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Resumo 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a presença de ex-jogadores de futebol no ramo 

do jornalismo esportivo, sobretudo em programas televisivos, ao lado de jornalistas 

formados. Nosso foco é aprofundar a discussão sobre a inclusão desses ex-atletas na 

mídia e tentar perceber a credibilidade dos comentaristas esportivos. Para tanto, 

escolhemos como objeto empírico de estudo o programa Jogo Aberto, da TV 

Bandeirantes. Avaliamos três edições veiculadas em diferentes meses do ano de 2016 e 

escutamos as opiniões do público a respeito.  
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1 Introdução  

 

Podemos notar, atualmente, a presença maciça de ex-atletas participando do 

jornalismo esportivo televisivo brasileiro, seja em transmissões ou em programas de 

debates, como mesas redondas. O futebol está em destaque nesse quesito, já que, em 

diversos canais de TVs abertas e fechadas, há ex-jogadores para comentar os lances, 

dividindo o espaço com jornalistas formados e que se especializaram em esportes. 

Mas qual a credibilidade atribuída pelos telespectadores aos comentários feitos por 

ex-jogadores de futebol e por jornalistas formados? O público recebe de maneiras 

diferentes as informações dadas por ex-atletas, devido à experiência que tiveram 

anteriormente? 

Este trabalho propõe-se a analisar três edições do programa Jogo Aberto, da 

Rede de Televisão Bandeirantes, veiculados nos dias 20 de setembro, 31 de outubro 

e 11 de novembro do ano de 2016. Nosso objetivo foi identificar a participação de 

ex-jogadores e jornalistas formados em cada edição, para percebermos a presença de 

cada um, importância no programa e como é a interação perante o público, com 

comentários sobre fotos (hashtags) e enquetes (twitter). Além disso, aplicamos um 
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questionário a trinta pessoas, para saber sobre a questão da inclusão de ex-atletas no 

jornalismo esportivo, bem como suas opiniões a respeito da credibilidade dos 

comentários feitos por ex-jogadores e por jornalistas formados. O programa Jogo 

Aberto foi escolhido como objeto empírico de estudo por se encaixar bem no tema 

proposto e ser um dos programas televisivos esportivos com grande crescimento de 

audiência nos últimos meses, segundo o site Observatório da Televisão
4
.  

Antes de fazer essa análise, foi preciso estudar o jornalismo esportivo no 

Brasil. Para isso, tratamos de seu conceito e de suas regras. A partir disso, tomamos 

como direcionamento a valorização da profissão no âmbito jornalístico e a inclusão 

de ex-atletas nos principais meios de comunicação como comentaristas. Abordamos 

a função de um comentarista esportivo em transmissões esportivas e em debates, 

principalmente no futebol. 

Depois de conhecer um pouco mais sobre a profissão de jornalista esportivo 

e a função de comentarista esportivo, passamos pela televisão e seu elo com o 

esporte, tratando de temas como a inclusão do esporte na programação televisiva e 

as mesas redondas esportivas, formato existente, atualmente, em todas as emissoras 

esportivas de TV fechada e que vem crescendo na TV aberta. E, ainda, a abertura 

que o futebol ganhou com o tempo, pela capacidade de trazer emoção, boa 

audiência e pelo fato de ser o esporte mais popular do país. 

A metodologia utilizada para a realização da parte teórica deste trabalho foi a 

leitura de livros e artigos e a consulta a sites esportivos. Já a pesquisa empírica foi 

elaborada a partir da observação de três edições do Jogo Aberto e da aplicação de 

questionários a trinta pessoas, para termos um levantamento qualitativo do tema 

deste estudo. 

 

2 Sobre o jornalismo esportivo praticado no Brasil 

 

O jornalismo esportivo é uma especialização jornalística que lida com o alto 

risco de parcialidade, pois tanto jornalistas quanto leitores têm preferências por 

determinados times ou atletas. Por isso, o profissional da área deve tomar cuidado com a 

paixão ou o repúdio que seu texto pode provocar no público. Segundo Unzelte (2009, p. 

15), “a paixão é inerente ao esporte e, por extensão, à atividade do jornalista esportivo. 

                                                
4
 Observatório da Televisão é um site de informação e opinião sobre TV. 
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Mais inteligente do que negá-la é saber lidar tanto com sua paixão quanto com a dos 

outros”. 

 Barbeiro e Rangel (2006, p. 13) afirmam que “jornalismo é jornalismo, seja ele 

esportivo, político, econômico, social e, para fazer jornalismo esportivo é preciso ter 

seriedade, profissionalismo e vontade de aprender”. Com o passar dos anos, o 

jornalismo esportivo, que antes era pouco valorizado e não chegava a ser uma editoria, 

vem se modernizando constantemente. E hoje é um dos ramos mais disputados no 

mundo. Unzelte (2009, p. 6) afirma que “em poucas áreas a paixão pesa tanto na hora da 

escolha profissional quanto no esporte”.  

 

Há alguns jornalistas que se especializam em uma modalidade 

de esporte específica. Mas isso ainda é escasso no cenário atual. 

Coelho (2004) critica o mercado de trabalho e a não valorização 

dos que se especializam. O problema é que o mercado só permite a 

criação de jornalistas de futebol, de automobilismo, por vezes de tênis. 
O que vale dizer que não há jornalistas de basquete, de vôlei, de 

atletismo, de judô etc. Isso explica o aparecimento de atletas como 

comentaristas sempre que é preciso aprofundar-se em grande 

competição. O mercado não contempla quem quer aventurar-se nessas 
áreas específicas. Esse aventureiro poderá ter muito sucesso. Mas vai 

ter de brigar muito mais por isso. (COELHO, 2004, p. 38) 

 

Por essa escassez de especialização de jornalistas esportivos, mesmo o futebol é 

refém da presença de ex-jogadores profissionais no ramo jornalístico. Nota-se isso 

principalmente nas transmissões esportivas, tanto na TV aberta, como na TV fechada. 

Esportes como futebol, vôlei, tênis e automobilismo vêm ganhando força a respeito da 

inclusão desses ex-atletas. No futebol, cada vez mais é possível ver ex-jogadores 

presentes nas transmissões, fazendo comentários em jogos e em mesas de debates como 

contratados de emissora e não só como convidados. 

 

Se o único motivo capaz de despertar interesse no espectador é o 
comentarista ter sido jogador de futebol, é bom que esse fato seja de 

domínio geral do público. Para as gerações mais jovens, isso pode 

passar totalmente despercebido. Como em qualquer outro setor, é 
preciso atualização constante. Não basta ter vivido o mundo do 

futebol. É preciso continuar a vivê-lo dia após dia. (COELHO, 2004, 

p. 54).  

 

 

A função de um comentarista na televisão é analisar o jogo de maneira 

diferenciada, para que o torcedor realmente entenda o que aconteceu e qual seu 

posicionamento em relação à partida ou em uma situação colocada em um programa. 
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Falar o óbvio não dá credibilidade nem ao comentarista, nem à emissora. “O 

comentarista precisa ter conhecimento do assunto, experiência e a vivência do esporte. 

Mais do que qualquer membro da equipe, o comentarista precisa ter conhecimento 

profundo das regras do esporte sobre o qual fala ou escreve” (BARBEIRO; RANGEL, 

2006, p. 79). 

Coelho (2004) ressalta que, quanto mais bem formado for o jornalista, mais fácil 

será adquirir técnica. Mas então como explicamos a maciça presença de ex-jogadores no 

ramo esportivo? Será em função da audiência ou as emissoras consideram os ex-

jogadores mais capacitados a falar sobre algo que já fez parte de suas vidas? 

 

Bene Turco, colunista do blog Gazeta Esportiva, citou, em um texto, a presença 

do ex-jogador Ronaldo Fenômeno como comentarista da TV Globo. O ex-jogador é 

ligado a várias empresas e tem uma relação empresarial com outros jogadores
5
. O 

jornalista citou, como exemplo, um jogo em que Ronaldo estaria comentando e Neymar 

jogando. Neymar é um dos jogadores representados pela i9, empresa de propriedade de 

Ronaldo. Bene Turco questionou como Ronaldo poderia se portar diante de uma 

situação negativa do jogador sem criticá-lo. Diante desse fato, é importante ressaltarmos 

que o comentarista precisa ser imparcial em todos os momentos. Segundo Unzelte 

(2009, p. 9) “a primeira função do jornalista não é opinar, mas informar”. Na televisão, 

o comentarista precisa sempre dar uma atenção especial aos fatos. 

 

3 Televisão e esporte 

 

O esporte na televisão brasileira teve seu pontapé inicial com a chegada da TV 

Tupi na década de 1950. No começo, eram poucos momentos dedicados ao esporte, 

mas, com o passar do tempo, a editoria foi ganhando força na TV. (GASPARINO, 

2013) 
6
. Segundo o blog esportivo Terceiro Tempo (TERCEIRO TEMPO, 2016), 

Grande Resenha Facit foi a primeira mesa redonda
7
 de futebol na TV globo

8
. O 

programa, que começou a ser exibido em 1966, era composto por comentaristas que 

                                                
5
 Ronaldo é responsável por cuidar da imagem de grandes ídolos do esporte, como Anderson Silva, Neymar e Falcão.  

6 Henrique Gasparino cita em sua monografia “Estudo das transmissões esportivas na TV brasileira”, a inclusão do 
esporte na televisão nacional. 
7 O formato televisivo mesa redonda é aquele em que um moderador conduz um debate feito por outros participantes 

sobre um ou mais temas (BARA, Gilze. Telejornalismo. Juiz de Fora: CES, 2015. Notas de aula).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
8 Em 1963, foi criado pela TV Rio, o programa Grande Revista Esportiva que posteriormente deu origem ao Grande 
Resenha Facit. (Bara,2016) 
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discutiam a atuação e o desempenho dos times cariocas, principalmente nos jogos 

disputados no Maracanã nos finais de semana. Depois do grande sucesso, a Resenha 

Facit que tinha como comentaristas Luiz Mendes, Armando Nogueira, Nelson 

Rodrigues, João Saldanha e Nelson Scassa (Bara, 2016), abriu as portas para vários 

outros programas de mesmo formato na televisão brasileira. 

O jornalismo esportivo se tornou mais presente na TV aberta e, principalmente, 

com a chegada da TV fechada no Brasil, no início da década de 1990.  

 

Até aqui, as emissoras de televisão a cabo foram as únicas a investir 

na formação do jornalista especializado. No passado, eu costumava 
acompanhar partidas de futebol com comentaristas que não sabiam 

nada do que estava acontecendo. Hoje em dia, isso já mudou um 

pouco de figura. E cada dia mais a coisa vai melhorar. (COELHO, 

2004, p. 54). 
 

 

Hoje, com mais liberdade e com o aumento de tempo dedicado ao esporte, a TV 

aberta obtém grandes índices de audiência. E as emissoras investem em maneiras 

diferentes de se fazer jornalismo esportivo:  

 

Hoje, a linguagem jornalística esportiva está bem caracterizada de 

veículo para veículo. Algumas TVs adotam o estilo do jornalista-

personagem, em que a função não é só passar a informação, relatar o 

fato. É preciso “viver” aquela emoção para o telespectador. 
(BARBEIRO e RANGEL, 2006, p. 55)  

 

 

  A TV fechada brasileira apresenta canais focados na informação esportiva 24 

horas por dia, seja em programas noticiosos, de debates ou em transmissões esportivas. 

Uma transmissão de jogo de futebol tem o pré-jogo, a partida em si e o pós-jogo, além 

de um programa, logo depois, para comentar a partida. Um programa de debates ou 

mesa redonda, com comentaristas discutindo sobre futebol, costuma durar, no mínimo, 

uma hora. Ainda podemos citar telejornais diários sobre esportes e flashes ao vivo 

quando há um jogo importante. Isso ocorre com mais frequência nas TVs fechadas, mas, 

ao notarmos que uma programação inteira na TV aberta se altera devido à transmissão 

de um jogo de futebol
9
, fica nítido que o futebol é foco, sim, nesses dois segmentos.  

                                                
9
 Como exemplo desta mudança na programação, podemos citar a TV Globo nas noites de quarta-feira, quando a 

telenovela das 21h tem capítulo com duração menor que em outros dias. E também as transmissões de jogos quando 
da realização de Copas do Mundo de Futebol. 
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Uma das principais características da televisão, independentemente se é uma 

emissora aberta ou fechada, é a capacidade de emocionar com as transmissões 

esportivas: “A emoção é a própria alma do esporte. Ela está nos olhos do jogador que 

faz o gol do título, na decepção da derrota, nas piscinas, quadras e pistas” (BARBEIRO; 

RANGEL, 2006, p. 45). E também nos torcedores, felizes com as vitórias e 

decepcionados com as derrotas. Também não é para menos. A TV conta com a força da 

imagem, que é explorada não só nas transmissões, mas também nas reportagens, com os 

detalhes das competições, os closes, as imagens em slow (BARA, 2016). E as imagens 

são um canal privilegiado para dar asas à emoção. 

 

4 O Jogo aberto, sua diversidade e seus comentaristas 

    

Jogo Aberto é um programa televisivo esportivo que começou a ser exibido no 

dia 05 de fevereiro de 2007, pela Rede de Televisão Bandeirantes (Band). Há nove 

anos, é veiculado de segunda à sexta-feira, das 11h às 13h (horário de Brasília), para 

todo o Brasil. Devido à programação local das emissoras afiliadas, o programa acaba às 

12h30 nas regiões com emissoras da Band, continuando a ser exibido apenas para São 

Paulo e para as TVs parabólicas, enquanto nas outras localidades são veiculados 

programas esportivos locais. O Jogo Aberto tem como apresentadora fixa, desde o 

início, a jornalista gaúcha Renata Fan. O programa exibe reportagens praticamente 

voltadas para o futebol, principalmente o brasileiro, com ênfase no paulista. Mas, no 

início, mostra os principais acontecimentos do esporte nacional e internacional.  

Atualmente o Jogo Aberto tem como comentarista principal o ex-jogador 

Denilson, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, que atua sozinho nessa 

função em quase metade do programa. Depois, há um debate feito por jornalistas e ex-

atletas que atuam como comentaristas. Compõem o debate, além de Denilson, Ronaldo 

Giovanelli (ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira), o jornalista gaúcho 

Chico Garcia, o locutor esportivo Ulisses Costa e o comentarista esportivo Paulo Morsa. 

Todos os dias, o jornalista Héverton Guimarães, apresentador do programa Os Donos da 

bola em Minas Gerais, participa do debate com comentários sobre os times do estado.  

Os comentaristas do Jogo Aberto costumam ser parciais, assim como a 

apresentadora Renata Fan, que frequentemente expõe seu amor pelo Sport Club 

Internacional. No debate realizado na parte final do programa, alguns comentários 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

exemplificam a relação dos comentaristas com os clubes, sendo diferente do que 

defende o jornalismo: a imparcialidade em todos os momentos. Em um artigo, Flávio 

Ricco, colunista do Uol, criticou o programa, mais precisamente a parte do debate: 

“Trata-se de uma bagunça, com comentários ríspidos e gritarias, sem nenhum bom 

senso”. Mas este é o estilo do programa e já virou, inclusive, uma marca. Outro 

diferencial do Jogo Aberto é o tom humorístico. Depois da inclusão de Denilson, 

chamado no programa de Denilson Show, o estilo humorado dele prevaleceu e vem 

ganhando espaço. E não é só ele que leva o humor para seus comentários – todos os 

participantes esbanjam humor em suas considerações. 

 

4.1 Percepções sobre o Jogo Aberto 

 

A análise proposta do Jogo Aberto é referente à presença de ex-jogadores de 

futebol como comentaristas e à participação maciça deles em relação ao tempo do 

programa, bem como a relação deles com os jornalistas formados que participam do 

mesmo. Para isso, foram analisadas três edições do Jogo Aberto, em três meses 

diferentes. A primeira edição avaliada foi a da terça-feira 20 de setembro de 2016. O 

tema principal do programa foi a derrota do Internacional para o América Mineiro pela 

vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. Nessa edição, o programa 

teve 1h23m13s de duração, sem contar os intervalos comerciais, que duram, 

aproximadamente, um minuto cada
10

. Ao todo, foram três blocos, com dois intervalos. 

Participaram desse programa, além de Renata Fan como apresentadora, os comentaristas 

Denilson, Paulo Morsa, Ulisses Costa, Chico Garcia e Héverton Guimarães.  

Como o jogo do Internacional contra o América foi realizado na segunda-feira, 

foi tema de praticamente todo o programa na terça-feira. Renata Fan, torcedora fanática 

do Sport Club Internacional, foi alvo de brincadeiras e provocações, principalmente por 

parte de Denilson, seu companheiro de bancada. O tempo de fala da apresentadora em 

todo o programa foi de 13m16s, pouco tempo para uma apresentadora em um programa 

com quase uma hora e meia de duração. Como sofreu bastante com as brincadeiras, 

Renata não falou muito, pelo fato de o assunto principal ter sido o time dela, que havia 

perdido e não se encontrava em boa situação no Campeonato Brasileiro. Denilson, 

principal comentarista, teve um tempo de 10m25s em todo o programa. Na maioria das 

                                                
10

  Além dos intervalos comerciais, há inserções publicitárias por meio de merchandising feito durante o programa 

pela apresentadora Renata Fan e pelo comentarista Denilson. 
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vezes, os comentários do ex-jogador foram em tom provocativo. A participação dos 

telespectadores começou logo no início da edição do Jogo Aberto e foi constante em 

todo o programa. Foi divulgada uma hashtag, e o público enviava fotos relativas ao 

tema escolhido. No caso, foi #CoelhoJA, pois o coelho é o mascote do América 

Mineiro, e pessoas de todo o Brasil mandaram fotos de diversas maneiras, que foram 

mostradas no telão. 

Podemos destacar uma fala de Renata Fan ressaltando sua parcialidade. “Meu 

desespero aumentou”, disse ela em relação à situação do Internacional. E como os 

telespectadores sabem que ela é colorada, nas redes sociais o Twitter do América 

Mineiro provocou a apresentadora com a seguinte frase: “Chora não, viu Renata?”. O 

debate começou quando havia 56m48s de programa, que teve duração total de 

01h23m13s. Intermediados por Renata Fan, os comentaristas expuseram suas opiniões 

sobre o principal assunto da edição, no caso o jogo Internacional x América Mineiro. 

Vamos relacionar o tempo de cada comentarista nessa edição. O maior tempo de fala, 

tirando Denilson, foi de Paulo Morsa, com 02m25s. Por se tratar de um comentarista 

experiente, com maior vivência no jornalismo, sua fala traz credibilidade e qualidade ao 

assunto discutido. O jornalista Chico Garcia foi o segundo com a maior fala: 01m57s. 

Por se tratar de um clube do Sul e o fato de ele ser nascido na região, comentou mais a 

respeito da situação do Internacional por ter mais proximidade com o clube do que os 

outros comentaristas. O locutor esportivo Ulisses Costa teve o tempo de 01m33m no 

programa. Logo em seguida, Héverton Guimarães, diretamente de Minas Gerais, 

ocupou 01m15s. Apesar de ser defensor dos clubes de Minas, Héverton teve pouco 

tempo de fala, por ser extremamente provocado quando fala e também por brincar muito 

e provocar os outros comentaristas, sobretudo quando um clube de Minas vence um dos 

times dos comentaristas. 

O segundo programa analisado foi o Jogo Aberto de 31 de outubro de 2016, 

segunda-feira, que teve como tema a trigésima terceira rodada do Campeonato 

Brasileiro de Futebol. A edição apresentou um resumo de toda a rodada, mas com o 

foco no clássico Santos x Palmeiras e em Internacional x Santa Cruz. O tempo líquido 

do programa foi de 1h14m28s, distribuídos em quatro bloco separados por três 

intervalos de aproximadamente um minuto cada. Participaram dessa edição Renata Fan, 

Denilson, Ulisses Costa, Ronaldo Giovanelli, Chico Garcia, Paulo Morsa e Héverton 

Guimarães. Mais uma vez, a apresentadora foi alvo de brincadeiras, principalmente de 
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Denilson, devido ao empate do Internacional, dentro de casa, com o Santa Cruz, um 

clube que já estava praticamente rebaixado e sem forças na competição. A situação do 

Internacional piorou com o empate. Mesmo sendo alvo constante dos colegas, Renata 

aumentou seu tempo de fala em relação ao primeiro programa analisado, totalizando 

17m32s.  

A hashtag usada foi #bruxaJA, ressaltando que a situação não está fácil para o 

time do Internacional. Mas esta hashtag também pode ser interpretada pelo público de 

maneira generalizada, com o telespectador remetendo-se a seu próprio time, caso esse 

não se encontre em boa situação no Campeonato Brasileiro. A participação do público 

foi maciça, com diversas fotos, mostrando que o Jogo Aberto tem força e que 

rapidamente o fã de esporte interage com o programa, aparecendo no telão. Outra 

participação do público foi notada na enquete feita com a pergunta: “Quem tem mais 

chance de tirar o título do Palmeiras?”. Quase instantaneamente houve uma mobilização 

por parte do público, que começou a responder à pergunta e assim prosseguiu até o final 

do programa. Além disso, a participação de Denilson, com comentários sobre as fotos e 

opiniões sobre a enquete proposta, gerou uma forte interação comentarista-público, 

fazendo com que os telespectadores se sentissem valorizados. A participação de 

Denilson somou 08m32s, contando com o debate. O ex-atleta, aliás, deixou bem claro 

que torce para São Paulo e Palmeiras, clubes em que já jogou e com os quais têm 

carinho especial.  Em um momento, numa conversa com Renata, Denilson falou: “Eu 

sou líder do campeonato”. Também fez comentários em relação ao São Paulo, dizendo: 

“Está bem no campeonato, numa crescente, e daqui a pouco meu time está lutando pelo 

G6” (área de acesso para a Taça Libertadores da América). O debate começou com 

49m52s de programa, sendo que o mesmo teve duração de 1h14m28s. Com Renata 

intermediando, Paulo Morsa falou no tempo de 02m52s, mais uma vez participando 

constantemente e com destaque para a vitória de seu time, o Santos, sobre o Palmeiras. 

O ex-jogador Ronaldo Giovanelli comentou por 02m35s, sendo que abordou assuntos 

sobre seu time, o Corinthians, e sobre a atuação do goleiro palmeirense no clássico 

paulista. Ronaldo, em tom de humor, provocou Chico Garcia, perguntando “Você jogou 

onde?”, em relação a um lance duvidoso sobre o goleiro do Palmeiras. Ronaldo é ex-

goleiro e seu questionamento foi uma maneira de supor que só ele entenderia do assunto 

que estava sendo debatido. O comentarista Héverton Guimarães teve sua fala 

contabilizada em 02m09s, enquanto Ulisses Costa teve 01m48s, tecendo comentários 
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apenas sobre o clássico paulista. Já Chico Garcia não teve muito tempo para falar 

(01m15s), sendo seguidamente interrompido pelos outros comentaristas. Ao longo do 

programa, alguns comentaristas se referiram a Denilson, por ele já ter sido jogador de 

futebol.  

A terceira edição analisada do Jogo Aberto foi a da sexta-feira 11 de novembro. 

O tema principal foi a vitória da Seleção Brasileira sobre a Argentina, em partida válida 

pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O jogo foi realizado em Minas Gerais, 

no Mineirão, e o Brasil ganhou por 3 x 0. A todo o momento, foi ressaltada a vitória, 

com placar expressivo, da Seleção Brasileira no clássico sul-americano. O programa 

teve duração líquida de 1h10m02s, em cinco blocos. Nessa edição, notamos menos 

humor, por parte dos apresentadores, em relação às outras edições, já que não teve 

rodada do Brasileirão. A apresentadora Renata Fan teve mais tempo de fala (19m46s), 

Denílson teve 08m51s de fala e foi citado, em diversos comentários de Renata, por ser 

pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira, em frases do tipo: “Você, que já viveu e 

fez parte da Seleção” e “Você já jogou na Europa e sabe como funciona”. A hashtag 

dessa edição foi #chocolateJA, para valorizar o placar da partida Brasil 3 x 0 Argentina. 

A enquete referiu-se ao jogador que se destacou no jogo entre Brasil e Argentina. Outro 

assunto também abordado nesse Jogo Aberto foi a preparação dos times para a próxima 

rodada do Campeonato Brasileiro.  

O debate começou com 47m02s, sendo que o programa teve 1h10m02s de 

duração. Paulo Morsa falou por 3m08s, tempo razoável, já que o debate dessa edição 

durou aproximadamente 17 minutos. Ele mostrou-se um conhecedor quando o assunto é 

Seleção Brasileira. Em um momento do programa, Paulo Morsa citou Denilson: “O 

Denilson é uma exceção”, remetendo-se a jogadores brasileiros que não colocam 

vontade quando vestem a camisa da Seleção. Vale ressaltar a presença de Héverton 

Guimarães nesta edição. Ele se pronunciou por 2m42s, mais tempo do que costuma ter. 

Mas vale lembrar que o jogo foi realizado em Minas Gerais e que Héverton foi ao 

estádio. O jornalista mineiro, portanto, relatou sobre os bastidores da partida. Ronaldo 

Giovanelli comentou, em todo debate, por 01m57s, e Chico Garcia por 01m22s. 

Para fechar nossa observação sobre o Jogo Aberto, somamos a participação de 

todos os integrantes do programa nas três edições analisadas. A apresentadora Renata 

Fan, como era de se esperar, teve o maior tempo: 50m34s. O comentarista principal, 

Denilson, teve 27m48s, segundo maior tempo. Na sequência, Paulo Morsa teve 8m25s, 
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Héverton Guimarães teve 6m06s e Chico Garcia, 4m34s. Ronaldo Giovanelli e Ulisses 

Costa, que participaram de duas das três edições analisadas, tiveram, respectivamente, 

4m32s e 3m21s de fala. Os ex-jogadores de futebol Denilson e Ronaldo Giovanelli 

somaram juntos, 32m20s, enquanto os demais quatro comentaristas, que são jornalistas, 

tiveram 22m26s, sem contar o tempo da apresentadora Renata Fan. Ou seja, tirando o 

tempo da apresentadora, que naturalmente é quem mais fala no programa, as três 

edições do Jogo Aberto tiveram o tempo de comentários feitos por dois ex-jogadores de 

futebol quase dez minutos superior ao tempo ocupado por quatro jornalistas. 

Podemos afirmar a nítida importância que o programa dá para os comentaristas ex-

atletas pela participação efetiva, principalmente Denilson, que participa do programa 

inteiro e é tratado em diversos assuntos como referência. É importante ressaltar a pouca 

participação dos jornalistas Héverton Guimarães e Chico Garcia, quando não estão no 

meio das costumeiras risadas, ambos fazem comentários pertinentes, mas se juntarmos o 

tempo de Renata com o deles, não ficam para trás. 

 

4.2 AS OPINIÕES DOS TELESPECTADORES 

 

Para saber o que acham os telespectadores sobre a inclusão de ex-atletas como 

comentaristas no jornalismo esportivo brasileiro e especificamente no programa Jogo 

Aberto, aplicamos um questionário em 30 pessoas que se interessam por jornalismo 

esportivo, com idades entre 21 e 61 anos. Dos 30 entrevistados, 95% foram homens e 

5% mulheres, o que mostra, ainda, o menor número de mulheres que assistem a 

programas esportivos e sabem/querem opinar a respeito de futebol. 

                      GRÁFICO 1 – Gêneros dos entrevistados 

                 

                                                 FONTE: Marcélio Santos Ovídio (2016) 

 Oitenta e nove por cento dos que responderam ao questionário possuem ou 

estão cursando ensino superior, enquanto os outros 11% completaram ou estão no 

ensino fundamental. A maioria (60%) possui renda familiar na faixa de quatro a dez 
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salários mínimos, 35% estão na faixa de um a três salários e 5%, acima de 20 salários 

mínimos.   

Noventa e oito por cento dos entrevistados disseram assistir a programas 

esportivos televisivos, sendo que 56% revelaram que preferem os comentários de 

jornalistas formados em vez de ex-atletas e 44% preferem o inverso. 

                       GRÁFICO 2- Preferência de comentários 

                 

                                                    FONTE: Marcélio Santos Ovídio (2016) 

 Um dos entrevistados, de 21 anos, afirmou: “Alguns atletas não sabem o que 

estão falando. Comentam sobre o lance, palavras simples, enquanto alguns jornalistas 

fazem uma análise mais completa, com mais enriquecimento”. Outro entrevistado, de 32 

anos, fez a seguinte análise: “Jornalistas estudaram e também entendem de futebol. Um 

dia já sonharam em ser jogador de futebol ou são apaixonados por um clube. Dá pra 

notar a diferença entre jornalistas e ex-atletas claramente”.  

                        GRÁFICO 3 – Confiança nos comentários 

                               

                                                         FONTE: Marcélio Santos Ovídio (2016) 

Mas mesmo com essa preferência por comentários de jornalistas formados, 90% 

dos entrevistados revelaram que gostam da inclusão de ex-atletas no jornalismo 

esportivo. Um homem de 35 anos justificou: “No futebol de antigamente, havia muitos 

jogadores inteligentes com a bola no pé e sabedoria na hora de falar depois do jogo. 

Então, é mais que justo colocar alguns ex-atletas, pois sabem o que dizem e já viveram a 

experiência”. Um estudante de 22 anos, por sua vez, afirmou: “A inclusão de ex-atletas 

agrega outra visão sobre o esporte”. 

             GRÁFICO 4 – Gosto pela inclusão de ex-atletas como comentaristas 
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                                                        FONTE: Marcélio Santos Ovídio (2016) 

No levantamento realizado, metade das pessoas levam em consideração de 

maneira igualitária tanto os comentários feitos por jornalistas formados quanto por ex-

atletas e justificaram que tudo depende do assunto discutido.  

      GRÁFICO 5 – Consideração por comentários de jornalistas formados e de ex-atletas 

                                 

                                                      FONTE: Marcélio Santos Ovídio (2016) 

Trinta por cento acreditam que os jornalistas formados têm base para comentar 

melhor. E 20% acham que comentários de ex-atletas contemplam suas experiências 

vividas dentro de campo. “Eles basicamente se completam. Um estudou e tem 

conhecimento adequado para os assuntos e o outro já viveu a experiência de estar em 

campo”, destacou um estudante de 19 anos. Já a respeito do Jogo Aberto, dos 30 

entrevistados, 70% disseram assistir ao programa. Para 10%, o que mais atrai no 

programa é a apresentadora Renata Fan. “A Renata é muito bonita, chama a atenção, 

além de gostar de futebol e falar bem”, disse um homem de 40 anos. Oitenta e cinco por 

cento dos que responderam ao questionário gostam dos comentários de Denilson. Um 

estudante de 28 anos afirmou: “Denilson é show demais! Consegue dar boa notícia, faz 

comentários pertinentes e tem sinceridade, apesar de ser parcial, porque fala mal dos 

times pra que torce, sem defender”. Noventa e quatro por cento dos entrevistados 

aprovam as brincadeiras do ex-jogador e a forma como ele dá as notícias. Um vendedor 

de 29 anos explicou: “Ele consegue fazer todo mundo rir, ainda mais quando zoa a 

Renata com brincadeiras. E ainda consegue fazer bons comentários quando é 

imparcial”. E 95% dos entrevistados acham que Denilson dá mais credibilidade ao 

programa. Um estudante de 27 anos afirmou: “O fato de ele ser pentacampeão mundial 

traz mais credibilidade sim, pois é um cara que tem o respeito de todo mundo”.  
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5 Considerações finais  

 

Pudemos observar, a partir deste estudo, a importância que os comentaristas ex-

atletas têm no jornalismo esportivo como um todo e especificamente no programa 

televisivo Jogo Aberto, da Band. Sobretudo se considerarmos o principal comentarista 

do programa em questão, Denilson, que agrada os telespectadores pelas brincadeiras 

que faz e pelo currículo que tem, dando credibilidade ao Jogo Aberto. Em relação aos 

tempos de programa dedicados aos comentaristas (sem levar em consideração a 

participação da apresentadora Renata Fan), notamos uma diferença considerável entre 

jornalistas formados e ex-atletas, sendo que os últimos tiveram mais tempo que os 

primeiros, como explicitado na seção anterior. 

Isso vai ao encontro do que revelaram as respostas ao questionário aplicado, que 

mostraram que 90% dos participantes gostam da inclusão de ex-atletas como 

comentaristas, ao mesmo tempo em que 100% afirmarem confiar nos comentários de 

jornalistas formados. Ou seja: apesar da credibilidade dos jornalistas esportivos 

formados, os ex-jogadores de futebol atraem o público devido à sua experiência e ao seu 

conhecimento do esporte. Em relação ao programa Jogo Aberto, o fato de ser 

descontraído em praticamente todos os momentos pode ser um fator positivo e uma das 

justificativas para a audiência crescente, pois consegue atrair um público variado, é 

exibido em um horário em que muitas pessoas estão almoçando e tem uma grande 

interação com o público. Apesar de serem noticiadas principalmente informações dos 

times de São Paulo, a interação pode ser um diferencial, pois abrange torcedores de 

todas as partes do país.  

 O Jogo Aberto também tem pontos polêmicos, como a parcialidade que todos os 

participantes têm no programa, o que vai contra à lógica do jornalismo, que prega a 

imparcialidade em qualquer meio de comunicação. Também podemos destacar que o 

debate costuma ser confuso e meio bagunçado. Com isso, os comentaristas presentes 

dão suas opiniões sem se aprofundarem nos assuntos discutidos.  

A inclusão de ex-atletas é uma marca do jornalismo esportivo brasileiro, 

sobretudo, neste ano de 2016, com os Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro, 

que tiveram ex-atletas, dos mais diferentes esportes, comentando as competições. É 

claro que os ex-atletas viveram o mundo do esporte e, assim, têm conhecimento de 
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causa. Mas um jornalista especializado em esportes pode sim, ter um profundo 

conhecimento sobre o assunto e aliar este conhecimento à base teórica e à técnica 

aprendidas na faculdade. 

 

__________________ 
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