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RESUMO

O futebol, apesar de ser uma forma de entretenimento e o principal esporte praticado no

Brasil, é um segmento formado por pessoas que integram a sociedade e, consequentemente,

refletem pensamentos e ações que vão além do esporte. Nesse sentido, este trabalho busca

apresentar a relação entre futebol e direitos humanos, mais especificamente o 2º artigo da

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante direitos e liberdades a todo ser

humano, sem distinções e preconceitos. O projeto faz isso por meio da produção de um

podcast intitulado “Não é só futebol”, que debate a conexão entre os preconceitos e o esporte

e se apresenta como uma alternativa de formato de discussões sobre o futebol, mas que vão

além do entretenimento. O podcast é vinculado ao Spotify — maior plataforma de streaming

de música em 2020.

Palavras-chave: Comunicação. Futebol. Direitos humanos. Podcast.

ABSTRACT

Football, despite being, essentially, a way of amusement and the main sport in Brazil, is also

formed by people who are part of society and consequently reflect thoughts and actions that

go beyond sports. That being said, this paper intends to present the relation between football

and human rights, more specifically the Universal Declaration of Human Rights' second

article that ensures all the rights and freedom to every human being without distinctions or

prejudice. This project does that with the production of a podcast called “Não é só futebol”,

which debates the connection between prejudices and football and presents itself as an

alternative discussion format about football which goes beyond entertainment. The podcast is

available on Spotify — the biggest streaming music platform in 2020.

Key Words: Communication. Football. Human Rights. Podcast.
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1 INTRODUÇÃO

Desde que chegou ao Brasil, em 1894, o futebol se consolidou como parte da cultura

brasileira. Mais do que isso, é paixão nacional que fabrica heróis e vilões, dramas e glórias

(GUEDES, 1998). Apesar de ser, na teoria, uma forma de entretenimento, o esporte bretão1

carrega, na sua história e na atualidade, facetas sociais que denunciam preconceitos e

apontam a relação entre o futebol e os direitos humanos, mais especificamente o 2º artigo da

Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos
e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo,
idioma, religião, opinião política ou de outra natureza,
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição. (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 1948)

Os negros, por exemplo, foram e são até hoje alvo de preconceito dentro do ambiente

de futebol. Aliás, a luta racial dentro do esporte no país ainda é recente, tendo o Vasco como

um dos pioneiros, ao assinar a chamada “Resposta Histórica”, em 1924, em que se recusou a

disputar a primeira divisão do campeonato do Rio de Janeiro sem seus jogadores negros, o

que era uma exigência dos dirigentes no período. Atualmente, o racismo segue evidente

dentro do futebol e aparece principalmente em casos de discriminação, como o caso do

ex-jogador Aranha , que sofreu com gritos de “macaco” em 2014, vindo de torcedores na2

arquibancada. Além disso, o racismo também se apresenta de maneira menos perceptível,

como na falta de representatividade de pessoas negras em posições de liderança dentro dos

clubes brasileiros, na presidência ou ocupando o cargo de treinador, por exemplo.

É importante destacar a diferença conceitual entre discriminação, racismo e

preconceito racial. Segundo Silvio Almeida (2019, p. 25), os conceitos de discriminação,

preconceito racial e racismo se conectam, mas não são iguais. Para o autor, o preconceito

racial “é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um

2 Mário Lúcio Duarte Costa, o Aranha, é um ex-goleiro do futebol brasileiro, com passagens por clubes de
grande relevância como Atlético Mineiro, Santos e Palmeiras.

1 A palavra bretão diz respeito ao que é natural da Bretanha. O esporte bretão, portanto, é o futebol, que teve
origem na Inglaterra.
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determinado grupo racializado, e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias”. A

discriminação, por sua vez, tem o poder como requisito, “é a atribuição de tratamento

diferenciado a membros de grupos racialmente identificados”. Já o racismo assume caráter

sistêmico, estrutural. É um processo de condições que segregam grupos raciais e se

reproduzem em todos os âmbitos e relações.

Além do racismo, o futebol brasileiro também reflete outras situações que ferem os

direitos humanos. Episódios de homofobia e misoginia acontecem com certa periodicidade,

como os gritos homofóbicos comumente utilizados por torcidas de todo o Brasil e a

desvalorização do futebol feminino (FERREIRA, BEZERRA, SILVA, CERANI E LOPES,

2018). Segundo Almeida e Soares (2012, p. 306), a estrutura do futebol foi pensada para

representar os valores da masculinidade, o que torna qualquer comportamento que fuja do

padrão machista e heteronormativo algo passível de crítica e agressão.

Outro exemplo de situação que fere os direitos humanos é o preconceito ao Nordeste

brasileiro, enraizado no país desde o Brasil colônia (XAVIER, 2020). Desde a mudança da

capital do país de Salvador para o Rio de Janeiro, a importância e história da região Nordeste

passou por processo de apagamento. Com a ascensão de São Paulo como grande centro

econômico do Brasil, nordestinos foram para a cidade em busca de melhores condições de

vida. Assim, a ideia do Nordeste como lugar de atraso e miséria cresceu e permanece até

hoje. (2020, p. 48). No futebol, este preconceito fica evidente na falta de oportunidades a

treinadores nordestinos e na dificuldade de parte da imprensa em considerar clubes

nordestinos como grandes do futebol, por exemplo.

Diante da relação entre futebol e direitos humanos e analisando o conceito de critérios

de noticiabilidade (SILVA, 2005), que define o termo como “todo e qualquer fator

potencialmente capaz de agir no processo da produção da notícia” (2005, p. 96), bem como o

conceito de agenda-setting (CASTRO, 2014), que consiste na ideia de que os meios de

comunicação influenciam no agendamento dos temas os quais os cidadãos avaliam como

importantes, o projeto busca debater o racismo e preconceitos sociais dentro do futebol, mais

especificamente a misoginia, a homofobia e o preconceito com o nordeste brasileiro. Além

disso, discute o papel da imprensa neste debate, no papel de fomentadora da discussão e, por

consequência, como um meio para conscientizar e quebrar esses preconceitos.

Além da pesquisa, o trabalho marca o início de um programa de podcasts, dividido em

quatro capítulos. Assumindo caráter cada vez mais massivo e na esteira da expansão de um
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novo ecossistema midiático (KISCHINHEVSKY, LOPEZ E BENZECRY, 2020), o podcast

se apresenta como uma ferramenta que oferece liberdade de criação, diferentes formatos e

possibilidade de exploração de assuntos segmentados. Por essas razões, o trabalho

apresentará o programa “Não é só futebol”, que debate a relação entre futebol e o

preconceito, explorando a relação deste esporte com o Artigo 2º da Declaração Universal dos

Direitos Humanos, e se coloca como uma espécie de opção para um debate mais aprofundado

e fugindo da superficialidade dos temas, como geralmente são apresentados nos grandes

programas esportivos de internet e televisão.

2 PROBLEMA

A inquietação com a superficialidade na discussão de pautas importantes dentro dos

grandes portais do jornalismo esportivo brasileiro foi o que me motivou a realizar este

trabalho. A partir daí, surgiu o desejo de debater, com pessoas do meio do futebol,

preconceitos e suas ligações com o esporte bretão.

Por essa razão, chegou-se ao problema de pesquisa: como produzir uma série de

podcasts que discute a relação entre futebol e direitos humanos e fomenta o debate sobre

preconceitos sociais e raciais dentro do esporte?

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

- Discutir e analisar o papel da imprensa de futebol no combate aos diversos tipos de

preconceito que permeiam o futebol brasileiro.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Criar um programa de podcasts que debata a relação entre futebol e direitos humanos,

apontando preconceitos e discutindo a temática.
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- Obter maior conhecimento sobre a relação entre futebol e preconceito e a construção

do futebol brasileiro sob os pontos de vista histórico, social e cultural.

4 JUSTIFICATIVA

A ausência ou pouca profundidade na discussão de temas sociais importantes dentro

da imprensa de futebol se tornaram um incômodo para mim. Geralmente, os debates dos

programas esportivos, principalmente nos veículos tradicionais de comunicação, são pautados

no futebol pelo esporte, sem a preocupação de se aprofundar, de maneira periódica, em temas

que tangem o futebol, mas que não fazem parte do esporte em si.

Em um país conhecido como “país do futebol”, em que todas as pessoas são expostas

ao esporte desde crianças, o papel da imprensa pode ser muito maior do que apenas o debate

em torno do entretenimento, mas deve discutir problemas sociais por meio da lente do

futebol.

Feitas essas considerações, surgiu o desejo de debater, por meio de produto, as

maneiras como a imprensa de futebol pode agir e iniciar o debate da relação entre futebol e

direitos humanos, aumentando o escopo de cobertura do esporte para além do esporte em si,

abordando assuntos que vão além das quatro linhas e refletem de alguma forma a realidade

social.

Considerando a liberdade proporcionada pela internet e analisando alguns podcasts

como o Ubuntu Esporte Clube, que debate o esporte sob a perspectiva afrocentrada, o

Fronteiras Invisíveis do Futebol e o Bola de Chumbo, que relacionam o futebol e a política,

desenvolveu-se o desejo de criar um podcast que também fosse além do futebol pelo futebol e

abordasse temas de cunho social, relacionando o esporte bretão e os direitos humanos,

analisando preconceitos e conversando com pessoas inseridas no meio do futebol. A opção de

veiculação do material no Spotify se deu pelo fato de que a plataforma foi a maior plataforma

de streaming de música em 2020, segundo pesquisa da Counterpoint Research, com 35% de

participação.
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5 REFERENCIAL TEÓRICO

5.1 O PAPEL DA IMPRENSA

Do fato à veiculação do material, a imprensa tem papel vital na escolha do que é

notícia e, a partir da seleção da notícia, influencia nos temas que são debatidos pela

população.

Para Silva (2005), a noticiabilidade é um conjunto de fatores que influenciam no

processo de produção da notícia, passando pelas características do fato até fatores éticos,

sociais e culturais. Dessa forma, o conceito de valor-notícia não é entendido como fator único

na escolha do que é veiculado, mas como parte do processo de noticiabilidade.

Ainda sobre valores-notícia, a autora acredita que é preciso separá-los entre macro

valores-notícia e micro valores-notícia. Os macro-valores-notícia são, então, a atualidade, ou

seja, o que é novo, a importância, definido como algo que o público precisa saber, o interesse,

algo que seria interessante que as pessoas soubessem, o negativismo, a imprevisibilidade, a

coletividade e repercussão ou consequência. A partir dos macro valores-notícia, parte-se para

os micro. Sem a presença de pelo menos um valor-notícia considerado macro, o fato

noticioso não se sustenta enquanto notícia.

Além do conceito de noticiabilidade, analisa-se também a ideia da teoria da

agenda-Setting, sustentada por Davi de Castro (2014). Em seu artigo, Castro defende a

agenda-Setting como teoria, não mais como hipótese. Também pontua a conceituação do

estudo do agendamento e suas diferentes fases.

Nesse sentido, entende-se a agenda-Setting como a capacidade da mídia de definir ou

influenciar na configuração da agenda pública, ou seja, definir, por meio dos assuntos

considerados mais relevantes, os assuntos que serão pensados e debatidos pelo público. A

teoria, porém, compreende quatro outros fatores, além da configuração da agenda pública. A

necessidade de orientação a partir da relevância dos temas e incerteza do público é fator

fundamental para o agendamento. Além disso, a teoria aponta também que a mídia não

influencia apenas no que pensar, mas em como pensar sobre os assuntos propostos. Por fim, o

estudo sobre a agenda-Setting também constata o interagendamento entre diferentes mídias e

a mídia definindo como as pessoas se conectam com diferentes temas.
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Entende-se, portanto, que a discussão de preconceitos dentro do futebol possui

macro-valores notícia e se encaixa nos critérios de noticiabilidade apresentados por Silva.

Além disso, diante da influência exercida pela mídia na agenda pública, o debate em torno

dos direitos humanos no futebol se faz necessário para a conscientização sobre o tema e o

combate aos diversos tipos de preconceito.

5.2 O FUTEBOL E O RACISMO

Chegado ao Brasil no século XIX, o futebol se consolidou como modalidade favorita

da população brasileira e tornou-se relevante elemento da cultura nacional. Apesar de ser um

dos principais caminhos para que o negro alcance ascensão social, o futebol não está isento

ao racismo e demais atitudes preconceituosas (MEDEIROS, 2017, p.3).

Com caráter elitista, o esporte começou a ser praticado majoritariamente pela elite

inglesa e brasileira. Alguns clubes brasileiros impediam o acesso do negro à prática do

futebol e foi apenas em 1933, com a profissionalização do esporte, que camadas sociais mais

baixas passaram a participar mais ativamente da estrutura. Segundo Medeiros (2017), o

“ressurgimento” do racismo no futebol brasileiro acontece após a derrota na final da Copa do

Mundo de 1950, quando jogadores negros como Barbosa foram apontados como3

responsáveis pela derrota. O questionamento à capacidade de atletas negros só diminuiu com

a chegada de Pelé.

Medeiros (2017) comenta também a presença do racismo no futebol na atualidade,

principalmente na normalização de comentários racistas, vistos como parte do espírito

competitivo. Segundo ela, “a insignificância e a futilidade é tanta (sic), que chamar de

‘macaco’, ‘preto fedido’ e ‘negão’ por muitos já faz parte do jogo, ou seja, é um aspecto

cultural do futebol e, sendo assim, passa a ser permitido e aceito dentro do ambiente

esportivo.” (2017, p. 23).

O racismo, então, é parte da construção histórica do futebol e permanece até os dias

atuais, em diferente escala. Comentários preconceituosos, de cunho racial, permanecem e são

normalizados, o que enfraquece a luta pela igualdade racial dentro do esporte e fomenta a

discriminação.

3 Moacyr Barbosa foi o goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950 e apontado como um dos
culpados pelo revés na decisão. Mesmo sendo um dos melhores arqueiros de sua geração, nunca desvinculou
sua imagem da derrota diante do Uruguai no Mundial.
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5.3 O FUTEBOL E A HOMOFOBIA

Antes de entender a homossexualidade no esporte, é preciso verificar que a

perspectiva da sociedade é heteronormativa e, portanto, “comportamentos homossexuais são

vistos sistematicamente como desviantes do padrão” (ALMEIDA E SOARES, 2012, p. 302).

O futebol se apresenta, então, como um “reduto da força física”, uma reprodução das regras

rígidas da masculinidade. Nesse sentido, “a imagem do homossexual é incongruente aos

olhos dos espectadores” (ALMEIDA E SOARES, 2012, p. 314).

Sendo a homofobia um instrumento de dominação e repulsa a qualquer condição

contrária à heteronormativa e o futebol um ambiente que reforça esse padrão, o meio

futebolístico enfatiza o preconceito e, ao contrário do que deveria, não valoriza a igualdade e

os direitos humanos, como a liberdade sexual, por exemplo.

Comentários e termos homofóbicos utilizados corriqueiramente em estádios e no meio

do futebol impulsionam a hostilização de homossexuais e compõem o conjunto de violências

que derivam do preconceito e de estereótipos da sociedade (ALMEIDA E SOARES, 2012, p.

317). Os autores pontuam que a homofobia, assim como os demais preconceitos, são formas

de potencialização de ações violentas, prejudicando não apenas a saúde psíquica dos atletas,

mas também a integridade física.

5.4 O FUTEBOL E A MISOGINIA

O futebol masculino e o futebol feminino, apesar de representarem a mesma

modalidade, possuem diferenças de construção e estrutura. Segundo relatório da Fifa,

entidade máxima do futebol, em 2019, 15 mil mulheres eram praticantes do esporte no Brasil.

Enquanto isso, de acordo com pesquisa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em

2018, mais de 320 mil homens estavam registrados como atletas. A representatividade

feminina também é minoria na arbitragem. Em 2020, apenas quatro dos 15 árbitros

brasileiros registrados no quadro da Fifa eram mulheres. Esses recortes mostram a

dificuldade de desvinculação da imagem do futebol como “esporte para homem”. O futebol é

um esporte representado majoritariamente por homens e a inserção das mulheres no meio é

um processo que segue acontecendo, mas que já passou por caminhos tortuosos.
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Em 2001, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol, ao realizar um campeonato

de futebol feminino, incentivou ações de enaltecimento da beleza e sensualidade das atletas

como forma de atrair o público masculino (FRANZINI, 2005, p. 316). A percepção não era a

de mulheres como atletas, jogadoras, mas como objetos de atração masculina. Antes disso,

outra questão que era utilizada para condenar o ingresso das mulheres no esporte era a

alegação de que um “esporte tão violento” causaria problemas no “frágil” organismo da

mulher, o que acarretaria, entre outros problemas, dificuldade na reprodução (FRANZINI,

2005, p. 320).

Sob a máscara da preocupação, o machismo impedia as mulheres de praticar o

esporte, o que, para Franzini, “dizia respeito não ao futebol em si, mas justamente à

subversão de papéis promovida pelas jovens que o praticavam, uma vez que elas estariam

abandonando suas 'funções naturais' para invadirem o espaço dos homens” (2005, p. 321).

O futebol feminino passou por proibição oficial e enfrenta, até hoje, resistência por

parte do público, especialmente masculino. A resistência ao que foge do padrão masculino

promove a misoginia e prejudica o crescimento da modalidade feminina no país.

5.5 O FUTEBOL E O PRECONCEITO COM O NORDESTE

Ocupado por diferentes culturas, povos, crenças e valores, o Brasil é um país plural. A

pluralidade se explica pelos diferentes processos históricos que cada região passa e

entendê-los auxilia na compreensão dos preconceitos que ocorrem dentro do território

nacional. A região Nordeste foi a primeira a ser explorada pelos portugueses e, por muito

tempo, foi considerada uma região próspera, do ponto de vista econômico, principalmente

pela cultura da Cana-de-açúcar e do Pau Brasil, por meio da exploração de negros e índios

(XAVIER, 2020).

É somente após a mudança da capital do país de Salvador para o Rio de Janeiro, bem

como a mineração e a cultura do café, que o Sudeste passa a ter relevância e se ergue com a

promessa de melhores condições de vida. É neste contexto que nordestinos se transferem para

a região Sudeste, principalmente São Paulo, em busca de melhorias. Essa migração do

nordestino para o Sudeste passa a construir a ideia de que o Nordeste é atrasado, miserável,

pobre, burro, (2020, p. 48), estereótipos preconceituosos que seguem até os dias atuais e se

aplicam também ao futebol.

14



Apesar de grandes nomes de jogadores de futebol nascidos no Nordeste, as posições

de liderança dentro do esporte, como o cargo de treinador, por exemplo, são pouco ou nada

representados por nordestinos. Outros problemas que escancaram o preconceito é a

dificuldade de aceitação de clubes do Nordeste como “grandes” times do futebol brasileiro e

a pouca preocupação na cobertura desses clubes pela imprensa.

5.6 PODCAST

Definido como “programas de áudio ou vídeo ou ainda uma mídia de qualquer

formato cuja principal característica é sua forma de distribuição direta e atemporal” (LUIZ E

ASSIS, 2010), o podcast é uma mídia que conquista espaço pela facilidade de criação e

distribuição. Em 2004, porém, os chamados “programas de áudio” não possuíam facilidade

de acesso e o processo para ouvi-los exigia acesso ao site que hospedava determinado

conteúdo e download do programa desejado. O panorama mudou quando os podcasts

passaram a adotar a tecnologia de feed RSS (Really Simple Syndication), que possibilita a

realização de downloads automáticos do conteúdo por meio de programas agregadores. Nesse

formato, tiveram sucesso. Ao download automatizado de arquivos de áudio deu-se o nome de

podcasting.

A produção de um podcast não exige conhecimento técnico avançado nem

investimentos muito altos, mas é preciso atentar-se para fatores como tipos de arquivo,

preferencialmente em MP3, a disponibilidade do programa na internet e facilidade no acesso

(LUIZ E ASSIS, 2010). O conteúdo dos podcasts, especialmente no Brasil, foi diretamente

influenciado pelo programa Nerdcast, podcast que possui publicidade paga regular, criado em

2006. Nele, a conversa informal sobre assuntos diversos dentro do ambiente “nerd”, com

toques propositais de humor, é o formato de apresentação.

Apesar de ter começado como uma ferramenta que privilegiava a comunicação de

nicho, o podcast assume caráter cada vez mais massivo (KISCHINHEVSKY, LOPES E

BENZECRY, 2020) por conta de fatores como a universalização dos aparelhos celulares, os

novos hábitos de escuta, experimentação de formatos e linguagens, o que o diferencia dos

programas de rádio, limitados ao AM/FM. A popularização desta mídia se traduz, por

exemplo, no fato de que muitos conteúdos podcasts têm audiência superior àquela registrada

em programas de rádio de emissoras AM/FM. Além disso, o número de teses e dissertações
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acadêmicas envolvendo o tema aumentou. Foram 35 trabalhos produzidos sobre o assunto

entre os anos de 2006 e 2017, no Brasil. Também foram encontrados 3.139 artigos científicos,

envolvendo o tema, no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal

de Nível Superior (Capes), sendo o Brasil o quarto maior produtor de conhecimento sobre

podcasting (KISCHINHEVSKY, LOPES E BENZECRY, 2020).

6 CONTEXTUALIZAÇÃO

6.1 O FUTEBOL NÃO SE DISSOCIA DA SOCIEDADE

A escolha da relação entre futebol e direitos humanos se deu pela proximidade com

que os dois temas caminham. Não existe dissociação entre o futebol e a história (FRANCO

JUNIOR, 2007), o que significa que o esporte pode e deve ser analisado levando em

consideração os pontos de vista antropológico, social e político.

O marco oficial da criação do futebol aconteceu em 1863, com a criação da

Associação de Futebol inglesa (Football Association – FA). A Europa, portanto, foi o

primeiro continente a adotar o esporte. Os países do continente também foram pioneiros na

criação das federações de futebol. O esporte, que começou a ser praticado nas escolas

públicas inglesas, composta pela elite, não demorou para se espalhar entre os membros da

classe trabalhadora (REIS, 2005). Em 1885, o futebol foi profissionalizado na Inglaterra,

mesmo com resistência por parte da elite, que se recusava a dividir espaço e ser derrotado por

pessoas de classes subalternas. Nesse contexto, portanto, o futebol funcionou como forma de

integração de camadas sociais.

No Brasil, o futebol chegou em 1894 e a dominância da elite sobre o esporte se

perpetuou. Até a década de 1920, os clubes eram formados unicamente por pessoas ricas e

brancas, sem a aceitação de negros e operários dentro dos elencos. Em 1950, na Copa do

Mundo, por exemplo, o ex-goleiro Barbosa, negro, carregou a culpa pela derrota do Brasil na

final do mundial e foi desrespeitado até o fim de sua vida.

Durante a época da ditadura militar do país, o futebol e a seleção brasileira,

principalmente, foram usados como artifício para a promoção do regime ditatorial e, ao

mesmo tempo, clubes e atletas usavam da visibilidade deles para se manifestarem contra o

militarismo, mesmo que isso ameaçasse suas vidas.
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Ainda hoje, existem pessoas que defendem que futebol e política não se misturam e

limitam a análise do esporte ao entretenimento, sem verificar as relações dele com a história

do país. O fato, porém, é que futebol, história, cultura, política e sociedade não se dissociam.

Pelo contrário, caminham juntos desde o início. O futebol não é apenas uma paixão nacional

ou uma forma de entretenimento, mas um campo de estudo da história do Brasil. O futebol,

segundo Franco Júnior (2007), é uma imitação da vida.

6.2 O FUTEBOL E OS DIREITOS HUMANOS

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), os direitos humanos são

“garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões

dos governos que atentem contra a dignidade humana”. Assim, preconceitos de todo o tipo

ferem os direitos humanos e o ambiente de futebol não está alheio a esse problema.

São contínuas as manifestações de preconceitos sociais e raciais que cercam o futebol.

Em 2014, por exemplo, o Grêmio Football Porto-Alegrense, uma das principais equipes do

futebol brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil por conta de ataques racistas de torcedores

gremistas em direção ao goleiro Aranha, que atuava no Santos Futebol Clube na época.

Em estádios de futebol, frases e ataques homofóbicos são utilizados em uma tentativa

de diminuir atletas, juízes ou a torcida adversária. Os gritos de “bicha” só passaram a ser

combatidos no século XXI. Os artigos 8 e 14 do Regulamento de Disciplina da Conmebol

proíbem o “insulto ou atentado contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de

pessoas, por qualquer meio, por motivos de cor de pele, raça, etnia, idioma, credo ou

origem", mas o problema não parece perto do fim.

O ambiente patriarcal e machista em que o futebol se desenvolveu faz com que o

espaço de mulheres e pessoas que fujam do padrão heteronormativo não se encaixem no

“padrão” (ALMEIDA E SOARES, 2012), o que prejudica, por exemplo, o apoio à

modalidade feminina do esporte e o tabu de homossexuais no contexto do futebol.
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

7.1. PRÉ-PRODUÇÃO

7.1.1 A DECISÃO PELO MODELO PODCAST

O interesse primário na produção de podcasts teve motivação pessoal. Os podcasts

são, desde 2018, parte da minha rotina e um dos meios de comunicação que mais consumo. A

oportunidade de escutar debates e notícias sobre temas específicos, com pessoas qualificadas

e de maneira prática, podendo ouvi-los a qualquer hora e em qualquer lugar, fazem do

podcast uma plataforma atrativa e que atende aos objetivos do projeto.

Além da motivação pessoal, o crescimento no número de podcasts produzidos no

Spotify, bem como o crescimento recorde da plataforma com foco nesse meio de

comunicação no ano de 2020 (EXAME, 2020), consolidaram a decisão de produzir um

podcast.

Desde antes de entrar na Universidade de Brasília, já sabia que, ao final do curso, meu

projeto final envolveria futebol. A escolha pelo tema se deu pela proximidade com o esporte

bretão e a percepção da ausência de debates profundos sobre pautas importantes dentro do

jornalismo de futebol. Isso, aliado à escassez de podcasts na plataforma Spotify que tivessem

a proposta de debater a relação entre futebol e direitos humanos culminaram na decisão da

realização deste produto.

Outro motivo decisivo na escolha foi o desejo de participação completa na realização

do produto, da pré-produção até a edição. Por ter um conhecimento mínimo em edição de

áudios, senti-me confortável com a escolha.

7.1.2 REFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DE PODCAST

Para a produção do programa de podcasts "Não é só futebol" fez-se necessária a

análise de programas com propostas semelhantes, bem como o estudo de diferentes formatos

de apresentação do programa de áudio.

Três foram os principais podcasts que inspiraram a produção do "Não é só futebol" do

ponto de vista temático. O primeiro é o Ubuntu Esporte Clube, que faz parte do Globo
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Esporte. O Ubuntu é um programa de podcasts formado por cinco jornalistas negros que

debatem temas esportivos e suas relações com a negritude. Segundo a descrição deles

mesmos, o objetivo é levar uma mensagem afrocentrada sobre o esporte, cultura, política e

demais assuntos.

O podcast em questão teve início em julho de 2020 e já conta com mais de 30

episódios lançados. Os programas têm periodicidade semanal e os episódios contam com

duração de 20 minutos a 1h05, aproximadamente.

Outro podcast que inspirou o “Não é só futebol” foi o Bola de Chumbo, que pertence

à Folha de São Paulo. O Bola de Chumbo é um programa dividido em cinco episódios e que

tem o objetivo de abordar a ligação do futebol com política e, por vezes, guerras. O podcast

mostra as maneiras em que o futebol esteve diretamente ligado com a política, em episódios

distintos e em vários lugares do mundo. Neste podcast, os episódios são narrativos, com

duração aproximada de 20 minutos cada um.

O terceiro podcast analisado do ponto de vista do conteúdo foi o Fronteiras invisíveis

do futebol, que, assim como o Bola de Chumbo, se preocupa em debater a relação entre

futebol e política. O método de apresentação, porém, é diferente. o Fronteiras mostra a

relação do esporte bretão com diversos países. Para tanto, faz uma descrição da história do

país abordado e, posteriormente, como o futebol se relaciona com essa história.

O programa é uma conversa, um debate entre duas pessoas, apresentando as histórias

de maneira leve e com intervalos entre os assuntos. Já foram produzidos mais de 90 episódios

do Fronteiras, sendo cada um com duração de 1h15 até 3h30.

Pela proposta de debater o futebol para além das quatro linhas e colocar em pauta

assuntos que não aparecem com constância nos grandes programas esportivos de televisão, o

Ubuntu Esporte Clube, o Bola de Chumbo e o Fronteiras Invisíveis do Futebol são as grandes

referências que inspiraram o surgimento do podcast “Não é só futebol”.

7.1.3 FORMATO E DURAÇÃO DOS EPISÓDIOS

A ideia inicial do projeto era a produção de um único episódio, o piloto, com o tema

“A falta de representatividade negra entre os técnicos da série A do Brasileirão”. Ao

apresentar a proposta para as professoras e professor da disciplina de pré-projeto, fui

aconselhado a expandir a quantidade de podcasts e, assim, criar um programa.
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A partir daí, surgiu o “Não é só futebol”, um programa de podcasts que debate futebol

e direitos humanos. A quantidade de podcasts que teria o programa foi discutida na disciplina

de pré-projeto e na produção do projeto propriamente dito. Em um primeiro momento, pensei

na produção de cinco podcasts, um número razoável, mas que acabou ficando inviável pelo

semestre reduzido e pelo acúmulo de tarefas para além da vida acadêmica.

Assim, a decisão ficou entre três ou quatro episódios. No fim, optou-se por quatro

episódios, muito por conta da oportunidade de abordar mais preconceitos e suas relações com

o futebol. Os podcasts foram focados na abordagem de preconceitos e suas relações com o

futebol de maneira ampla, abordando fatores históricos e sociais, ao contrário da ideia inicial

do podcast piloto, que trataria dos temas com maior especificação. Além dos quatro episódios

que debatem o tema, também ficou decidida a realização de um trailer, que resume a proposta

do podcast e o apresenta.

O interesse inicial pela abordagem do racismo e futebol permaneceu e, assim, esta

relação foi o tema do primeiro episódio. Posteriormente, definiu-se os demais episódios a

partir de uma percepção inicial do pesquisador e a falta de profundidade nos temas.

Misoginia, homofobia e preconceito regional, nesta ordem, completam os temas dos

programas.

Além dos temas, o formato e duração dos episódios também foram escolhidos. A

partir da análise dos podcasts que referenciam o projeto e levando em consideração a

proposta de um debate profundo sobre pautas importantes, foi decidido que os episódios

seriam em formato de mesa-redonda, uma conversa com pessoas que tivessem algum tipo de

ligação com o tema debatido e mediado pelo pesquisador. Pensando neste formato e em um

aprofundamento dos temas discutidos, o tempo entre 45 minutos e uma hora de duração foi

considerado o ideal, sendo possível um debate profundo e não cansativo. Antes de submeter

os podcast a avaliação, eles foram enviados para alguns grupos de pessoas que escutam

podcast. Estes grupos confirmaram a tese de que este tempo seria pouco cansativo e, ao

mesmo tempo, capaz de discutir as pautas de forma não superficial.

7.1.4 PROPOSTA DOS EPISÓDIOS

PROGRAMA 1: QUAL É A COR DO FUTEBOL?

CONVIDADOS: Cristóvão Borges e Jayme de Almeida
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DESCRIÇÃO: O primeiro episódio do podcast tem o intuito de debater a relação entre o

futebol e o racismo por meio de análise histórica e social. Os convidados Cristóvão e Jayme

foram chamados por serem ex-atletas e treinadores negros no ambiente de futebol. Assim,

podem falar com propriedade do ambiente e citar experiências vividas dentro e fora de

campo, nas posições de atletas e treinadores. O episódio também discute o negro como

jogador e a ausência de pessoas pretas ocupando posições de liderança dentro do futebol,

como treinadores e presidentes de clubes.

PROGRAMA 2: FUTEBOL NÃO É PARA MULHER

CONVIDADAS: Carina Ávila, Nádima Skeff e Mariana Fraga

DESCRIÇÃO: O segundo episódio do podcast “Não é só futebol” busca apresentar a

construção misógina que envolve o futebol por meio do debate com duas jornalistas, Carina e

Mariana, e uma ex-jogadora e atual treinadora de futebol, Nádima. O episódio conta a

história do surgimento do futebol feminino no país, fala sobre as proibições da modalidade e

o atraso no desenvolvimento desse esporte para mulheres. Também fala do impacto de Marta,

da sexualização das mulheres no futebol e debate a ocupação de espaços majoritariamente

masculinos por mulheres.

PROGRAMA 3: BICHA! O FUTEBOL E A HOMOFOBIA

CONVIDADO: João Abel

DESCRIÇÃO: O terceiro episódio explica a construção heteronormativa do futebol, ocupado

por homens que devem desempenhar o papel de homem viril. O programa fala sobre a

homossexualidade sendo tratada como doença, a dificuldade do avanço da pauta no futebol,

os gritos e xingamentos homofóbicos dentro do ambiente de futebol e também aborda o papel

de posicionamento dos clubes sobre o assunto. O episódio também fala sobre a homofobia no
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meio do futebol feminino e, de maneira geral, faz a relação entre homofobia, futebol, suas

causas e consequências.

PROGRAMA 4: AS FRONTEIRAS DO FUTEBOL BRASILEIRO

CONVIDADOS: Cassio Zirpoli e João Pedro Pereira

DESCRIÇÃO: O quarto e último episódio do projeto “Não é só futebol” discute a relação do

futebol com o preconceito ao Nordeste brasileiro, mais especificamente o preconceito com

pessoas e clubes da região. O programa discute a falta de espaço de clubes do Nordeste em

programas esportivos de veiculação nacional, o tratamento com jogadores nordestinos e a

ausência de representação e oportunidades entre treinadores do nordeste. O episódio discute a

visão preconceituosa e estigmatizada que o Nordeste recebe de maneira geral e o impacto

dessa relação com o futebol.

7.1.5 A ESCOLHA DO NOME DO PODCAST

A escolha do nome do podcast foi parte vital do processo de produção do produto.

Desde o início, a ideia era que o nome fosse algo que remetesse diretamente ao futebol, mas

que, ao mesmo tempo, desse a entender que os assunto tratado nos podcasts não seria uma

análise do futebol pelo futebol, mas algo maior, mais amplo.

O desejo era um nome que, de imediato, remetesse a uma ideia de análise do futebol

para além do esporte em si, algo que saísse das “quatro linhas” e permitisse uma associação

de futebol com algo maior que o próprio futebol.

O termo “Não é só futebol” é comum no meio de torcedores e aficionados pelo

esporte bretão. Geralmente, este termo é aplicado em situações em que, de fato, o futebol tem

um impacto maior do que apenas o entretenimento. A situação de torcedores que têm doenças

graves e não deixam de apoiar o clube é, talvez, a mais marcante e mais associada ao termo

“não é só futebol”.

Pensando que a frase “não é só futebol” já é comum no meio do esporte e que, por si

só, já passa a ideia de algo maior do que o próprio futebol, este foi o termo escolhido para a

identificação do podcast. O “Não é só futebol” é um nome que transmite a ideia de uma
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análise que é sobre o futebol, mas que tem elementos que saem do esporte. Não é apenas a

análise do futebol, mas a discussão de temas que se relacionam diretamente com o esporte

mais popular do país.

7.1.6 A ELABORAÇÃO DOS ROTEIROS

Pensando em uma estrutura de debate e conversa, como é a proposta do “Não é só

futebol”, os roteiros foram idealizados e escritos de maneira que beneficiasse este formato de

podcast e, ao mesmo tempo, trouxesse informações adicionais sobre os temas discutidos.

Dessa forma, os roteiros foram divididos em duas etapas: apresentação e debate.

A apresentação compreende a narração inicial do podcast, com informações e

contextualização do assunto que será discutido na etapa posterior, o debate. Na apresentação,

depois de processo de pesquisa, escreve-se o texto que será narrado e levanta-se dados sobre

os temas. Dados esses que, posteriormente, são inseridos na pós-produção.

A segunda parte do roteiro envolve a divisão de assuntos que serão abordados no

debate. Apesar de prezar pelo debate fluido, fez-se necessário um espaço no roteiro para guiar

a conversa e não deixar os assuntos fugirem da linha da discussão proposta. Os assuntos

foram divididos de acordo com os temas de cada episódio e foram pensados levando em

consideração a contextualização histórica, cultural e social e as maneiras como os

preconceitos discutidos se aplicam no futebol atualmente.

7.2 PRODUÇÃO

Em contexto de pandemia, tornou-se inviável que a gravação dos podcasts

acontecesse de maneira presencial. Assim, as conversas para os episódios aconteceram por

meio do Zoom, aplicativo de chamadas de vídeo. Nos encontros, apesar de não haver a

necessidade do vídeo, já que o produto foi focado apenas em áudio, as câmeras, tanto do

mediador quanto dos convidados, ficavam ligadas para maior pessoalidade na conversa.

Encerradas as chamadas, o aplicativo, automaticamente, gerava a gravação de toda a

conversa, que, posteriormente, era disposta no aplicativo de edição para a finalização do

podcast.

23



Para a captação do áudio do mediador, adquiriu-se um microfone com o objetivo de

melhorar a qualidade do áudio no momento do debate e, mais importante, na gravação da

apresentação. Tanto os áudios do mediador durante a conversa quanto os textos narrados nas

apresentações de cada episódio foram captados pelo mesmo microfone. A impossibilidade de

utilização do laboratório da Faculdade de Comunicação também foi fator determinante para a

decisão da compra do microfone.

Todos os episódios foram gravados na sala de estar de casa, por ser o lugar com a

maior estabilidade de internet. Em alguns episódios, a conversa acabou sofrendo ruídos por

conta da instabilidade de rede, seja do mediador ou dos entrevistados, mas nada que

comprometesse o andamento do debate e do podcast.

Antes da gravação das conversas para os episódios, foram realizados testes de áudio

para a calibragem do microfone e funcionamento do aplicativo. Os testes foram realizados no

dia 22 de fevereiro e foram bem-sucedidos. As gravações dos episódios foram realizadas nos

dias 26 de fevereiro, 17 de março, 8 de abril e 4 de maio. O trailer foi gravado no dia 1º de

maio, antes da gravação do último episódio.

7.3 PÓS-PRODUÇÃO

7.3.1 EDIÇÃO DOS PODCASTS

Após a captação dos áudios e gravação das narrações de apresentação, fez-se

necessária a edição do podcast, com a inclusão de sonoras externas, cortes de áudio,

tratamento de som e vinhetas. Todo o processo de edição foi realizado por mim, que, desde o

início do projeto, queria estar envolvido em todas as etapas de produção. Já havia um contato

anterior com a experiência de edição de áudios por meio de disciplinas da Faculdade de

Comunicação.

Sendo a conversa com os entrevistados o assunto principal de cada podcast, fez-se

interessante a presença de inserções com conteúdos complementares às conversas, como

curiosidades ou o áudio de determinada citação feita durante as conversas. Nesse sentido, foi

necessária a pesquisa de possíveis inserções e, posteriormente, o acréscimo das mesmas na

montagem dos podcasts. Os complementos foram sugestões do orientador Sérgio de Sá e
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foram acatadas. Além de informações adicionais, as inserções funcionam também como uma

quebra da conversa, uma espécie de respiro para o ouvinte.

Outro artifício utilizado na edição do podcast foi a edição das vozes, primando por

melhor qualidade no som, clareza nas falas de cada convidado e diminuição de eventuais

ruídos. Essas edições foram todas realizadas no próprio programa de montagem dos podcasts.

Por fim, as vinhetas de transição concluem a etapa de montagem e edição dos

podcasts. Neste ponto, optou-se por vinhetas e sons que já existem e que são disponibilizados

gratuitamente pelo Youtube Studio. Foram utilizados, por exemplo, sons de torcida em

estádios para servir como plano de fundo para as inserções de voz do mediador e no áudio

introdutório, de apresentação. Houve também a inserção de vinheta musical para o início dos

debates e um chiado de televisão antecedendo as inserções que aconteciam durante a

conversa.

7.3.2 APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Para a identificação do podcast, fez-se necessária a criação de identidade visual e logo

do projeto. Nesta etapa, em conjunto com o designer e amigo João Paulo Fortunato,

produziu-se um logotipo que representa a visão do podcast “Não é só futebol”.

A primeira imagem, à esquerda, é a logo que estampa o projeto. Enquanto isso, a

segunda imagem, à direita, é uma logo alternativa, com mais elementos. Com um aspecto de

25



“amassado” e “riscado", a imagem tenta traduzir os temas discutidos por meio de arte gráfica.

Esta segunda logo também estampa a imagem de perfil do podcast na rede social Twitter.

Sendo o “Não é só futebol” um projeto que visa ampliar o debate sobre pautas

importantes que tangem o futebol, foi preciso divulgar o projeto nas redes sociais como

forma de atrair pessoas para o produto e, assim, expandir o número de ouvintes. Para tal, foi

criado um perfil na rede social Twitter (@naoesofutebol01). A rede social funciona como

plataforma de divulgação dos episódios e seguem a identidade visual produzida na etapa de

apresentação .

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “Não é só futebol” é um podcast que busca dar voz a pautas relevantes, que

não aparecem nos grandes programas esportivos com frequência. É uma forma de utilizar a

comunicação para expandir o debate acerca do futebol e entender, de maneira dinâmica, os

processos que contribuem para os surgimentos e manutenções de diferentes tipos de

preconceito dentro da sociedade e do futebol brasileiro.

O projeto é uma alternativa de fomento da discussão de preconceitos latentes e que

por muitas vezes são omitidos da análise do esporte como um todo. Não é preciso que mais

jogadores, treinadores, homens ou mulheres sejam alvos de preconceito para que a imprensa

fale do assunto. Os preconceitos existem, acontecem e a imprensa, como parte influente na

agenda da opinião pública, pode contribuir para o esclarecimento de temas que até hoje são

vistos com desdém por parte da sociedade. Estudar e fazer jornalismo de futebol é mais do

que entender e discutir o jogo. É estar atento às camadas que envolvem o esporte e

considerá-las em qualquer tipo de análise sobre o tema.

Por entender que a construção do esporte de maneira mais ampla, abordando não só o

entretenimento mas também os assuntos que o cercam, passa pelo comportamento da

imprensa, o “Não é só futebol” tomou forma. A imprensa especializada em futebol precisa

deixar de ser observadora e passar a ser atuante na discussão e combate a preconceitos que

envolvem o esporte em questão.

A escolha do formato podcast passa pela liberdade de formas e possibilidades de

inovação em uma plataforma que cresce e que é cada vez mais ocupada por jornalistas.
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Apesar do crescimento, ainda não há disciplinas dentro da Faculdade de Comunicação da

Universidade de Brasília voltadas para o estudo e aperfeiçoamento na plataforma.

O conhecimento adquirido na disciplina de Jornalismo em rádio foi fundamental para

a produção do podcast, principalmente na parte de edição. Ainda assim, é preciso entender

que são duas coisas distintas, com diferentes formas de abordagem. O podcast, assim como o

rádio, é um produto de áudio, mas que tem diferentes formas de apresentação. O jornalismo

multimídia, tantas vezes explicado durante a graduação, ganha, cada vez mais, novas formas

de apresentação e plataformas de veiculação. O jornalismo no YouTube, por exemplo, aparece

como uma alternativa ao jornalismo de televisão, em especial no ambiente de futebol. As

mesas-redondas de programas esportivos acontecem, simultaneamente, na internet e na tevê.

A vantagem da internet, porém, é que pode ser acessada a qualquer momento, em qualquer

lugar.

Assim também acontece no caso dos podcasts, de maneira ainda maior. A praticidade

e as diferentes formas de propagação de notícias e debates nas plataformas de podcast atraem

ouvintes e imprensa. G1, Globo Esporte, Folha de S. Paulo, Estadão e Piauí são alguns

exemplos de empresas de notícias que incorporaram o podcast a suas produções.

Com o avanço e crescimento dos podcasts, faz-se interessante que a Faculdade de

Comunicação acompanhe essa evolução e disponibilize disciplinas que estudam, ensinam e

aplicam os podcasts como parte do jornalismo multimídia e como uma nova vertente da

imprensa, analisando formatos, formas de fazer e explorando a liberdade que o podcast

oferece.
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