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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo analisar a participação feminina nos programas 

esportivos com comentaristas da TV brasileira. O objeto empírico da pesquisa são as 

jornalistas Renata Fan, apresentadora do Jogo Aberto da TV Bandeirantes e Michelle 

Giannella âncora do Gazeta Esportiva da TV Gazeta. A partir da metodologia de análise 

de conteúdo em jornalismo foram analisadas as edições de 26 a 30 de setembro de 2016 

dos programas, de acordo com as categorias construídas na relação entre teoria e objeto. 

Através dela será investigado qual é a imagem e função da mulher jornalista, âncora e 

mediadora de programas de esporte com comentaristas.  
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1. Introdução 

 

Ao longo da história é possível constatar relações de poder estabelecidas entre 

homens e mulheres. Nos dias atuais as diferenças entre os gêneros não é tão explícita, 

mas ainda podemos em alguns países, que muitas não têm acesso ao voto e muito menos 

ao mercado de trabalho. As mulheres sempre lutaram para conquistar espaço na 

sociedade, política, mercado de trabalho, esporte e vida cultural. E no decorrer dos anos 

conseguiram adquirir este em áreas que antes eram só dominadas por homens. No 

jornalismo não foi diferente. Este campo passou por mudanças, e deu a elas cada vez 

mais abertura para uma maior participação. A inserção feminina na imprensa brasileira 

ocorreu no final do século XIX e no início do século XX. A conquista do espaço ao 

longo dos anos deu a elas mais credibilidade para atuar em várias editorias dentro do 

jornalismo. Na televisão como âncoras, repórteres, editoras e apresentadoras. No rádio, 
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na mídia impressa e na internet também é possível notar a colaboração feminina nos 

mais variados assuntos.  

Até os anos 30, profissões como medicina, direito, jornalismo e arquitetura 

pertenciam aos homens (ABREU & ROCHA, 2006). Mas essa tendência mudou. No 

jornalismo brasileiro as redações começaram a receber um grande número de mulheres 

a partir da década de 1970. E foi nesse tempo que elas conseguiram se inserir na editoria 

de esportes. Hoje a abertura para a participação feminina está cada vez mais ampla. 

Podemos observar que não só no jornalismo, mas em outras áreas a mulher conquistou 

mais espaço. Elas têm muito mais liberdade para apresentar, mediar e realizar matérias 

em programas de esportivos, por exemplo. Mas ainda são poucos os estudos feitos que 

analisem o papel das mulheres jornalistas dentro do campo esportivo.  

Hoje, muitas mulheres repórteres e apresentadoras de programas esportivos, 

ainda são vistas com desconfiança quando precisam comentar sobre esportes, 

principalmente falar sobre futebol. Geralmente em programas formato mesa redonda
4
, a 

mulher nunca senta na roda para discutir esportes. Ela fica em um lado do estúdio 

fazendo a mediação das perguntas ou jogando no ar questionamento de torcedores que 

mandam mensagem via web exercendo um papel secundário.  

O problema da pesquisa insere-se em um cenário onde há um aumento da 

inserção da mulher no telejornalismo esportivo. Um campo onde os homens ainda são 

maioria. A partir disso surgiu o questionamento: se as mulheres já conseguiram 

conquistar seu espaço dentro do telejornalismo esportivo como âncoras, apresentadoras 

e até mediadoras de debates esportivos, porque elas ainda não possuem o mesmo espaço 

para serem comentaristas dentro dos programas do gênero?   

Este artigo tem como objeto de estudo a participação feminina nos programas 

esportivos com comentaristas da TV brasileira, tendo como objeto empírico as 

jornalistas Renata Fan do programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes e Michelle 

Giannella do programa Gazeta Esportiva da TV Gazeta. O objetivo geral do trabalho é 

investigar qual é a imagem e função da mulher jornalista, âncora e mediadora de 

programas esportivos que contam com a participação de comentaristas. A partir desses 

dados e questionamentos será pesquisado como é a participação da mulher nos 

programas esportivos da televisão na atualidade.  

                                                
4 Mesa redonda onde se é discutido um tema ou assunto, sobre o qual todos participantes têm o direito de dar suas 
opiniões.  
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Para abordar todos estes aspectos esse artigo foi dividido em três partes. A 

primeira aborda a participação do gênero feminino nas redações esportivas, a trajetória 

da mulher para se inserir na editoria de esportes, bem como sua participação no 

jornalismo esportivo de TV.  

 Na segunda parte será explicada qual metodologia foi utilizada para analisar os 

programas; faz uma contextualização do objeto empírico; explica quais foram as etapas 

de análise de conteúdo e por fim explica quais serão as categorias de análise utilizadas 

nesta pesquisa. A terceira parte é destinada à análise do estudo. Por meio da escolha, 

gravação e observação de dois programas esportivos de duas emissoras da televisão 

brasileira, dados foram coletados sobre a participação feminina nestes programas 

esportivos. Pertencentes aos gêneros telejornal e mesa redonda, os programas escolhidos 

foram o Jogo Aberto, da TV Bandeirantes, e Gazeta Esportiva da TV Gazeta. Os 

programas foram gravados durante uma semana, do dia 26 a 30 de setembro de 2016 e o 

estudo levou em consideração a participação das mulheres que atuam nos programas e a 

quantidade de vezes que elas puderam comentar durante o tempo que estava no ar.  

Desta forma a pesquisa pretende responder aos questionamentos levantados 

sobre a participação feminina nos programas esportivos, que contam com a presença de 

comentaristas.  

 

2. Elas no jornalismo esportivo 

 

O jornalismo esportivo é uma área que até pouco tempo era predominantemente 

masculina, assim como em outras profissões a mulher não conseguia destaque e respeito 

dentro do esporte nos jornais. No Brasil o ingresso do gênero feminino na área esportiva 

se deu a partir dos anos 70. “Era quase impossível ver mulheres no esporte até o início 

dos anos 70. Antes dessa década as mulheres só podiam participar e escrever em outras 

editorias” (COELHO, 2011, p.34).  

Atualmente podemos ver várias mulheres inseridas na área esportiva, seja como 

apresentadora, repórter ou jornalista, porém ainda é difícil a mulher conseguir um 

espaço mais significativo para ser comentarista ou narradora esportiva. Geralmente elas 

desempenham um papel secundário em programas de mesa redonda e não expressam 

suas opiniões assim como os homens. É por isso que mesmo que existam mulheres que 

se destaquem dentro do jornalismo esportivo, ainda há preconceito dentro nas redações. 
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“O fato, no entanto, é que as mulheres são encaminhadas para as editorias de esportes 

olímpicos. É fácil demonstrar conhecimento sobre vôlei, basquete e tênis do que sobre 

futebol e automobilismo. Territórios onde o machismo ainda impera” (COELHO, 2011, 

p.35).  

A primeira mulher a cobrir esportes no Brasil foi à jornalista Maria Helena 

Rangel
5
, no final de 1947 ela trabalhava para o jornal Gazeta Esportiva. “Nenhum dos 

jornalistas que ali estavam poderia imaginar que a moça, chamada Maria Helena 

Nogueira Rangel, era a mais nova contratada do veículo, a primeira mulher a cobrir a 

área de esportes no Brasil” (PORTAL IMPRENSA, 2007). Porém, em 1934 Mary Zilda 

Grassia já tirava as primeiras fotos de esporte para um jornal. A jornalista Isabel Tanese 

ficou três anos a frente do caderno de esportes do jornal O Estado de São Paulo. Sônia 

Francine, mais conhecida como Soninha, trabalhou como apresentadora e comentarista 

da ESPN Brasil entre 1999 e 2004. A jornalista, Kitty Balieiro também foi chefe de 

redação da ESPN Brasil entre 2000 e 2010. “Pode-se dizer que as redações de esporte 

do país têm em torno de 10% de mulheres. Isso já provocou mais preconceito no 

passado do que hoje em dia” (COELHO, 2011, p.35). Se na década de 70 e 80 ter 

mulher nas redações jornalísticas era coisa rara, hoje o gênero feminino representa cerca 

de 50% dos profissionais dentro dos jornais de grande circulação no Estado do Rio de 

Janeiro, Brasília e São Paulo (ABREU e ROCHA, 2006). 

Na década de 80, a jornalista Regiane Ritter se tornou a primeira mulher a ser 

repórter de campo e comentarista esportiva brasileira, na época ela trabalha na Rádio 

Gazeta de São Paulo. Ritter fez história ao participar do Mesa Redonda Futebol Debate, 

da TV Gazeta.  Além disso, trabalhou na cobertura de três Copas do Mundo, sendo 

exemplo de mulher dentro do jornalismo esportivo. “Era bem informada e entendia do 

assunto. Tanto que suas claras demonstrações de conhecimento causam até hoje 

lembranças carinhosas em homens apaixonados por futebol” (COELHO, 2011, p.36).  

E foi nessa mesma época que a restrição de mulheres cobrindo esportes teve fim. 

Porém, o preconceito e a desconfiança em relação à opinião feminina ainda continuam 

sendo um item a ser levado em consideração.  

 

A partir dos anos 1980, deixou de haver restrição às mulheres 

repórteres de futebol. O que sobrou foi o preconceito contra a opinião 

feminina. Nenhum preconceito se justifica. É um julgamento como a 

                                                
5  Maria Helena Rangel: Há 60 anos, a presença feminina no jornalismo esportivo tinha início. Portal Imprensa. 
Disponível em: < https://goo.gl/5FglKK>. Acesso em: 27. out.2016. 



 

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

 

 5 

própria palavra encerra. Mas há um sentido no tal preconceito. 

Verifique nas rodas de amigos, em bares e festas pelo Brasil, o 
número de homens que conversam sobre futebol. Compare com o 

número de mulheres. Essa minoria das que se debruçam sobre o 

assunto é o que ainda produz desconfiança em alguns (COELHO, 

2011, p. 36). 
 

 

As décadas de 80 e 90 foram de tamanha importância para as mulheres, pois foi 

nesse período que a presença feminina aumentou dentro das editorias esportiva.   

Isabela Scalabrini estreou como a primeira jornalista esportiva da Rede Globo
6
 

em 1980, e foi uma das primeiras jornalistas a cobrir esportes e fazer matérias sobre 

futebol na TV brasileira. Cobriu Copa do Mundo, Olimpíadas, além disso, também foi 

apresentadora do Globo Esporte, Esporte Espetacular e o Fantástico. “Scalabrini foi 

pioneira no que hoje é comum: mulheres, na frente das câmeras falando, comentando e 

entendendo de esportes. Com o futebol, todavia, era diferente. Este, inicialmente, era 

destinado aos homens da redação” (RODRIGUES, 2014.p. 21). A jornalista também 

participou como repórter da cobertura da Copa do Mundo no Brasil em 2014.  

Em 1991, Mylena Ciribelli começou a trabalhar no Globo Esporte e no Esporte 

Espetacular da Rede Globo. Em 1998, Anna Zimmerman foi a primeira repórter de 

campo da emissora, durante a Copa do Mundo na França. Em 2002 e 2006, Fátima 

Bernardes saiu da bancada do Jornal Nacional para acompanhar a Seleção Brasileira nas 

Copas do Mundo (RODRIGUES, 2014).  

 

Ainda no final do século XX, as mulheres lutavam para obterem maior 

participação feminina no esporte brasileiro. A primeira ciclista 
brasileira a participar dos Jogos Olímpicos foi Claudia Carceoni, em 

Barcelona/1992, e também foi a única a participar do Tour de France 

em 1989. Estas mudanças repercutiram diretamente nos programas 

esportivos da telinha. As mulheres vieram para soltar o verbo; 
entendem de basquete, rali, fórmula 1 e futebol. Em geral, aquelas que 

estão à frente do jornalismo esportivo não deixam de fazer parte do 

imenso grupo de amantes e praticantes femininas de esportes 
(RAMOS, 2003).  

 

A jornalista Glenda Kozlowski
7
 também é uma referência no jornalismo 

                                                
6 Na Globo desde 1979, Isabela Scalabrini foi uma das primeiras jornalistas a cobrir esportes na televisão brasileira. 
Memória Globo. Disponível em: < http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/isabela-scalabrini/trajetoria.htm>. 
Acesso em: 28. out.2016. 
7 Atleta profissional e campeã mundial de bodyboard, Glenda Kozlowski construiu uma carreira sólida como 

apresentadora, repórter e locutora esportiva na Globo. Memória Globo. Disponível em < 
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/glenda-kozlowski.htm>. Acesso em: 28. out.2016. 
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esportivo. Ela iniciou sua carreira em 1992 como apresentadora do programa 360º, do 

canal Top Sport – que mais tarde se se tornou o SporTV. Em 1996 entrou para a equipe 

de jornalistas da Rede Globo, sendo contratada para apresentar o Esporte Espetacular. 

Participou da cobertura nos jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em 2003 e do 

Rio de Janeiro em 2007. Cobriu as Olimpíadas de Atenas, 2004 e Pequim, 2008. Em 

2006 teve sua primeira experiência em cobertura de Copa do Mundo disputada na 

Alemanha, produzindo reportagens para todos os telejornais da Globo. Em 2010 

participou da cobertura da Copa da África do Sul. Nos Jogos Olímpicos do Rio em 

2016, Glenda foi escalada para fazer parte da equipe de narradores esportivos, sendo a 

primeira mulher a ocupar essa função dentro da maior emissora do país: A Rede Globo.  

Essas mulheres são alguns exemplos de jornalistas que alçaram espaços antes só 

dominados por homens. Hoje elas estão presentes em diversos programas de esporte 

sendo apresentadoras mediadoras ou repórteres. Porém, a mulher ainda não conseguiu 

se consolidar dentro dos programas de esporte quando tem que ser comentarista de 

futebol.  

 

A maioria das jornalistas que atua na cobertura esportiva, inclusive, 

reforça a ideia de que mulher foi feita para ser contemplada e 
admirada, sendo desprovida das capacidades intelectuais do homem. 

Cabe a ela, portanto, um lugar de destaque neste novo modelo que 

privilegia o entretenimento em detrimento da informação, que 
transforma a editoria de esportes quase em uma extensão do setor de 

variedades (OSELAME, 2010, p. 65). 

 

 

A emissora RedeTV! em 2010, colocou no ar um programa estilo mesa redonda 

que era  unicamente composto por mulheres. O Belas na Rede apresentado por Paloma 

Tocci, tinha como time de comentaristas a jornalista Marília Ruiz e as ex-jogadoras 

Milene Domingues e Juliana Cabral, as reportagens do programa eram realizadas pela 

ex-jogadora Gabriela Pasquali. A intenção, do programa era mostrar uma nova 

perspectiva sobre esportes para o telespectador. O principal tema discutido era futebol, 

assim como em outras mesas redondas da TV, as comentaristas tinham coerência e 

clareza em suas análises, mas faltavam vídeos tapes para as análises táticas. Na questão 

das reportagens, o foco principal era a beleza dos jogadores Belas na Rede 
8
saiu do ar, 

depois de dois anos por conta de uma reestruturação da emissora.  Outro exemplo 

                                                
8 Rede TV! troca "bola" por "belas" em novo programa esportivo só com mulheres. Site UOL. Disponível em: < 
http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2010/08/21/rede-tv-troca-bola-por-belas-em-novo-programa-esportivo-so-
com-mulheres.jhtm>. . Acesso em: 28. out.2016. 
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ocorreu na Rede Globo, que investiu no quadro Bolsa Redonda, dentro do programa 

Esporte Espetacular. O elenco era composto pela jornalista e ex-atleta Glenda 

Kozloviski, a jornalista Fernanda Gentil, a atriz Cristine Fernandes e a escritora Thalita 

Rebouças. Logo na estreia foi possível perceber uma reafirmação do estereótipo de que 

mulher não entende de futebol. O programa ficava concentrado em assuntos 

relacionados ao visual dos jogadores e não focava nas partidas em si. Além disso, todas 

as mulheres chegavam com suas "bolsas" para a roda de conversa.  

Mesmo que as mulheres tenham avançado dentro do campo esportivo, ainda é 

questionável como sua imagem é veiculada aos programas. É raro assistir um programa 

de esporte e se deparar com uma mulher que seja formadora de opinião, narradora 

esportiva ou comentarista recorrente de um programa. Ainda existe desconfiança, 

preconceito e até falta de interesse do telespectador que já está tão acostumado a ver 

homens em debates esportivos, que quando vê uma mulher falando sobre o assunto não 

dá credibilidade.  

 

O aumento da presença feminina no jornalismo esportivo na televisão 
nas últimas duas décadas não significou grandes mudanças na rotina 

das redações, o papel das mulheres ainda está restrito em alguns 

programas televisivos ao domínio masculino. Elas podem apresentar 

programas, fazer algumas matérias sobre determinados esportes, mas 
dificilmente encontram espaços para comentar, opinar e falar o que 

acham certo no esporte brasileiro ou narrar eventos esportivos (RIGH, 

2006, p.32). 
 

 

A mulher encontra-se cada vez mais capacitada para fazer um bom jornalismo 

de esportes. Pode-se observar um contingente feminino cada vez mais ativo e pronto 

para cobrir qualquer modalidade, falar sobre qualquer assunto e desvincular a imagem 

estereotipada da mulher jornalista esportiva.  

 

3. Apresentação do objeto de análise  

 

Os programas Jogo Aberto da TV Bandeirantes e Gazeta Esportiva da TV 

Gazeta foram selecionados para estarem nesta pesquisa por terem formato parecido, por 

irem ao ar de segunda a sexta-feira, por serem de TV aberta e também por terem 

apresentadoras com padrões de beleza semelhantes.  
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O primeiro programa analisado é Jogo Aberto vai ao ar, ao vivo, diariamente de 

segunda à sexta-feira às 11h15. É dividido em duas partes: a primeira é um bloco 

nacional com as principais informações sobre futebol nacional e internacional, além de 

noticiar sobre outras modalidades esportivas. A segunda parte começa a partir das 

12h30. É composta apenas pelo debate entre comentaristas, que é transmitido somente 

para a região de São Paulo e também via parabólica para as demais regiões do país. Em 

outros Estados são exibidos programas esportivos locais.  

Em São Paulo, o programa é apresentado pela jornalista Renata Fan, que 

também media o debate esportivo. Durante o debate, sempre há convidados especiais 

como jogadores, técnicos, artistas ou jornalistas. Na mesa redonda, os principais lances 

e os detalhes da rodada do campeonato brasileiro são discutidos. A equipe de 

comentaristas é composta pelos ex-jogadores de futebol, Denílson e Ronaldo 

Giovanelli, e também por Paulo Martins, Chico Garcia e Héverton Guimarães, algumas 

vezes Ulisses Costa também faz participações. O programa tem uma hora e meia de 

produção e aproximadamente duas de duração. As reportagens são de diversos temas, 

mas o foco maior é no futebol.  A âncora, Renata Fan na primeira parte "chama" o 

telespectador para acompanhar o que vai "rolar" no programa do dia. Ao longo do 

programa a apresentadora faz a introdução de quase todas as matérias. Apresentado com 

muita descontração, Jogo Aberto tem como foco a jornalista, Renata Fan, 
9
 considerada 

a primeira mulher a comandar um programa de esportes com mesa redonda no Brasil 

(BAND, 2014). O entretenimento e o humor são elementos bem marcantes na 

composição do programa.  

Renata Fan é formada em direito pelo Instituto Superior Santo Ângelo (IESA), 

porém desistiu de ser advogada e entrou para área de comunicação. Em 2005, Renata 

concluiu o curso de Comunicação Social nas Faculdades Integradas Alcântara Machado 

(FIAM) em São Paulo. Em 1995 já trabalhou como locutora na Rádio Transamérica de 

Santo Ângelo. Em 1997, participou em Porto Alegre, do programa Tele Domingo, da 

RBS TV (afiliada da Rede Globo no RS) apresentando os principais eventos culturais 

do fim de semana. Em 1999, a apresentadora foi eleita Miss Santo Ângelo, Miss Rio 

Grande do Sul e Miss Brasil. E no mesmo ano, representou o país no Miss Universo, 

que ocorreu em Trindade e Tobago no Caribe.  

                                                
9 Renata Fan - A primeira mulher a comandar uma mesa redonda. BAND. Disponível em 
<http://www.band.uol.com.br/tv/noticias/100000681895/renata-fan.html>. Acesso em 01.nov.2016 
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Segundo o site oficial de Renata, em junho de 2003 ela teve a chance de realizar 

o primeiro piloto na área de esportes na Rede Record. Após ser aprovada começou a 

apresentar, aos domingos, o programa Terceiro Tempo ao lado de Milton Neves, e ao 

meio dia o programa Debate Bola da mesma emissora. Além, das duas atrações 

esportivas da Record, ela também apresentou o Golaço, da Rede Mulher, entre 2005 e 

2006, e em 2007 foi contratada pela TV Bandeirantes para comandar o programa Jogo 

Aberto, onde trabalha até hoje.  

O segundo programa analisado é o Gazeta Esportiva da TV Gazeta de São 

Paulo.  Foi o primeiro telejornal esportivo da emissora e teve origem no início dos anos 

90. O programa já teve vários apresentadores, como Roberto Avallone, Chico Lang, 

Drika Lopes e Anna Paola. E desde 2000 é apresentado pela jornalista, Michelle 

Giannella.  Gazeta Esportiva vai ao ar de segunda à sexta-feira, ao vivo às 18h15. 

Participam como comentaristas fazendo uma espécie de "rodízio" os jornalistas: Flávio 

Prado, Chico Lang, Oscar Roberto Godói, Alberto Helena Júnior e Osmar Garrafa. O 

programa tem 40 minutos de produção e uma hora de duração. As reportagens são de 

diversos temas, mas a maioria é com destaque para o futebol de São Paulo (SP). Antes 

de iniciar o programa, Michelle faz a chamada das matérias em off
10

 para o 

telespectador trazendo um resumo do que vai ser apresentado no programa do dia. 

Quando o programa inicia, Michelle cumprimenta os convidados, que estão sentados e 

chama a primeira matéria do dia. Quando volta
11

 para o estúdio ela pede a opinião dos 

comentaristas ou eles mesmos já cometam logo em seguida. É assim na maior parte do 

programa. Há também interação com os telespectadores, através de enquetes pelo site 

gazetaesportiva.com ou pelas redes sociais. Diferente do Jogo Aberto o programa 

Gazeta Esportiva não tem uma parte exclusiva para debate, mas durante todo o 

programa os comentaristas dão sua opinião quando perguntado por Michelle ou 

diretamente após o término de uma matéria. Nascida em São Paulo (SP), Michelle 

Giannella
12

, é formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero (SP), e em direito 

pela Universidade São Judas Tadeu (SP). Já trabalhou como modelo e passou por 

diversas redações antes de trabalhar com esporte.  

                                                
10 Off- texto lido pelo apresentador, locutor ou repórter e coberto com imagens. 
11  Volta para o estúdio- A matéria ou reportagem terminou a âncora aparece novamente no vídeo para continuar o 

programa. 
12  Dados retirados da página oficial da apresentadora na rede social Facebook. Disponível em: < 
https://www.facebook.com/michellegiannellaoficial/?fref=ts> Acesso em 18 nov. 2016. 
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Na Rede Gazeta foi produtora e repórter do programa Mulheres e do programa 

Gazeta Meio- Dia. Na Internet, foi editora do site Virgulando, do portal Vírgula, onde 

coordenou a área de cultura e entretenimento. Também foi editora-chefe do site 

Estrelando. No impresso, foi repórter de A Gazeta Esportiva e no rádio, trabalhou na 

Jovem Pan FM como produtora do programa Fala Sério.  

Desde 29 de dezembro de 2000, Michelle é apresentadora do programa Gazeta 

Esportiva da TV Gazeta, e desde 2003 faz parte do programa Mesa Redonda da mesma 

emissora. Também apresenta todo ano, ao lado do jornalista Flávio Prado, o Troféu 

Mesa Redonda, evento que premia os melhores jogadores e técnicos do Campeonato 

Brasileiro. E desde setembro de 2015 passou a ser editora executiva do portal 

gazetaesportiva.net. 

Esta pesquisa foi desenvolvida tendo como método a análise de conteúdo que de 

acordo com Herscovitz (2007) serve para "descrever e classificar produtos, gêneros e 

formatos jornalísticos, para avaliar características da produção de indivíduos, grupos e 

organizações" (HERSCOVITZ, 2007, p.123).  A análise de conteúdo permitirá uma 

melhor interpretação dos programas analisados, verificando, assim como é participação 

feminina nos programas de esporte com comentaristas da televisão brasileira.   

Os programas foram gravados durante uma semana, compondo o corpus da 

pesquisa cerca de 15 horas de gravação. Para aplicar o método, seguiremos as etapas 

propostas por Herscovitz (2007). O primeiro passo é a seleção da amostragem. Para isto, 

partimos do objetivo da análise que é analisar a participação feminina nos programas 

esportivos com comentaristas. Para verificar como se dá essa participação será analisado 

uma semana dos programas Jogo Aberto da TV Bandeirantes e Gazeta Esportiva da TV 

Gazeta, que foram gravados na semana de 26 a 30 de setembro de 2016. A partir disso, 

será feita uma análise da participação das âncoras dos programas, avaliando sua 

interação com o público, com os participantes que o compõem, seu figurino, 

enquadramentos de câmera, comentários que realizam, os temas recorrentes de 

reportagens, discussões e merchandising.  

 

4. Análise  

 

Fazendo uma análise geral do Jogo Aberto a apresentadora está dentro dos 

padrões de beleza televisivo. É magra, alta e loira e sempre está muito bem produzida. 
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As roupas que utiliza têm cores vibrantes e destacam sua beleza. Sua maquiagem 

sempre é composta por cores naturais, porém abusa um pouco dos acessórios que muitas 

vezes não passam despercebidos por quem assiste. O penteado varia dia a dia, o mais 

usado por Renata é cabelo ondulado ou liso. Utiliza muito bem as expressões faciais, 

assim como a entonação da voz ao dar destaque para as matérias. Todos estes elementos 

visuais ampliam a imagem que acompanha Renata, pois mesmo fora do contexto de 

apresentação televisiva: a imagem de miss, da mulher que embeleza o ambiente. As 

roupas que não são esportivas parecendo vestidos de festa e saias justas, por exemplo, 

acabam reforçando o estereótipo da “mulher boneca” dentro de uma mídia que já possui 

muitos elementos machistas e por vezes desvaloriza a imagem da mulher como 

profissional. 

Durante o debate Renata faz a mediação dos temas e permanece em pé, enquanto 

os comentaristas ficam sentados. Em vários momentos interfere nas discussões, e seus 

convidados interagem entre si e com ela também. Além disso, opina em alguns lances 

ou temas discutidos. Renata tem certa liberdade para opinar e comentar durante o 

programa, mas é raro ver algum comentarista pedindo sua opinião, quando pedem é 

para ela dar um “pitaco” sobre um resultado de um jogo. O momento que onde se 

percebe que a jornalista mais faz algum comentário de opinião é na segunda parte do 

programa. Ela e Denílson ficam sentados no mesmo nível para falar sobre as 

reportagens e matérias que são exibidas. Percebe-se que ela entende da área esportiva 

quando analisa os lances, jogadas e situações.  

O principal problema encontrado durante a análise do programa é que muitas 

vezes a imagem e a beleza de Renata são muito exploradas, principalmente quando usa 

roupas curtas, justas e até decotadas. Além disso, quando os comentaristas fazem piadas 

e brincadeiras excessivas com a apresentadora ela acaba virando o motivo da piada, e 

não só dentro do programa, mas para os telespectadores que não medem esforços para 

“ajudar” os comentaristas a continuar fazendo brincadeiras com ela.  

Mesmo neste contexto, Renata é uma excelente jornalista de TV. Consegue 

exercer o cargo de apresentadora com muita maestria, utilizando bem a gestualidade, as 

expressões faciais, além de dar boa entonação nas matérias e sabe improvisar quando 

necessário. E mesmo sendo uma boa profissional e entendedora de esportes o que 

predomina quando sua imagem aparece é da de uma miss e não de uma apresentadora 

que entende de esportes. Fazendo uma pesquisa na internet, é possível verificar que ao 
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digitar o nome da jornalista o que predomina nas pesquisas é ela de vestido curto, ela e 

suas pernas, ela de decote.  

Em relação à análise do Gazeta Esportiva a apresentadora também está dentro 

dos padrões de beleza para TV. É loira, alta e magra e sempre está bem produzida e 

arrumada. As roupas que utiliza destacam sua beleza. Sua maquiagem é composta por 

tons mais naturais e seus acessórios também não passam despercebidos. Michelle utiliza 

muitos adereços que acabam ganhando destaque quando ela aparece no vídeo. Seu 

cabelo todo o dia recebe um novo penteado, o mais usado é o liso, e muitas vezes deixa 

o cabelo preso em rabo de cavalo. 

A jornalista usa muito os gestos, expressões faciais e dá ênfase em matérias ou 

situações que mereçam destaque durante sua apresentação, sendo assim uma excelente 

profissional de TV. Interage mais com o telespectador do que com os próprios 

comentaristas. Sendo uma marca muito forte dentro do programa sua interação com o 

público. Michelle quase nunca emite opiniões dentro da programação. Muito raramente 

faz algum tipo de comentário. Em nenhum momento, durante o programa os 

comentaristas pedem sua opinião sobre algum lance ou jogada, por exemplo. Por isso, 

pode-se levantar a hipótese de que ao exercer tão bem sua profissão como 

apresentadora, a produção do programa não veja a necessidade de ela ser uma 

comentarista. Porém, a falta de espaço que a jornalista tem para comentar acaba 

reforçando o estereótipo de que mulher serve apenas para enfeitar, para ser musa, 

fazendo com que a figura feminina seja vista com desconfiança pelo telespectador no 

comando de tais programas.  Ao também ser feita uma pesquisa na internet com o nome 

de Michelle, é possível notar que, assim como, Renata os principais resultados são 

relacionados ao seu corpo e aos aspectos físicos da apresentadora. 

Se fizermos com comparativo com os programas de comentaristas que só tem 

homens em seu quadro de integrantes, com aqueles que têm mulheres como 

apresentadoras e mediadoras pode-se perceber que até a disposição do cenário muda. 

Geralmente quando são só homens tem um apresentador que media o debate, e 

geralmente fica no meio da roda dos comentaristas, nunca separado do grupo que está 

comentando. Diferente de quando se tem uma mulher no programa. Elas acabam 

ficando separadas do grupo de comentaristas ou ficam em pé e eles todos sentados.  

 O que ainda é marcante em programas esportivos é não vermos a situação 

inversa: uma mesa redonda composta por comentaristas mulheres e ter como 
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mediador/apresentador um homem, isso ainda é um tabu. Como visto já se tentou criar 

mesas redondas compostas só por mulheres, mas não deram certo. O que ainda impera 

quando o assunto é esporte, e principalmente futebol é o machismo, preconceito, 

desconfiança e subestimação da inteligência e capacidade feminina. Isso é reflexo de 

uma sociedade que ainda não aceitou a inserção da mulher nas mais diversas áreas do 

conhecimento.  

 

5. Considerações Finais  

 

O objetivo geral da pesquisa foi alcançado, pois foi possível mostrar e analisar 

como é a participação das mulheres em programas esportivos com comentaristas. Ao 

analisar a figura das jornalistas dentro das categorias formuladas foram verificadas que 

ambas são fundamentais para o acontecimento dos programas. Renata por estar a nove 

anos a frente do Jogo Aberto já é marca registrada do programa, principalmente por ter 

assumido uma personagem que leva tudo na brincadeira. Ao concluir a pesquisa, 

percebe-se que se Renata sair do comando do Jogo Aberto ele fica sem referência, já 

que todo o programa gira em torno de sua figura. Ela dá o tom das notícias, dá o tom 

dos comentários, e também faz com que humor e entretenimento estejam presentes no 

decorrer do Jogo Aberto. Além disso, consegue passar a imagem da mulher jornalista 

estereotipada e dentro dos padrões de beleza permitidos.   

Michelle Giannella também é peça fundamental no Gazeta Esportiva. Por estar a 

16 anos como âncora do programa ela já criou um contrato de comprometimento ao 

levar as notícias esportivas para seu telespectador todo o fim de tarde. A jornalista, 

assim como, Renata, dá o tom das reportagens e matérias do programa, interage 

frequentemente com seu público ao agradecer mensagens e presentes que recebe. E por 

fim quando interage com os comentaristas faz com que eles tenham sua credibilidade 

exaltada já que os assuntos sérios ela deixa para eles comentarem. Com muita simpatia 

e bom humor, durante as apresentações, Michelle também se encaixa nos padrões de 

beleza televisivo e acaba reforçando a imagem da jornalista bela.  

É preciso pensar e lembrar que a mulher pode atuar em várias áreas do 

jornalismo esportivo pela sua capacidade e conhecimento e não somente por sua 

aparência ou forma física. Quando esse pensamento for mudado fará com que as 

mulheres participem de forma igualitária nos programas esportivos, exercendo assim as 

mesmas funções que os homens. A escolha por esse tema também se deu por conta da 
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falta de acervo bibliográfico. São poucos autores tratam do tema jornalismo esportivo e 

falam sobre a mulher neste campo de atuação.  

Muito ainda deve ser feito para mudar a imagem da jornalista de TV, 

principalmente as que apresentam esportes. Porque toda a vez que a imagem delas entra 

no ar, elas têm que provar que podem ser entendedoras de futebol, vôlei, Fórmula1, 

basquete, enfim de todos os esportes. E para falar sobre tudo isso não precisam se 

encaixar em padrão imposto pela mídia e pela sociedade. Muito já foi feito. Aos poucos 

vão quebrando barreiras e tabus. Dão seus pitacos, falam, opinam e comentam. Querem 

mostrar que podem levantar da cadeira, que fica no canto do estúdio, e sentar na roda de 

debate como os homens, e por fim quebrar o paradigma de que mulher não entende de 

esportes.  

  Talvez a participação feminina neste campo demore a se consolidar, espera-se 

que quando ocorrer, a mulher seja vista como profissional independente do seu gênero e 

que o telejornalismo se torne cada vez mais igualitário. Além disso, outras pesquisas 

podem ser realizadas através de diferentes metodologias, podendo, por exemplo, 

mostrar aspectos que não apareceram nesta análise, como: a visão das apresentadoras 

sobre o próprio papel na construção da imagem da mulher dentro do jornalismo 

esportivo ou até mesmo o olhar dos diretores e idealizadores desses programas. Como 

pesquisadora espero ter contribuído para que mais pessoas possam pensar e refletir 

sobre esse tema que ajudará na minha carreira como profissional. 
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