estética do cabelo de uma atleta negra durante a sua exibição e 

execução de série, e em outro momento, devido a eliminação após um erro cometido num 

esporte de luta, que causou a sua despedida daquela competição. Isildinha Baptista Nogueira 

(2011) lembra sobre as práticas da alteridade relacionadas ao corpo negro: 

Embora juridicamente capazes de ocupar um espaço na sociedade, os negros eram, de 
fato, dela excluídos e impedidos de desfrutar de qualquer benefício social; foram 
marginalizados, estigmatizados, marcados pela cor que os diferenciava e 
discriminados por tudo quanto essa marca pudesse representar (pg. 12). 

15  

	

15	 Disponível em:  https://www.terra.com.br/amp/esportes/ginastica/ginasta-americana-refuta-polemica-sobre-
cabelo-eu-fiz-historia,03c8d8ed535ba310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html (Acesso em 16 de Abr. de 2019). 
Reportagem refere-se a cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 



43	
	

Título É um preto que está dando alegria ao povo agora’, ironiza Rafaela 

 

	

Figura 17. Judoca Rafaela Silva   

Para além dos feitos discriminatórios e racistas, quando uma atleta negra consegue 

conquistar um lugar de destaque em sua modalidade, e alcançar a medalha de ouro para o seu 

país nos Jogos Olímpicos, será que a sociedade deletou os comentários racistas e 

preconceituosos praticados na edição anterior deste evento esportivo? A superação da judoca 

brasileira Rafaela Silva (figura 17) é o tema da reportagem mencionada no parágrafo acima, 

declaração que concedeu logo após ter vencido a sua luta e conquistado a medalha olímpica na 

edição dos Jogos Rio 2016. Isildinha Baptista Nogueira (2011) compreende que o preconceito 

racial está presente na história da humanidade: 

Faz parte da natureza do ser humano o preconceito, sentimento formado sem 

suficiente conhecimento, mas forte o bastante para que, de maneira apaixonada, cada 

qual defenda sua cultura como a melhor forma de organização social. É evidente que 

essa defesa apaixonada se dá por comparação, onde as diferenças e semelhanças são 

negadas, enquanto diversidades e especificidades da outra cultura (pg. 13). 

 

 

16 

  

	
Disponível em: https://www.otempo.com.br/hotsites/olimpíadas-2016/é-um-preto-que-está-dando-alegria-ao-
povo-agora-ironiza-rafaela-1.1353178	(Acesso em 19 de Abr. de 2019). Reportagem refere-se a figura 17, 
destacamos a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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2.7 – A quebra de Barreiras por mulheres para participarem dos Jogos Olímpicos  

No presente subcapítulo pretendemos apresentar os noticiários que revelaram a 

superação de barreiras enfrentadas pelas atletas femininas para participar da edição dos Jogos 

Olímpicos, seja Londres 2012 ou do Rio 2016. Entre as barreiras sinalizadas, consideram-se 

nesta exposição: religiosas, raciais, sexistas, classistas e culturais. Mesmo com a imposição de 

algumas dessas barreiras, as atletas competiram e respeitaram a cultura de sua nação.  

Título: Após polêmica, primeira mulher Saudita nos jogos perde na estreia 

	

Figura 18. Judoca  Wodjan Shaherkani 

A participação feminina em delegações de países com características 

conservadoras, e mantém o respeito as suas doutrinas e aos seus costumes, torna-se relevante e 

significativo tendo em vista que em muitos países da península arábica, o sufrágio universal 

ainda é uma realidade. A presença de atletas femininas de países mulçumanos nas competições 

dos Jogos Olímpicos é uma quebra de barreiras. No texto da reportagem citada acima, 

observamos a descrição de uma visão patriarcal que sugere que o lugar das mulheres é pela 

responsabilidade de cuidar do lar e de suas famílias. Esse posicionamento é lembrado por Loro 

(1997): 

Sem dúvida, desde há muito tempo, as mulheres das classes trabalhadoras e 
camponesas exerciam atividades fora do lar, nas fábricas, nas oficinas e nas lavouras. 
Gradativamente, essas e outras mulheres passaram a ocupar também escritórios, lojas, 
escolas e hospitais. Suas atividades, no entanto, eram quase sempre (como são ainda 
hoje, em boa parte) rigidamente controladas e dirigidas por homens e geralmente 
representadas como secundárias, "de apoio", de assessoria ou auxílio, muitas vezes 
ligadas à assistência, ao cuidado ou à educação. As características dessas ocupações, 
bem como a ocultação do rotineiro trabalho doméstico, passavam agora a ser 
observadas (p. 17).   

 

Disponível em: http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/08/apos-polemica-primeira-mulher-
saudita-dos-jogos-perde-para-cubana.html (Acesso em 19 de Abr. de 2019). Reportagem refere-se a figura 18, 
destacamos a cobertura dos Jogos Olímpicos Londres 2012. 
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Título: Antes raras, mulheres já são um terço dos atletas nos países 
muçulmanos 

 

 Figura 19. Participação da atleta mulçumana   

A realização dos Jogos Olímpicos possibilita a participação de atletas de diferentes 

nações, e entre os membros de suas delegações existem diferenças culturas, e a cada edição as 

mulheres ampliam a sua participação neste evento esportivo. A imagem 18 mostra uma atleta 

feminina da modalidade Remo em competição, e manteve o símbolo da religiosidade do seu 

país, demonstra-se identidade nacional e a sua participação na competição revela a superação 

pela qual passou para alcançar aquele espaço. Mesmo com a crescente participação de mulheres 

nos Jogos Olímpicos Rio 2016, não houve representação feminina em todas as delegações 

presentes ao evento, e nos pareceu que ainda há nações que restringem a participação de 

mulheres em diferentes modalidades esportivas, e defendemos esta posição devido a 

consideração de Firmino (2014): 

Porém, apesar da proibição de Coubertin sobre o acesso da mulher aos Jogos, outros 
membros do Comitê Olímpico Internacional defendiam o direito de uma participação 
feminina, fazendo coexistir a essa minoria – muitas vezes representada por meio do 
mito da fragilidade feminina – a busca por espaço no esporte, além da luta nas diversas 
camadas sociais. A premissa de que a atividade física e o ser atleta se restringia ao 
homem enquanto a mulher deveria manter-se afastada começava  a ruir . P.15.  

 

 

 

Disponível em:http://www.espn.com.br/noticia/619415_antes-raras-mulheres-ja-sao-um-terco-dos-atletas-nos-

paises-muculmano (Acesso em 15 de Abr. de 2019). Reportagem refere-se a figura 19, destacamos a cobertura dos 

Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa sobre a mídia digital investigada, durante a cobertura da mídia digital 

no período de realização dos Jogos Olímpicos Londres 2012 e Rio 2016, a imagem da mulher 

negra estão relacionadas aos momentos de conquistas de medalhas na competição, nas 

polêmicas que envolveram críticas a sua performance, e as práticas de racismo devido as 

condições fenotípicas correlatas. 

Outro fato que podemos deixar claro está relacionado com atos preconceituosos e 

racistas que estiveram presentes nos Jogos Olímpicos, em especial nos Jogos Londres 2012. Na 

edição do Rio de Janeiro em 2016, foi marcada pela superação das atletas que haviam sofrido 

racismo na edição dos Jogos em Londres. As reportagens analisadas revelaram a presença do 

racismo na sociedade, e no caso da judoca Rafaela Silva, em 2012, os atos racistas sofridos pela 

atleta, mostram a face do racismo entre os brasileiros. 

 Percebemos que há uma distinção de gênero na cobertura da mídia digital, o foco 

dado as atletas mulheres nos Jogos Olímpicos, não se igualam ao enfoque dado aos atletas 

homens. Também consideramos que há uma distinção racial na cobertura, as mulheres negras 

não encontram mesma representação que é direcionada as mulheres brancas, e entendemos que 

essa é uma cristalização do racismo institucional praticado pela mídia digital investigada. 

Constata-se que essa distinção racial na representação da mulher negra na cobertura 

dos veículos de comunicação digitais investigados, contribui para manutenção das práticas 

racistas e preconceituosas direcionadas aos diferentes da população branca, devido a condição 

fenotípica correlata. Este dado revela a necessidade de enfrentamento ao racismo através da 

sistemática realização de diálogos sobre o racismo nos diferentes espaços de socialização: 

família; escola; universidades; igrejas; redes sociais; clubes; academias de ginástica, natação e 

musculação; museus; teatros; espaços culturais; entre outros. 

 Este trabalho de conclusão de curso analisou a representação da mulher negra na 

mídia digital durante a cobertura dos Jogos Olímpicos Londres 2012 e Rio 2016, e no campo 

esportivo, os atos racistas tem sido frequentes, acreditamos que seja significativo a ampliação 
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de realização de novas pesquisas e investigações na temática relações étnico-raciais e esporte. 

Esta pesquisa possibilitou ampliar a nossa percepção sobre o racismo, e pretendemos 

acompanhar as práticas esportivas em nossas cidades, Datas e Gouveia, e buscar compreender 

se a mídia e a ausência de diálogos sobre preconceito racial e discriminação racial corroboram 

na promoção de atitudes racistas.  

Ao realizar este trabalho de conclusão de curso, buscamos de alguma forma, 

conscientizar os leitores sobre as práticas racistas direcionadas as mulheres negras participantes 

de Jogos Olímpicos. Levantamos algumas questões que possibilitam a realização de futuras 

investigações e/ou pesquisas: Entre as modalidades dos Jogos Olímpicos, em quais delas a 

representação de atletas negras é mais representada e quais delas é menos representada? A 

cobertura da mídia digital durante a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 reproduzirá 

o racismo institucional das edições anteriores? Haverá distinção racial e de gênero na cobertura 

de eventos esportivos pela mídia digital esportiva em países multirraciais semelhantes ao 

Brasil? A manutenção do caráter universalista das reportagens e noticiários impede o 

conhecimento sobre a distinção da inserção de mulheres brancas e negras no mundo do trabalho 

social? 

Após análise e reflexões, percebe-se que a mídia adota um comportamento seletivo 

ao relacionar o fenótipo das atletas, e em relação à exposição dos esportes, as atletas de tom de 

pele mais clara são mais representadas do que daquelas de pele com mais melanina. Por trás 

das câmeras televisivas e digitais, também acontece essa disparidade racial. É rara a imagem de 

pessoas negras no protagonismo jornalístico, seja como jornalistas, comentaristas e convidados. 

Os atletas negros só têm visibilidade na mídia, na maioria das vezes, quando são campeões na 

sua modalidade ou quando têm um grande apoio do poder publicitário, porém, sem 

problematizar sobre as questões das relações raciais.	
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