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RESUMO: O trabalho proposto analisa o movimento criado nas redes sociais 
contra o assédio em ambiente de trabalho e na defesa do direito de mulheres 
jornalistas esportivas. Denominado “Deixa Ela Trabalhar”, o movimento cresceu 
e ganhou força nas redes sociais com denúncias que têm tido maior visibilidade. 
Os casos de preconceito deixam de ser considerados como parte do ambiente 
de trabalho, passando a ser visibilizados e discutidos. As trabalhadoras que 
sofrem assédio no ambiente de trabalho – incluindo atos de ameça, violência 
física, moral e/ou psicológica – passaram a marcar com a hashtag do movimento 
(#deixaelatrabalhar) as denúncias de casos dos quais são vítimas e dos que 
também são testemunhas. Ao denunciarem, dão visibilidade aos casos ainda 
recorrentes e ampliam a possibilidade – até então inexistente – de debate sobre 
a situação, além de incentivar novas denúncias e receberem apoio de 
instituições, personalidades, colegas e da sociedade em geral. Embora as 
jornalistas mulheres sejam maioria no mercado de trabalho no Brasil, uma 
pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (2018) 
mostra através de dados apresentados sobre o ambiente de trabalho que o 
assédio praticado contra às jornalistas está presentes nas redações brasileiras 
(e não só no jornalismo esportivo): 65,7% das jornalistas afirmam ter sua 
competência questionada por ser mulher; 70,4% admitiram já terem recebido 
cantadas durante o exercício da atividade profissional; 73% afirmaram já ter 
ouvido comentários ou piadas de natureza sexual sobre mulheres em seu 
ambiente de trabalho; 83,6% disseram ter sofrido violência psicológica nas 
redações e 92,3% afirmaram já ter ouvido piadas machistas em seu ambiente de 
trabalho, por exemplo. Interessa-nos analisar como o preconceito, que é ainda 
mais violento nas coberturas esportivas, tem sido enfrentado por essas 
trabalhadoras e como a mídia (tradicional e via redes sociais) tem respondido à 
mudança de posição de "jornalista" para “personagem jornalística", fazendo 
resistência a toda forma de preconceito e reafirmando o direito das mulheres ao 
amplo exercício do trabalho. 
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