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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar a representação midiática da mulher no 

telejornalismo esportivo, a partir da atuação da jornalista Renata Fan, no programa Jogo 

Aberto da TV Bandeirantes. Em um cenário de gradual ampliação do papel da mulher no 

jornalismo esportivo, onde os homens ainda são maioria, buscamos investigar se o programa 

escolhido amplia o significado da participação da mulher na mídia ou se continua 

reproduzindo uma representação baseada em estereótipos de gênero. Neste sentido, a partir da 

metodologia de análise de conteúdo, foram analisadas as edições de cinco a nove de 

novembro de 2012 do programa, de acordo com as categorias construídas na relação entre 

teoria e objeto. A interpretação do programa foi, ainda, relacionada ao conteúdo da entrevista 

concedida pela jornalista, via e-mail, à pesquisadora. A análise apontou que o programa 

representa a mulher, por meio de Renata Fan, como profissional competente, mas sem deixar 

de lado a noção que predomina na sociedade e na mídia de forma geral, com destaque a seus 

atributos físicos, explorados pelo programa. 

 

Palavras chaves: Representação midiática. Mulher. Telejornalismo Esportivo. Estereótipos. 

Jogo Aberto.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the representation of women in sports television journalism, 

from the performance of the journalist Renata Fan in the program Open Game on 

Bandeirantes television channel. In a scenario of gradual expansion of the role of women in 

sports journalism, where men still are the majority, we seek to research if the program chosen 

expands the meaning of the participation of women in the media or continues reproducing a 

representation based on gender stereotypes. Accordingly, based on the methodology of 

content’s analysis, we analyzed the program’s editions from November five to nine of 2012, 

according to the categories previously constructed in the relationship between theory and 

object. The interpretation of the program was also related to the content of the interview 

granted by the journalist, by e-mail, to the researcher. The analysis pointed out that the 

program represents the woman, through Renata Fan, as competent professional, but without 

leaving aside the image of women that prevails in society and in the media in general, 

highlighting her physical attributes, exploited by the program. 

 

Keywords: Media Representation. Woman. Sports TV journalism. Stereotypes. Open Game.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho Final de Graduação tem como tema a representação midiática da mulher 

no telejornalismo esportivo, delimitado à atuação da jornalista Renata Fan no programa Jogo 

Aberto, da TV Bandeirantes. Teve como objetivo geral investigar como é representada a 

figura da mulher jornalista, apresentadora e mediadora de um programa esportivo.  

A presença feminina na mídia está em evidência em diversas áreas. Atualmente, a 

mulher é peça fundamental na publicidade e nos meios de comunicação. A forma como é 

representada pela mídia reflete na representação social construída pelos indivíduos.  

Se antes era quase impossível encontrar mulheres no esporte, conforme citou Coelho 

(2004), em seu livro “Jornalismo Esportivo”, hoje elas passaram a dominar o campo que, até 

então, era considerado masculino. A presença feminina ganhou destaque em programas 

esportivos. Elas apresentam, comentam, realizam matérias e comandam programas televisivos 

do gênero. Com a grande visibilidade conquistada, surgiram também os preconceitos e os 

tabus a serem quebrados pelas mulheres, mostrando que uma mulher pode entender e falar do 

mundo esportivo. 

 O problema de pesquisa insere-se em um cenário de gradual ampliação do papel da 

mulher no jornalismo esportivo, em que os homens ainda são maioria. A partir desse 

contexto, surgiu o questionamento: o programa Jogo Aberto amplia o significado dessa 

participação e promove uma valorização do papel profissional da mulher ou continua 

reproduzindo uma representação baseada em estereótipos de gênero?  

Os objetivos específicos do trabalho são: analisar os modos de representação da 

mulher no programa Jogo Aberto; avaliar a relação entre a jornalista Renata Fan e os demais 

participantes do programa;  descrever a atuação da jornalista Renata Fan no programa Jogo 

Aberto; categorizar o conteúdo do programa relacionando os principais aspectos da atuação 

de Renata Fan aos conceitos discutidos na revisão bibliográfica. 

A escolha do tema justifica-se pelo crescimento da presença feminina no 

telejornalismo esportivo. A opção pelo programa Jogo Aberto deve-se ao fato de a 

apresentadora possuir o padrão de beleza predominante na mídia e por Renata Fan ser 

considerada a primeira mulher âncora de uma mesa redonda em um programa esportivo na 

televisão brasileira.  

O programa Jogo Aberto, comandado pela jornalista, é dedicado principalmente ao 

futebol, vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 11h15min, com quase duas horas de 
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duração. Ex-jogadores de futebol, como Denílson, Ronaldo Giovanelli e Edmundo, 

participam dos debates, além de especialistas no esporte, como Osmar de Oliveira (conhecido 

como Dr. Osmar), Mauro Beting e Ulisses Costa. 

Embasam este trabalho os conceitos de representação midiática e telejornalismo 

esportivo, tendo como metodologia a técnica de análise de conteúdo (HERSCOVITZ, 2008). 

No primeiro capítulo, apresentamos, através de pesquisas bibliográficas, a teoria de 

representação social, o papel dos meios de comunicação na construção e manutenção das 

representações, como também a maneira pela qual a mulher é representada na mídia e no 

jornalismo.  

A segunda parte deste relato oferece um panorama sobre o telejornalismo esportivo, a 

crescente presença da mulher jornalista no mundo do esporte e também a questão do 

estereótipo da beleza feminina no telejornalismo esportivo e os preconceitos e tabus 

enfrentados pelo gênero na busca de igualdade na área até então predominantemente 

masculina.   

O último capítulo foi destinado à análise de conteúdo do Programa Jogo Aberto, que 

pretende responder os questionamentos levantados sobre a representação da mulher no 

telejornalismo esportivo. A análise foi desenvolvida por meio de gravação e observação do 

programa escolhido, durante uma semana, de cinco a nove de novembro, para descrever e 

interpretar a atuação da jornalista Renata Fan no comando da atração, juntamente da 

entrevista concedida pela mesma via e-mail no dia quatro de outubro de 2012.  
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CAPÍTULO I – REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO JORNALISMO 

 

A presença feminina na mídia está em evidência em diversas áreas. Atualmente, a 

mulher é peça fundamental na publicidade e nos meios de comunicação. A forma como é 

representada no campo midiático reflete na imagem construída pelos indivíduos socialmente. 

Neste capítulo apresentamos, através de pesquisas bibliográficas, a teoria de representação 

social, o papel dos meios de comunicação na construção e manutenção das representações 

(representação midiática), como também a maneira pela qual a mulher é representada na 

mídia e no jornalismo.  

 

1.1 A TEORIA DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

A origem da teoria de representação social é europeia e remete ao conceito de 

representação coletiva de Émile Durkheim. O conceito foi resgatado pelo francês Serge 

Moscovici, em 1961, que desenvolveu uma teoria das representações sociais no campo da 

Psicologia Social. A Psicologia Social foi orientada para questões de como as coisas mudam 

na sociedade, para aqueles processos sociais pelos quais a novidade e a mudança, como a 

conservação e a preservação, se tornam parte da vida social. O interesse de Moscovici (2011) 

esteve em explorar a variação e a diversidade das ideias coletivas nas sociedades modernas.  

Segundo Araújo (2008), o estudo das representações sociais diz respeito ao 

entendimento de como os indivíduos se enxergam na relação com a sociedade mais ampla, 

como se sentem frente à realidade. Para a autora, a representação social trata-se do sentimento 

que se tem sobre a realidade, as ações e informações que os indivíduos reuniram e 

transformaram em conhecimento do senso comum, apto para explicar a sua realidade e a si 

mesmo. Esta concepção é semelhante ao entendimento de Guareschi (2003, p. 70):  

 

A teoria de representação Social argumenta que por detrás dessas ações, e 

fundamentando as razões por que as pessoas fazem o que fazem, está uma 

representação de mundo, que não é apenas algo racional, cognitivo, mas que é muito 

mais que isso: é um conjunto amplo de significados criados e compartilhados 

socialmente. É todo um sistema de crenças e valores que todos os indivíduos 

possuem e que não é apenas individual, mas que é também social.  

 

 O que comanda as ações das pessoas é a representação que elas tem do mundo, e que é 

construída socialmente. A partir desse conceito, são capazes de absorver ou excluir alguns de 

seus elementos, na sua tarefa de compreensão da realidade. Para Santos (2009), as 
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representações sociais têm um poder inquestionável no mundo social, já que são 

indispensáveis para construir sentidos, proporcionar a comunicação interpessoal e orientar 

formas de relação.  Moscovici (1978, p. 25), no campo da Psicologia Social, a relaciona à 

questão da imagem: 

 

Toda representação é composta de figuras e de expressões socializadas. 

Conjuntamente, uma representação social é a organização de imagens e linguagem, 

porque ela realça e simboliza atos e situações que nos são e que nos tornam comuns. 

Encarada de modo passivo, ela é compreendida a título de reflexo, na consciência 

individual ou coletiva, de um projeto, de um feixe de idéias que lhe são exteriores. A 

analogia com uma fotografia captada e alojada no cérebro é fascinante; a delicadeza 

de uma representação é, por conseguinte, comparada ao grau de definição e nitidez 

ótica de uma imagem. É nesse sentido que nos referimos, freqüentemente, à 

representação (imagem) do espaço, da cidade, da mulher, da criança, da ciência, do 

cientista, e assim por diante.  

 

Segundo Cruz (2008), as representações são socialmente produzidas e compartilhadas 

dentro de um contexto histórico específico. São constituídas a partir das informações e dos 

modelos de pensamento recebidos, transmitidos e construídos através da tradição, da 

educação e da mídia, ou seja, da cultura. Assim, “as representações sociais são realidades 

“sociais” e culturais, e não apenas meras produções simbólicas de indivíduos isolados” 

(GUARESCHI, 2003, p. 76).  

As representações sociais existem tanto na cultura como na mente das pessoas e estão 

sendo formadas a partir do momento em que os sujeitos encontram-se para falar, argumentar, 

ou então, discutir o cotidiano; são geradas nas práticas comunicativas do dia a dia. Os meios 

de comunicação ajudam a construir representação social, pois é possível passar um consenso a 

uma sociedade diversa mesmo existindo uma multiplicidade de formas de pensamentos e 

representações.   

Os meios de comunicação de massa não são meros veículos de mensagens e 

conteúdos. Além de veicularem informações aos cidadãos, eles são responsáveis pela 

construção de sentidos e manutenção das representações em nossa sociedade, como veremos 

no subcapítulo seguinte.  
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1.2 REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA: O PAPEL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES 

 

Os meios de comunicação atingem milhares de pessoas e ganham uma vasta audiência 

em um curto espaço de tempo.  O receptor, muitas vezes, acredita que o que ele lê, ouve ou 

enxerga é a realidade, quando, na verdade, é uma construção da realidade (BORDENAVE, 

1991). 

A partir da enorme quantidade de fatos e situações que a realidade contém, os meios 

selecionam apenas alguns e isso, segundo Bordenave (1991), passa a ser uma construção da 

realidade, pois os meios os decodificam à sua maneira, os combinam entre si, os estruturam e 

recodificam formando mensagens e programas: “Agora as mensagens e programas ficam 

carregados de ideologia, dos estilos e das intenções que os meios lhes atribuem” 

(BORDENAVE, 1991). 

Para Alexandre (2001), a função básica dos meios de comunicação de massa são 

informar, divertir, persuadir e ensinar. O efeito dos meios de comunicação em nossas relações 

sociais, segundo o mesmo autor, está no conjunto de informações que envolvem através de 

imagens e sons onde, de uma forma ou de outra, tentam criar, mudar ou cristalizar atitudes ou 

opiniões nos indivíduos. Tecnologias usadas, como cortes, os primeiros planos, os efeitos de 

luz e som colaboram para transmitir um efeito de realidade ao público. 

As mensagens produzidas pelos meios de comunicação geram significados que entram 

em interação com os significados originais, existentes em cada pessoa. Os meios são 

responsáveis por criar parte do nosso universo cotidiano e, para Santos (2009), eles nos 

oferecem informações fragmentadas, com imagens cheias de intenções subliminares e 

persuasivas que, através da comunicação e da linguagem, servem para desempenhar um papel 

de grande importância na formação de representações e conservação das pessoas com relação 

ao seu mundo social.   

Os efeitos gerados pelas mensagens influenciam no comportamento das pessoas, mas 

isso tudo vai depender da interação do conhecimento já existente com o que acabou de 

adquirir. “O receptor, por sua vez, vai selecionar o que é importante para ele, entender, avaliar 

para decidir se aceita ou não, e aplicar o que acha válido da mensagem” (BORDENAVE, 

1991, p. 20).  

 A mídia lida com a fabricação, reprodução e disseminação de representações sociais 

que fundamentam a própria compreensão que os grupos sociais têm de si mesmos e dos 

outros, isto é, a visão social e a autoimagem (ALEXANDRE, 2001).  
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É difícil imaginar o que seria viver em um mundo sem livros, jornais, sem rádio e 

televisão, pois “a capacidade que os meios de comunicação têm de construir a realidade é uma 

qualidade positiva dos meios como extensões do homem, pois permite ao receptor alargar o 

seu mapa do mundo” (BORDENAVE, 1991, p. 74).  É através desses meios que as formas 

simbólicas são apresentadas a nós, fazendo com que o papel das empresas de comunicação 

nos dias de hoje seja fundamental para o indivíduo. 

 

As representações sociais se modificam ou se atualizam dentro de relações de 

comunicação diferentes. Dessa forma, a mídia, integrada por um grupo de 

especialistas formadores e sobretudo difusores de representações sociais, é 

responsável pela estruturação de sistemas de comunicação que visam comunicar, 

difundir ou propagar determinadas representações (ALEXANDRE, 2001, p. 123). 

 

Muitas vezes, a opinião pública se caracteriza pela opinião reproduzida pelos meios de 

comunicação, também conhecidos como mass media, onde muitos se adaptam a ela. A 

hipótese do agenda-setting defende que os jornais, televisão e outros meios de informação 

levam o público a aceitar ou ignorar, incluir ou excluir os conhecimentos que os mass media 

apresentam em seu conteúdo.  

Esta hipótese sobre as influências a longo prazo, segundo Wolf (1995), refere-se ao 

conjunto estruturado de conhecimentos construídos através dos mass media, os seus diversos 

fatores que, na produção de informação, provocam “distorções involuntárias” nas 

representações proporcionadas pelos meios de comunicação. “[...] A hipótese realça a 

diversidade existente entre a quantidade de informações, conhecimentos e interpretações da 

realidade social, apreendidos através dos mass media, e as experiências em primeira mão, 

pessoal e diretamente vividas pelos indivíduos” (WOLF, 1995 p. 146). 

Os meios de comunicação são eficazes na construção da imagem da realidade que o 

sujeito vem estruturando, segundo a hipótese do agenda-setting. A forma que está sendo 

construída a imagem da mulher pela mídia em propagandas publicitárias, filmes, programas e 

também no próprio jornalismo, influencia na representação do gênero feminino adquirida pela 

sociedade, como veremos no subcapítulo seguinte. 
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1.3 A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA MÍDIA E OS ESTEREÓTIPOS 

 

O campo midiático, em particular o televisivo, ocupa um lugar central para buscarmos 

um melhor entendimento de como o mundo é representado. A união entre imagem e objeto 

dentro das representações midiáticas transmitem realidade e sua representação é o próprio 

modo de ser da sociedade, de forma a confirmar, criar ou recriar estereótipos.  

A imagem da mulher, segundo Santos (2009), continua sendo construída pelos meios 

de comunicação de massa como se o homem ainda fosse o ator fundamental da organização 

social. Os meios de comunicação, para Bocchini e Reimão (2006), desenvolvem ações que 

muitas vezes privilegiam uma visão estereotipada e preconceituosa quando desrespeita as 

mulheres.   

A partir de Lippman
1
, Baccega (1998, p. 8) diz que os estereótipos “são ‘os tipos 

aceitos, os padrões correntes, as versões padronizadas’. Eles interferem na nossa percepção da 

realidade, levando-nos a ‘ver’ de um modo pré-construído pela cultura e transmitido pela 

linguagem”. O estereótipo cria uma imagem de mulher, aceita e compartilhada socialmente 

por um grupo de pessoas que se identificam com tal imagem. 

Segundo Bochini e Reimão, os modelos hierarquizados do que é masculino e feminino 

são transmitidos de uma geração a outra no interior de relações sociais onde, muitas vezes por 

serem tão repetidos, tornam-se naturais. “A existência feminina sempre ordenou em funções 

de caminhos social e ‘naturalmente’ pré-traçados: casar, ter filhos, exercer tarefas subalternas 

definidas pela comunidade social” (LIPOVETSKY, 2000, p. 237). A forma como as 

características do feminino e masculino são representadas ou valorizadas, o que se diz ou se 

pensa sobre elas, que constrói o que é feminino e o masculino em uma sociedade.  

As mulheres estão em evidência em algumas mídias como televisão, revistas e 

Internet, entretanto, segundo Cruz (2008), pela grande força da ordem patriarcal ainda 

existente em nossa sociedade, é comum encontrar piadas, canções, comerciais, filmes, 

novelas, etc., que espalham representações degradantes e constrangedoras das mulheres.  

A desigualdade entre homens e mulheres ainda existe, apesar de possuírem absoluta 

igualdade. As mulheres são inferiorizadas diariamente de diferentes maneiras, como na forma 

em que são vistas e tratadas no seu próprio lar ou então no mundo público (BOCCHINI; 

REIMÃO, 2006, p. 1).    

                                                           
1
 LIPPMANN, Walter. Estereótipos. In: STEINBERG, Charles S. (org.). Meios de comunicação de massa. 

Trad. Otávio Mendes Cajado. São Paulo: Cultrix, 1972. p.151. 
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Para Cruz (2008), os comerciais de televisão e as revistas são exemplos que reforçam 

a imagem da “mulher objeto” em nossa sociedade. A mulher é identificada na mídia como 

aquilo que todos os homens devem querer e possuir, muitas vezes, as próprias mulheres 

incorporam como aquilo que elas devem ser ou se tornar para poder obter uma valorização 

social.  

 

Nas propagandas de cerveja veiculadas pela mídia não existe a preocupação em se 

ter um discurso crítico sobre a utilização do corpo feminino. São imagens “jogadas” 

para os telespectadores, que assumem uma visão passiva da problemática em 

questão. A discussão “passiva” do telespectador diz respeito à falta de tempo para 

traduzir, processar e interpretar a quantidade de imagens emitidas pela televisão. 

Assim, as imagens transmitidas pelos meios de comunicação como televisão, jornais 

e revistas reproduzem representações de mulheres modernas, dinâmicas, 

independentes... e “coisificadas” (CRUZ, 2008, p. 3).  

 

Segundo Lipovetsky (2000), antigamente, as Vênus eram pintadas para serem 

admiradas de longe, e hoje a publicidade faz com que este distanciamento fosse substituído 

pelo zoom, que coloca a mulher em pedaços, com os primeiros planos podendo ser nos lábios, 

seios ou coxas. O corpo da mulher deixa de ser oferecido apenas para admiração, mas um 

corpo que convida as outras mulheres ao aperfeiçoamento das qualidades estéticas. 

A mídia, em destaque a televisiva e publicitária, expõe corpos de mulheres jovens e 

bonitos. Tipos ideais de belezas são representados por atrizes ou modelos em propagandas 

fazendo com que muitas mulheres que recebem esta mensagem tomam para si como um tipo 

de beleza a ser alcançado.  

Como um produto, encontra-se a mulher a cada página virada em uma revista, onde 

dezenas de mulheres estão expostas, distribuídas muitas vezes por idade, cor e etnia 

(TELLES, 2012). O mesmo autor enxerga as imagens como simples fotos que não têm 

sentimento, não expressam nada, apenas um uso abusivo da imagem da mulher. A imagem 

das mulheres nuas ou seminuas em jornais populares vende, e a mulher, da mesma forma na 

televisão, dá audiência.   

A beleza ideal, desejada pelas mulheres em todas as épocas, ganha modelos cada vez 

mais difíceis de serem alcançados, onde, apresentados pelos meios de comunicação e 

publicidade, representam a beleza como um produto, algo que pode ser comprado. Para 

Lipovetsky (2000, p. 182), “a beleza tornou-se mercantil, uma beleza funcionalizada a serviço 

da promoção das marcas e do faturamento das indústrias do imaginário”. O que se compra e 

vende é a imagem da beleza, não o corpo da mulher.   
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A publicidade aproxima da mulher da modernidade novos modelos de variados 

produtos que são apresentados diariamente e tornam-se indispensáveis à mulher dinâmica e 

sociável. Reis (2012) acredita que mulher tem um grande poder na mídia e o seu alcance de 

representação é para os dois sexos “[...] para um homem, ela chama sua atenção pelos dotes 

físicos e belas curvas; também atrai outras mulheres, que, quando veem uma mulher bonita 

em uma publicidade, sentem o desejo de usar o produto anunciado, com a ilusão de que se 

tornará tão bonita quanto”. 

Entretanto, Lipovetsky (2000) acredita que imagens perfeitas veiculadas do feminino 

na mídia geram conflitos entre as próprias mulheres e, além disso, divide e fere cada mulher 

em si mesma. Complexo de inferioridade, vergonha de si e ódio do próprio corpo são alguns 

exemplos citados pelo autor.  

Telles (2012) pensa que enquanto a mulher aceitar fazer parte desse jogo de marketing 

será difícil terminar com o machismo, tanto em relação ao homem que a submete, quanto em 

relação à própria mulher que aceita ser submetida.  

Para Reis (2012) “[...] a publicidade enaltece a mulher, e a mulher enaltece a 

publicidade. Não se trata de usar o sexo feminino como objeto, mas sim como profissional. 

Juntas, elas formam uma dupla de muito sucesso”. 

Segundo Freire Filho, estudos desenvolvidos nos anos 1950 demonstraram que as 

mulheres em seu dia a dia deixam-se influenciar fortemente pelos padrões de beleza e 

comportamento representados pelos meios de comunicação.  

 

Tanto a condenação silenciosa como a estigmatização ostensiva influenciariam, por 

sua vez, as definições e os parâmetros de feminilidade, domesticidade e beleza por 

meio das quais as mulheres passavam a avaliar a si mesmas, aos seus 

relacionamentos, às suas necessidades e às suas aspirações. (FREIRE FILHO, 2005, 

p. 21) 

 

Segundo Corazza (2005), cada vez mais os pesquisadores preocupam-se com os 

conteúdos das mídias, as representações que trabalham a ideologia, os avanços ou retrocessos. 

A preocupação existente é na mudança de mentalidade da mulher a partir dos produtos e da 

forma como apresentam as realidades. As análises sobre televisão e a propaganda, segundo a 

mesma autora, dão indicativo de que existem avanços na própria representação da mulher e na 

mudança de mentalidade em relação a padrões culturais mais tradicionais.  

Porém, a partir da análise do filme Sex and the City, Messa (2006) percebe que a 

mulher até hoje é, sim, construída em relação ao homem. O seu objeto de estudo expõe na tela 

opções que desestabilizam as representações que estão no consenso cultural, mas a aprisiona 
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quanto estas mesmas representações mudam ao se aproximar do desfecho do programa. No 

filme, a proposta de uma nova mulher contemporânea, independente e solteira aos 30 anos, 

com uma vasta liberdade sexual não afetou a sua vontade de ter um lar e de estar segura em 

um núcleo familiar. Para a autora, as contradições no comportamento das personagens, onde 

todas no final estavam à espera de seu par, são frutos de suas significações ainda 

condicionadas a uma cultura patriarcal.  

Na mídia, em geral, a estética da mulher toma o lugar do conteúdo. Desta forma, passa 

a ser medida por este novo conceito, mas, no jornalismo, as mulheres estão dando importantes 

passos na direção de uma sociedade mais igualitária, quebrando barreiras e lutando por 

respeito e contra qualquer outro tipo de discriminação, indo contra alguns dos estereótipos 

que atribuem um lugar à mulher apenas em função de sua imagem. 

 

 

1.3.1 A representação da mulher no jornalismo 

 

 Atualmente, as redações são mistas, e é natural encontrar mulheres entre os melhores 

colunistas, repórteres, editores e comentaristas profissionais. Segundo Ramos (2010), para 

qualquer leitor, ouvinte e telespectador com menos de 50 anos de idade, o jornalismo nasceu 

assim, com homens e mulheres nos meios de comunicação.  

 Entretanto, Liidtke (2012) em apenas uma frase, consegue resumir qual era a situação 

e a representação da mulher na imprensa antigamente: “Por séculos e séculos, a imprensa teve 

bigodes, chapéu, cheiro de cigarro e sapatos pretos. Onde estaria o outro modelo da espécie 

humana?”.  

 A grande participação do sexo feminino na imprensa nos dias de hoje se deu graças a 

um pequeno grupo de mulheres que, a partir de 1950, conseguiu mudar completamente a 

imprensa no Brasil. Segundo Barbeiro (apud HABIB, 2005), as mulheres tornaram-se 

senhoras da história e ocuparam uma das estruturas mais importantes do poder, que é a mídia.   

 O ingresso das mulheres no jornalismo aconteceu com a grande chegada em massa do 

sexo feminino a certas profissões liberais, como a advocacia, a magistratura ou a medicina. 

Ramos (2010) relata em seu livro “Mulheres Jornalistas - A grande Invasão” que, quando 

começou a trabalhar em jornal, em 1952, a situação das mulheres jornalistas era muito 

diferente dos dias atuais.  
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Cerca de três dezenas de mulheres jornalistas nesse tempo deram murro em ponta de 

faca, se expuseram, lutaram (mesmo, às vezes, sem saber que aquilo era uma luta), 

relataram, ganharam pouco, aprenderam, sofreram injustiças e desconfianças e 

acabaram escrevendo uma parte da historia da imprensa brasileira (RAMOS, 2010, 

p. 17).  

 

Para as jornalistas pioneiras, era preciso lutar diariamente para conseguir ser 

considerada uma boa profissional. As dificuldades eram tantas que, segundo Ramos (2010), 

muitas desanimavam e, felizmente, após cinquenta anos, as coisas mudaram para melhor. Ela 

acredita que, nos dias de hoje, a representação da mulher mudou, pois um chefe de 

reportagem jamais negaria uma matéria a um profissional pelo fato de ser mulher, como 

costumava acontecer na sua trajetória no mundo jornalístico.  

Segundo Roaly (2012), as dificuldades que as mulheres encontravam, e que muitas 

ainda encontram até hoje, não são diferentes das enfrentadas pelas trabalhadoras de outras 

áreas. Preconceitos de toda ordem, como um salário menor do que o do homem que executa a 

mesma tarefa, discriminação sexual e a obrigação de estar sempre bonita para vencer as 

dificuldades de uma sociedade machista ainda estão presentes, segundo Rodrigues (2004).  

Entre os nomes mais conhecidos das pioneiras no jornalismo, estão Patrícia Galvão (a 

Pagu), Carmen da Silva, Isa Silveira Leal, Edy Lima, Lenita Miranda de Figueredo e, mais 

recentemente, Cecília Thompson, Maria Lúcia Fragata, Cecília Zioni, Cida Damasco e Fátima 

Ali (RAMOS, 2010). 

Atualmente, nomes como Fátima Bernardes, Glória Maria, Sandra Annemberg, 

Patrícia Poeta, Renata Ceribelli, Ana Paula Araújo, Glenda Kozloswki, Marília Gabriela, 

Rosana Jatobá, Ana Paula Padrão, Cristiane Dias e, ainda, Renata Fan, são algumas das 

mulheres que, em diversas áreas do jornalismo, representam o gênero como formadoras de 

opinião. 

A participação qualificada de mulheres na mídia muda, de certa forma, o olhar 

cultural. A presença do sexo feminino na comunicação torna a mulher mais cidadã, diante de 

si mesma e em relação ao olhar da sociedade.  

Para a jornalista Joyce Ribeiro (HABIB, 2005), a presença da mulher hoje na televisão 

não se deve apenas pelo fato de ter uma maneira diferente ou especial de comunicar, mas pela 

sua competência e pelo trabalho exercido com qualidade. Segundo a jornalista, a figura 

feminina na televisão atrai visualmente homens e mulheres, onde muitas vezes as mulheres, 

por lembrarem as dificuldades que tiveram na conquista por espaço, se comovem ou se 

espelham nas jornalistas.   
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Fátima Bernardes, que atuou como âncora durante quase 14 anos no Jornal Nacional, 

acredita que o que dirige a mulher hoje é um jornalismo competente, independente de ser 

exercido por homens ou mulheres. Para a jornalista, as mulheres somam, pois são muito 

exigentes e acrescentam com a maneira com que enxergam o mundo. Sua participação na 

Copa de 2002 fez perceber o quanto o tema é distante para muitas mulheres. A jornalista 

enxerga sua participação na Copa como um olhar diferente de alguém que não está viciado em 

esporte e que suas participações em mesas redondas tiveram uma boa representação, pois 

agradaram e aproximaram as mulheres do mundo esportivo (HABIB, 2005). 

A participação da mulher jornalista em programas esportivos aproxima as mulheres ao 

esporte. Se as diferenças entre os homens e as mulheres são socialmente construídas, a 

presença do sexo feminino em programas televisivos acrescenta na identificação da mulher 

em um meio considerado masculino.  

Um dos nomes femininos que ingressaram no universo esportivo foi a ex-atleta e 

jornalista Glenda Kozlowski. No livro de Lia Habbib (2005), Glenda conta que não é apenas 

uma bonequinha apresentadora de um programa, pelo contrário, põe a mão na massa, escreve 

e discute com o editor-chefe. O fato de as jornalistas trazerem para a mídia o lado humano, 

como citado acima, pode ser exemplificado pela forma como a jornalista se utiliza do futebol 

com outras formas de comportamento, aproximando o ídolo do telespectador. “Falo do 

ataque, do esquema tático, mas também falo do quarto do Ronaldinho, da chuteira nova, da 

amizade com Rivaldo” (HABBIB, 2005, p. 94). Fatos que interessam muitas pessoas que não 

assistem ao jogo, mas representam uma  identificação com o personagem.  

No entanto, o pioneirismo feminino no jornalismo esportivo é atribuído a Maria 

Helena Rangel que, segundo Ramos (2010), é considerada a primeira mulher jornalista a 

cobrir esportes no país. Sua carreira começou no jornal Gazeta Esportiva e seu registro 

profissional data de 1º de janeiro de 1948. 

Outra jornalista também considerada pioneira na cobertura esportiva é Isabel Tanese. 

Ela foi a primeira mulher a comandar uma editoria de esportes de um grande veículo impresso 

de nosso país, O Estado de São Paulo (CARRILHO, 2011). A jornalista Regiani Ritter foi a 

primeira mulher a tornar-se repórter e comentarista esportiva, na Rádio Gazeta, em 1980. Em 

1991, recebeu o prêmio de melhor jornalista esportiva do estado de São Paulo. Ela é 

considerada uma referência no jornalismo esportivo, tendo virado nome de troféu (REZAGHI, 

2012a). No telejornalismo esportivo, a participação da mulher ocorreu mais tarde, conforme 

iremos abordar no capítulo 2.  

CAPÍTULO II - A MULHER NO TELEJORNALISMO ESPORTIVO BRASILEIRO 
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A televisão, por seu uma mídia que trabalha com imagens, texto e som, faz com que as 

notícias chamem mais atenção e fiquem mais interessantes. O telejornalismo esportivo ocupa 

um espaço significativo na TV brasileira. Consequentemente, a maneira como são divulgadas 

e por quem são apresentadas influenciará na opção da audiência pela escolha do programa, 

conforme veremos nos subcapítulos seguintes.  

 

2.1 O TELEJORNALISMO ESPORTIVO 

 

O telejornalismo chegou ao Brasil em setembro de 1950 (BISTANE; BACELLAR, 

2005) e, nos dias de hoje, a televisão é considerada a principal fonte de informação e diversão 

para muitos brasileiros. Ela é considerada fascinante por materializar a cultura que representa 

(CASHMORE, 1998). 

 

A televisão é uma mídia que pode trabalhar com imagem, texto e som, fazendo com 

que as informações chamem atenção e fiquem mais interessantes. “Imagem é a representação 

do real. Ao transmiti-la, a televisão transforma o telespectador em testemunha” (BISTANE; 

BACELLAR, 2005, p. 84).  

Barbeiro e Rangel (2006) acreditam que a essência do jornalismo é sempre a mesma, 

seja ela no setor econômico, político ou social, mesmo o esporte sendo considerado uma 

editoria menos importante, muitas vezes, até pelos próprios colegas de profissão. Conforme 

Coelho (2004), o jornalista que trabalha na editoria de esportes possui as mesmas regras e 

éticas que qualquer outro profissional da área. É dever de um bom jornalista apurar, checar, 

divulgar os fatos relevantes para o interesse público e de acordo com as regras da ética 

profissional.  

 

Não existe jornalista de esportes. Existe o jornalista, aquele que se dedica a 

transmitir informações de maneira geral, o especialista em generalidades. Que se 

torna melhor muitas vezes melhor quando é, de fato, conhecedor do assunto 

especifico (COELHO, 2004, p. 37). 

 

Com tantas modalidades diferentes no mundo esportivo, torna-se quase impossível os 

profissionais virarem especialistas em todas elas. A televisão procura, muitas vezes, por 

profissionais ligados a essas modalidades, como ex-atletas, técnicos e personagens 

importantes do esporte para a programação ficar ainda mais atrativa.  
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Segundo Silva (2005), muitos telespectadores assistem as transmissões dos jogos, 

acarretando, assim, uma expectativa maior em relação aos programas esportivos para obter 

um melhor conhecimento e entendimento sobre a partida com os comentários dos 

especialistas presentes na atração.  

O jornalismo esportivo, comparado a outros campos de conhecimento, atualmente 

ocupa um espaço significativo na TV brasileira. Cashmore (1998) compara a televisão e o 

esporte a um “casamento feito nos céus”. O telejornalismo esportivo está cada vez mais 

presente na sociedade, sendo destaque em diferentes formatos, como em telejornais 

esportivos, mesa-redonda, entrevistas, debates e também em telejornais diários. O esporte 

passou ocupar a imprensa de modo geral.  

Segundo Cashmore (1998), a televisão conseguiu concentrar a atenção dos 

telespectadores no mundo esportivo e a audiência adquirida no telejornalismo com 

acontecimentos esportivos importantes pode ser comparada com a chegada do homem à Lua, 

em termos de interesse que desperta audiência. Para Barbeiro e Rangel (2006), as 

transmissões esportivas conquistam milhões de pessoas em todo o país. Não só na televisão, 

mas do rádio e, mais recentemente, na Internet, o esporte é responsável por uma audiência 

extraordinária. 

A televisão mostra a imagem, mas apenas narrar o que o telespectador está vendo é 

pouco no telejornalismo. É preciso buscar mais, entrevistas pré e pós-jogos, dados históricos, 

preparação dos times, curiosidades, treinos, a vida dos atletas, entre outros acontecimentos 

são procedimentos encontrados no telejornalismo esportivo.  

Para Borelli (2002), o esporte possui características próprias, entretenimento, 

emoções, valores, paixões, perpassando interesses, cotidianos, sentimentos e expectativas de 

vários campos sociais. “Vale praticamente tudo para tornar o esporte interessante: desde usar 

metáforas para conduzir a abordagem do assunto, até a criação de formatos como a nota 

ilustrada” (SILVA, 2005, p. 14). 

No jornalismo esportivo, diferente das outras editorias, é possível ousar no texto, 

como também utilizar adjetivos e expressões populares, mas as notícias devem ser divulgadas 

como elas são sem exagero ou minimizadas. Porém, segundo Bravo (2009), algumas vezes as 

informações televisivas podem ser banalizadas.  

Muitas matérias passam a ser feitas de forma espetacularizada e com uso do 

sensacionalismo para atrair mais audiência. A televisão, para Barbeiro e Rangel (2006), faz a 

todo o momento um show com o esporte em partidas que não são tão emocionantes assim.  



 21 

 

Podemos dizer que há uma confusão entre textos descontraídos e sensacionalistas. 

Há certo exagero nas produções televisivas de eventos esportivos, pois muitas 

emissoras de televisão já não priorizam mais a informação e sim o espetáculo. No 

entanto, devemos nos atentar que o esporte é um evento que trabalha com o 

emocional do telespectador sendo difícil desvincular espetáculo de notícia (BRAVO, 

2009, p. 26). 

 

 O esporte não vive sem emoção e o ideal é manter um equilíbrio entre a emoção e a 

descrição dos fatos. No jornalismo esportivo, a informação e o entretenimento caminham 

juntos. Em nenhuma outra área do jornalismo essas características estão tão próximas, 

conforme Barbeiro e Rangel (2006), mas a separação entre notícia e entretenimento deve ser 

evidente. Para os mesmos autores, um evento esportivo é um lazer para muitos, distrai as 

pessoas e passa ser um momento de despreocupação. Por isso, esta atividade está intimamente 

ligada ao entretenimento.  

Alguns jornalistas participam como “artistas” dentro dos veículos eletrônicos, 

assumem um personagem e fingem o que são e o que falam fazendo com que seu papel deixe 

de ser jornalístico e seja de ator, pois “o jornalista trata apenas com os fatos, os artistas vivem 

de ficção” (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 92). Realização de merchandising e publicidade 

em um programa por um jornalista foge da ética jornalística, quem desenvolve esse papel, 

para Barbeiro e Rangel (2006), são os artistas.  

A ligação das duas profissões está relacionada às técnicas, pois, assim como em uma 

peça de teatro, acontecem ensaios no jornalismo televisivo também. Falas e até mesmo os 

diálogos entre o jornalista e entrevistados participantes de um programa podem ser treinados, 

combinados e, na maioria das vezes, escritos no teleprompter para serem lidos. Estes artifícios 

não quebram o compromisso ético do profissional, mesmo que, com eles, o telespectador 

tenha a sensação de que tudo está sendo de improviso, mas na verdade não está. Uma falsa 

especulação não deve servir na construção de debates, como em qualquer outra área da 

comunicação, o jornalismo esportivo se faz em cima de fatos, não se orienta por boatos ou 

rumores. A correção de uma notícia errada é um preceito ético universal (BARBEIRO; 

RANGEL, 2006).  

Programas televisivos esportivos receberam formatos mais dinâmicos, com cenários 

interativos, sem bancada e presença de convidados. Sem contar que, para Balieiro (2011), os 

elementos do espetáculo, como gírias, comentários hilários e humor também apareceram.  

Existem, ainda, outros recursos que apelam para o imaginário da audiência.  
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A editoria de esportes é uma das que mais mexe com o imaginário cultural dos 

leitores, vários recursos discursivos são utilizados pelos jornalistas para dar vida e 

enriquecer a cobertura esportiva. Exemplo disso são tabelas, gráficos, boxes, 

logotipos, selos, figuras, ilustrações que povoam as páginas de esportes nos jornais, 

sem falar em jingles, vinhetas, músicas e imagens que são utilizados em televisão. 

(BORELLI, 2002, p. 19).  

 

 Para Martins e Monteiro (2008), o esporte virou um show de entretenimento que 

fascina as pessoas e isso atraiu o interesse da mídia em geral e da publicidade. São feitos 

grandes investimentos publicitários no esporte. Com ele, se faz propaganda, gerando 

mensagens publicitárias dos espetáculos ou dos produtos associados às práticas esportivas 

(BALIEIRO, 2011).  

Como o esporte é considerado um divertimento para grande parte da população, ele 

não pode ser tratado com cara feia, gritos ou então mau humor. A descontração, bom humor e 

o sorriso são fundamentais na atuação dos jornalistas nesse tipo de programação. E nem por 

isso, segundo Barbeiro e Rangel (2006), a atuação deles prejudica a credibilidade e seriedade 

do trabalho.  

Martins e Monteiro (2008) concluíram, em seu trabalho, que, para entendermos o 

mundo esportivo, devemos olhar para todos os interesses que envolvem o esporte, pois ele 

não é um simples evento. O repórter esportivo precisa estar cuidando tudo que acontece em 

torno do evento que está cobrindo, pois “o jornalismo esportivo compreende um universo bem 

maior que a simples narração dos fatos” (MARTINS; MONTEIRO, 2008). Em telejornais, o 

papel do apresentador é fundamental para impressionar os telespectadores. No próximo 

subcapítulo, vamos identificar as características e modos de atuação desses profissionais 

frente às câmeras.  

 

2.1.1 O âncora no telejornalismo  

 

O termo âncora (“anchorman”) teria sido aplicado pela primeira vez na década de 

1950 nos EUA para se referir ao trabalho de Walter Cronkite. Tudo aconteceu durante uma 

convenção dos principais partidos políticos na cidade de Philadelphia, em 1948 (SQUIRRA, 

1993).  

Conforme o mesmo autor, Walter Cronkite é considerado o mais importante âncora da 

CBS e da história no jornalismo norte-americano. Ele permaneceu praticamente imbatível 

durante 19 anos em que esteve no comando do mais importante telejornal da televisão norte-
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americana (SQUIRRA, 1993). Na prática norte-americana, o âncora é a expressão máxima de 

credibilidade e orientação editorial do programa.  

No telejornalismo brasileiro, a primeira referência a um jornalista que teria atuado 

como âncora em um telejornal brasileiro está no livro “JN 25 Anos de História”, de Cláudio 

Mello e Souza, como sendo o repórter Costa Manso. Em nosso país, a utilização do termo 

âncora apareceu em 1976, quando, em uma cobertura das eleições municipais, um plano 

interno especial preparado pela Rede Globo ganharia uma sugestão importante: a utilização 

do repórter Costa Manso como uma espécie de “anchorman” (SQUIRRA, 1993). 

Apesar dos padrões e das técnicas dos norte-americanos serem introduzidos na 

televisão brasileira, o repórter Costa Manso exerceu a função de âncora de forma diferente das 

adotadas pelo país de origem. Para ele, diferente do perfil norte-americano, o âncora aqui 

desempenha mais as funções de coordenador de coberturas em programas jornalísticos 

especiais (SQUIRRA, 1993).  

Comprova, assim, que nem todos os modelos das produções norte-americanas foram 

copiados de forma fiel ao modelo original. Um exemplo disso foi o conceito de âncora 

empregado em nosso telejornalismo. O jornalista Boris Casoy, em 1988, foi o primeiro âncora 

da televisão brasileira a realizar um trabalho mais próximo ao do padrão norte-americano. Por 

esse motivo, é considerado o primeiro âncora no telejornalismo brasileiro. Conhecido por 

possuir uma postura forte e carregada de opinião, ficou marcado por frases de efeito como 

“Isto é uma vergonha!” ou “É preciso passar o Brasil a limpo!”, que marcaram sua trajetória 

no mundo televisivo. Boris foi âncora do TJ Brasil, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) 

de 1988 até 1997. Atualmente, o jornalista trabalha na TV Bandeirantes, exercendo a mesma 

função no Jornal da Noite.  

Entretanto, vários jornalistas têm sido definidos como âncora no Brasil sem, 

necessariamente, atuarem ou terem exercido esse papel. Exemplos de jornalistas denominados 

pela mídia como profissionais que praticam as funções de âncoras em telejornais ou em 

programas jornalísticos na televisão que ficaram famosos no Brasil são: Boris Casoy, Willian 

Bonner, Fátima Bernardes, Ana Paula Padrão, Sandra Annenberg, Eduardo Ribeiro Mariana 

Godoy, Renata Fan, entre outros.  

Os telejornais geralmente apresentam as mesmas matérias que os outros, o que os 

diferenciam é a maneira de como as notícias são apresentadas e quem as apresenta. É a partir 

disso que o âncora entra em ação, pois o carisma, a credibilidade e o talento para apresentar 

um programa televisivo serão decisivos na escolha do público (SILVA, 2009).  
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O âncora é o principal apresentador em um programa de notícias. Em vez de alguém 

que apenas narra o que vê, segundo Barbeiro e Rangel (2006), ele se transforma em um 

participante ativo de todas as etapas do processo de uma transmissão. Ele é neutro e alegre, e 

o âncora de um programa esportivo não torce, mesmo que não esconda sua preferência ao 

público.  

Para Duarte (2006), o âncora é um ser de discurso, como passam a ser todos os outros 

protagonistas de um relato ou acontecimento em um programa, com a diferença de que ele é o 

ponto de referência do telejornal. Conforme o mesmo autor, o apresentador âncora convoca 

repórteres, correspondentes, especialistas e outros tipos de entrevistados.   

 

Uma das missões do âncora é deixar claro  o que é informativo, interpretativo e 

opinativo. A interatividade com o público deve ser constante, tanto por meio dos 

repórteres no estádio, que não estarão mais postados atrás do gol, como pela 

internet, ferramenta fundamental para qualquer estúdio de transmissão 

(BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 76). 

 

A preparação para realizar entrevistas ao vivo, informar e interpretar os 

acontecimentos são fundamentais para o papel do âncora. Ele é a peça principal da atração e 

deve, além de fazer comentários com os demais participantes, finalizar as matérias 

complementando com os dados que faltaram. No telejornalismo esportivo, “o âncora deve 

manter sempre uma postura critica e cética como qualquer outro jornalista, além de conhecer 

bem as regras do esporte, ter boas noções da conduta jornalística” (BARBEIRO E RANGEL, 

2006, p. 78).  

O âncora é o condutor da reportagem que tem como intuito levar ao telespectador um 

evento esportivo com tom coloquial e não declaratório ou impositivo. Ele é o responsável por 

intervenções e também se torna a peça fundamental de uma transmissão ou programa para dar 

ritmo e movimento à atração. É ele quem comanda a atração e deve também administrar o 

tempo da programação para não estourar ou encerrar antes do previsto. É sua atribuição 

reconhecer publicamente quando errou e assumir todos os enganos cometidos um durante 

uma transmissão ou programação (BARBEIRO; RANGEL, 2006) 

Muitos jornalistas que estão à frente de telejornais recorrem às artes cênicas para 

desenvolver o seu trabalho com mais postura, uma melhor dicção e, muitas vezes, 

colaborando até com a perda de timidez. Para Barbeiro e Rangel (2006), sem conhecimento 

na cultura esportiva não se consegue ser um bom jornalista esportivo. Esses profissionais, 

para Silva (2009), têm transformado o universo do telejornalismo. A interação com o 
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telespectador e a linguagem usada por eles junto com a forma como olham para a câmera os 

tornam íntimos de seus telespectadores.    

A primeira mulher repórter esportiva do rádio brasileiro, Regiani Ritter, foi também a 

primeira narradora, âncora e mulher a cobrir uma copa do mundo no ano de 1994 (PORTAL 

DOS JORNALISTAS, 2012). No telejornalismo esportivo, segundo site oficial da TV 

Bandeirantes, a jornalista Renata Fan, apresentadora do programa Jogo Aberto, é considerada 

a primeira mulher âncora de um programa esportivo na televisão brasileira. A jornalista 

comanda a atração desde seu início, em 2007.  

O âncora precisa ser isento, ético, exato, mas nunca carrancudo. O sorriso, o bom 

humor e a descontração não prejudicam a credibilidade e seriedade do trabalho desenvolvido 

e a cobertura alegre, descontraída e animada não deveria ser comparada a um programa 

humorístico (BARBEIRO; RANGEL, 2006).  

Para Silva (2009), hoje, à frente dos telejornais, estão os verdadeiros agentes sociais 

que não apenas transmitem notícias, mas também interpretam e quase sempre opinam sobre 

os grandes acontecimentos do mundo. Segundo a mesma autora, a performance e o estilo de 

cada âncora variam de acordo com a linha editorial do programa que apresentam e, também, 

com os interesses da emissora a que estão ligados.   

Todos os apresentadores de programas, sejam esportivos ou não, precisam estar 

sempre atentos. Os que apresentam programas esportivos, mais ainda, pois eles, pela própria 

natureza do esporte, vivem de imprevisibilidade.  

 

 

2.2 AS MULHERES NO TELEJORNALISMO ESPORTIVO 

 

Se antes era quase impossível encontrar mulheres no esporte, conforme citou Coelho 

(2004), hoje elas passaram a dominar o campo que até então era considerado masculino. A 

presença feminina ganhou destaque em programas esportivos. Elas apresentam, comentam, 

realizam matérias e até comandam programas televisivos do gênero. Com a grande 

visibilidade conquistada, surgiram também os preconceitos e os tabus a serem quebrados 

pelas mulheres, mostrando que uma mulher pode entender e falar do mundo esportivo. É a 

partir desse panorama que estruturamos este subcapítulo.  
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2.2.1 Histórico da participação feminina 

 

As mulheres, inicialmente, sequer podiam assistir as competições esportivas, pois 

eram restritas ao universo masculino (RAMOS, 2003). Ainda hoje, as mulheres lutam por um 

espaço no mundo esportivo, inclusive no jornalismo esportivo, onde também sofrem 

dificuldades. Segundo Bravo (2009), como nas outras profissões, dificilmente a mulher 

conseguia destaque e respeito dentro do esporte. 

As mudanças foram lentas, mas as mulheres conquistaram um espaço na área que era 

predominantemente masculina. 

 

Era quase impossível ver mulheres no esporte até o inicio dos anos 70. A coisa 

mudou. Não que hoje as redações esportivas tenham o mesmo numero de mulheres 

em relação ao contingente masculino. Mas é possível até que o índice feminino na 

redação reflita o interesse da população. Se em estádio de futebol, autódromo ou 

ginásio há mais homens do que mulheres é normal que haja também índice diferente 

de homens e mulheres nas redações (COELHO, 2004, p. 34). 

 

Para Bravo (2009), as oportunidades não são iguais para homens e mulheres, no que 

diz respeito à atuação jornalística no meio esportivo. As mulheres ainda são minorias, mas 

elas passaram a ganhar destaque pelo conhecimento e o envolvimento com o mundo 

esportivo. Essas que eram vistas como o “segundo-sexo” durante décadas, tiraram o salto e 

passaram a praticar esportes e a informar dentro dos campos. 

Entre as mulheres que deram o pontapé inicial na luta por direitos igualitários no 

jornalismo esportivo está Isabela Scalabrini. Repórter da Globo desde 1980, a jornalista, que 

começou fazendo matérias para o Globo Esporte, cobria diversas modalidades esportivas, 

menos o futebol, que era destinado aos homens da redação. Iniciava-se, então, a entrada da 

mulher para o telejornalismo esportivo brasileiro
2
.  

Por possuir um bom desempenho no Pan-Americano na Venezuela em 1983, 

Scalabrini cobriu importantes competições, como os Jogos Olímpicos de 1994, em Los 

Angeles, em 1998, na Coreia do Sul e a Copa do Mundo de 1986, no México (REDE 

GLOBO, 2012).  

Outro exemplo é a jornalista Ana Cláudia Zimmermann Sachser. Ela foi repórter 

esportiva da Rede Globo no Rio de Janeiro a partir de 1995, e atuou como repórter de campo 

na Copa de 1998, que ocorreu na França. Para Tavares (2005), a presença da jornalista nos 

gramados, representando a maior rede de televisão no país, teve um valor incalculável:  

                                                           
2
 Não foram encontradas mais informações sobre a primeira mulher no telejornalismo esportivo.  
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Afinal, o futebol sempre foi tido como coisa de homem. São poucas as que se 

arriscam no jornalismo esportivo. Segundo, porque as poucas que atuavam 

normalmente atuavam na apresentação de programas esportivos. E terceiro, porque 

ser repórter de campo, titular, e ainda por cima na Rede Globo, já é uma tarefa 

hercúlea para os homens. Mas nada que fosse impossível para uma mulher 

(TAVARES, 2006,).  

 

Em entrevista ao Jornal Nacional, na comemoração dos 40 anos do programa, a 

jornalista Isabela Scalabrini falou da sua entrada no mundo esportivo. Ela conta que era visto 

como algo curioso e duvidoso uma mulher entender de esporte. Scalabrini relata também que 

era a única mulher no departamento de esportes da Rede Globo na década de 1980 (REDE 

GLOBO, 2009).  

Nos dias de hoje, o difícil é não encontrar uma mulher presente na área do 

telejornalismo esportivo. Se antes a falta de mulheres jornalistas no esporte chamava atenção, 

hoje o crescimento e a participação delas em todas as modalidades ganha destaque em várias 

emissoras. Exemplos de mulheres que se destacaram em nosso país, são nomes como Glenda 

Koslowiski (Globo), Cristina Lyra (RedeTV), Mylena Ciribelli (Record) e Renata Fan (Band). 

O número de mulheres que se direcionam para a área esportiva cresce cada vez mais.   

Para Ramos (2003), as mulheres dão uma nova imagem aos programas esportivos, 

apresentando desenvoltura e um pouco mais de emoção. E foi por sua desenvoltura que a 

jornalista Fátima Bernardes conquistou os jogadores da seleção brasileira, com sua simpatia e 

profissionalismo, sendo foi eleita a Musa da Copa do Mundo de 2002. 

 Fátima ancorou o Jornal Nacional (programa que apresentou por quase 14 anos), 

direto do Japão e Coreia do Sul com notícias sobre a seleção brasileira, entrevistando 

jogadores e técnicos (REDE GLOBO, 2012). Em entrevista ao livro “Jornal Nacional Modo 

de Fazer”, a jornalista fala sobre o título de Musa da Copa. Ela acredita que recebeu o prêmio 

da seleção pelo seu esforço. “[...] Eu acho que eles quiseram premiar o meu esforço, porque 

trabalhei muito. Às cinco e quinze da manhã, eu já estava maquiada. Foi muito trabalho, 

atualmente recompensado” (BONNER, 2009, p. 172).   

A jornalista já totaliza, em sua carreira, quatro Copas do Mundo. A primeira foi no ano 

de 1994, nos Estados Unidos; depois, em 2002, onde foi eleita Musa da Copa, realizada no 

Japão e Coreia do Sul; no ano de 2006, na Alemanha; e 2010 na África do Sul.  

Para Soares e Michel (2009), o envolvimento da mulher com o esporte, nas últimas 

décadas, ultrapassou os limites de quadras e campos, na busca, mais uma vez, de demarcar um 

novo território. Muitas que estão à frente do jornalismo esportivo fazem parte do grupo de 

amantes e praticantes de esporte. A jornalista Glenda Koslosk, atual apresentadora do 
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programa Esporte Espetacular, da TV Globo, é um exemplo. Ela começou a vida no surfe, na 

categoria bodyboarding, e possui em sua bagagem a conquista de cinco campeonatos 

nacionais e quatro mundiais. “As mulheres vieram para soltar o verbo; elas entendem de 

basquete, rali, Fórmula 1 e futebol” (RAMOS, 2003).   

Um exemplo da presença feminina na Fórmula 1, uma área ainda restrita para as 

mulheres, encontramos a jornalista Mariana Becker da Rede Globo. Em entrevista ao site da 

Rede Globo, Becker fala de seu envolvimento com a velocidade e competições 

automobilísticas. A jornalista conta que fica muito feliz em ouvir bons comentários sobre o 

seu trabalho e acredita que, por ser mulher, consegue ter uma visão diferenciada sobre as 

competições (REDE GLOBO, 2009).  

 As mulheres estão conseguindo evoluir no mundo esportivo e provar que, com o 

passar dos anos, a sua presença no esporte está mudando.  

 

O fato, no entanto, é que as mulheres na maior parte são encaminhadas para as 

editorias de esportes amadores. É mais fácil demonstrar conhecimento sobre vôlei, 

basquete e tênis do que sobre futebol e automobilismo. Territórios onde o machismo 

ainda impera. Mas também onde menos mulheres do que homens demonstram 

conhecimento (COELHO, 2004, p. 35). 

 

Enquanto algumas se destacam no mundo esportivo, outras jornalistas deixam a 

desejar. Como relata Ramos (2003), sobre a jornalista Ana Luiza de Castro, que apresentava o 

programa Esporte Total, da TV Bandeirantes: 

  

A linguagem jovem com certa liberdade de expressão e abertura para comentários 

entre as matérias, muito utilizada neste tipo de programa, coloca em risco a 

credibilidade do apresentador e do próprio programa se não for bem utilizada. Ana 

Luiza, infelizmente, comete erros grotescos, tanto técnicos como de informação 

(RAMOS, 2003). 

 

No ano de 2007, o programa Esporte Total da Band terminou e foi substituído pelo 

programa Jogo Aberto, que é comandado até hoje pela jornalista Renata Fan. A atual 

apresentadora é considerada a primeira mulher na TV aberta a ser âncora de uma mesa 

redonda sobre futebol na televisão brasileira (BAND, 2012).  

Uma crítica que envolve as jornalistas esportivas é de que muitas mulheres atuam 

apenas como assistentes de palco ou lendo scripts, e que sua presença é colocada como 

estratégia para aumentar a audiência. 

 

O aumento da presença feminina no jornalismo esportivo na televisão nas 

últimas duas décadas não significou grandes mudanças na rotina das 
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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 (RIGHI, 2006, p. 32).  

 

Atualmente, ainda são raros os programas esportivos televisivos que possuem uma 

mulher formadora de opinião. Segundo Bravo (2009), a mulher jornalista esportiva ainda não 

está totalmente inserida no meio esportivo. As mulheres ainda não narram um jogo ou 

participam das áreas mais opinativas do jornalismo esportivo brasileiro.   

No entanto, “se formos comparar com o início do jornalismo, onde a presença 

feminina era quase nula, esse é um bom resultado para as mulheres que como os homens são 

amantes do esporte” (BRAVO, 2009, p. 29).  

As mulheres estão conseguindo conquistar seu espaço e, com o passar dos anos, hoje o 

grande número de jornalistas do gênero feminino no esporte ganha destaque. Elas encontram-

se cada vez mais capacitadas para realizar um bom jornalismo esportivo.   

Em homenagem ao dia internacional da mulher de 2012, o programa Bom dia Rio 

Grande apresentou uma série de matérias especiais sobre mulheres. Em uma delas, as 

jornalistas que cobrem futebol foram assunto (REDE GLOBO, 2012).  

Na reportagem especial, realizada por Andrei Kampff, é relatado em números o 

crescimento da presença feminina no mundo esportivo. Hoje, o número de jornalistas 

credenciadas, comparado aos anos 1980, é 12 vezes maior, aumentando de oito para 90 

mulheres jornalistas que trabalham com futebol.  

Soares e Michel (2009) acreditam que elas fazem sucesso porque encantam e 

encantam porque possuem talento. Deixando claro, assim, que as mulheres estão conseguindo 

quebrar o preconceito pela grande massa masculina de que futebol é coisa de homem. 

 

2.2.2 A beleza feminina no jornalismo esportivo 

 

 A valorização da beleza encontrada na mulher não vem de agora; segundo Lipovetsky 

(2000), desde a Antiguidade a beleza feminina é celebrada pelos artistas, mas sua estética 

desperta a desconfiança dos homens. Para Soares e Michel (2009), a chegada da mulher na 

comunicação dependeu de uma questão de tempo: primeiro, para os microfones do rádio e, 

com a chegada da televisão, elas invadiram o veículo da imagem. A visibilidade que a 

televisão proporciona acarreta em um reflexo para a sociedade. Segundo Righi (2006), a 
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televisão descobriu que trazer para frente das câmeras pessoas que refletissem um ideal de 

beleza na sociedade poderia ser uma forma de atrair mais audiência. 

Apresentadoras, comentaristas, jornalistas e repórteres do gênero esportivo passaram 

ter como característica a beleza, refletindo um estereótipo ligado ao gênero feminino, de que a 

mulher para ter lugar como apresentadora, deve ser acima de tudo bela.  

 

Beleza, um corpo “sarado” e um rostinho bonito. Em muitos programas de televisão, 

esportivo, telejornalístico ou de entretenimento, ser bonita é característica 

obrigatória nos currículos das mulheres que desejam entrar nesse contexto (RIGHI, 

2006, p. 51). 

 

 

 Com a hipervalorização dos atributos físicos, criou-se um preconceito ao contrário, o 

de que uma mulher não pode entender de esportes se ela tiver como destaque a beleza física. 

Isso porque o estereótipo sobre o gênero feminino reduz à mulher a um conjunto de 

características físicas. Este processo “reduz toda a variedade de características de um povo, 

uma raça, um gênero, uma classe social ou um ‘grupo desviante’ a alguns poucos atributos 

essenciais”, geralmente entendidos como naturais e que, em relação à mulher, refere-se a um 

determinado biótipo.  

 Muitos ainda acreditam que a inclusão da mulher no jornalismo esportivo é uma 

estratégia de marketing estético. No entanto, Roaly (2004) defende que “as mulheres já 

provaram que isso é uma grande mentira inventada para aplacar o ego de muitos homens, que 

não reconhecem que as mulheres se mostram muito mais competentes no âmbito 

profissional”.   

 Enquanto os homens ganham importância pelo que são como profissionais, a jornalista 

Dulcília Buitoni (REZAGHI, 2012b) acredita que a mulher jornalista que está na TV tem que 

ter, além de uma boa aparência física, destaque pela sua beleza e simpatia. Muitas jornalistas 

do sexo feminino que não tenham um certo tipo de beleza não conseguem um espaço na área 

esportiva. 

 

Em certas profissões a valorização da beleza feminina funciona como um 

instrumento de discriminação sexual: existem empresas que se recusam a contratar 

mulheres ou licenciá-las por “aparência em desacordo,” ligada ao peso ou à idade 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 190). 

 

Para a jornalista Renata Fan, a estética na televisão é um padrão nacional e 

internacional. Ela acredita que há, sim, uma preferência pelo rosto bonito, mas que as 

mulheres têm mais dificuldades para ganhar destaque na TV. “A estética para as mulheres é 



 31 

uma exigência da TV como um todo. Mas nenhuma mulher se mantém no ar se não tiver 

talento e não souber do que está falando” (PLAYBOY, 2012). 

 Roaly (2004) explica que, a partir da conquista da mulher no direito de reivindicar por 

melhores condições na vida e no trabalho, o reconhecimento profissional cresceu 

grandemente. No entanto ele acredita que “ainda existe um grande caminho para a mulher 

trilhar no mundo do jornalismo esportivo e muitos tabus e preconceitos a serem quebrados” 

(ROALY, 2004).   

Estudos de Righi (2006) mostraram que, em alguns programas de televisão, as 

mulheres já conseguem algum destaque na participação, levando em consideração o 

conhecimento e a expressão de opiniões. Porém, na sua análise, é visto que muitas continuam 

como na Antiguidade, apenas oferecendo os louros da vitória aos homens, pois a atuação 

ainda é mínima.  

   A beleza encontrada nas jornalistas esportivas passou ser um tabu, pois as mulheres 

têm que provar que podem ser bonitas e também entender de esportes. A aparência, não 

apenas no jornalismo esportivo como em outras profissões, muitas vezes, vira uma armadilha 

para as mulheres.  

“Muitos estereótipos negativos ligados a beleza feminina permanecem:  se uma mulher 

bonita é bem sucedida profissionalmente, não deixam de ser formuladas palavras pouco 

delicadas sobre as condições de seu sucesso” (LIPOVETSKY, 2000, p.183). 

O mesmo autor questiona que a beleza exige mais juventude da mulher do que do 

homem em programas televisivos. “As mulheres com mais de quarenta anos são muito menos 

numerosas que seus homólogos masculinos” (LIPOVETSKY, 2000, p. 190).  Os manuais de 

telejornalismo e livros sobre produção para televisão citam a importância da relação da 

imagem e da credibilidade com os profissionais que atuam em frente às câmeras. O corpo 

funciona como veículo de comunicação, pequenos detalhes, como a roupa utilizada por estes 

profissionais, produzem sentido e comunicam algo ao receptor da mensagem.  

Para Bonásio (2002), se o apresentador quiser ser levado a sério na televisão precisa 

vestir-se de maneira apropriada ao estilo e formato do programa. “As roupas estão 

diretamente relacionadas à imagem que você passa diante das câmeras. A roupa que você 

escolhe deve complementar o programa e os seus próprios objetivos de comunicação” 

(BONÁSIO, 2002, p. 143). 

Enquanto Lipovetsky (2000) acredita que a mulher deve neutralizar a sua aparência 

para impor-se no mundo empresarial, como proibir-se de usar saias curtas, saltos altos, 
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decotes e cabelos compridos, a jornalista Dulcília Buitoni mostra sua visão no mundo 

televisivo: 

 

A mulher continua sendo representada com uma visão muito masculina. Ela é 

representada de forma a atender certos padrões de consumo. Toda a mídia, a TV, as 

revistas femininas, a publicidade, insistem na mesma linha: a mulher super 

arrumada, super sexy. Que não é a mulher de verdade que está trabalhando e 

estudando no dia a dia. A tendência é que a representação padrão da mulher seja ela 

toda boneca, toda Barbie. Na verdade, ela acaba sendo um objeto de desfrute 

(REZAGHI, 2012b).  

 

O telejornalismo permitiu a união da informação à estética e, tanto as mulheres como 

os homens presentes na mídia são exemplo disso, dificilmente os encontramos mal vestidos 

ou fora de um padrão de beleza estipulado pela sociedade. “A roupa diz muito sobre a pessoa, 

antes mesmo que ela tenha dito uma única palavra. Existe uma tendência natural nas pessoas 

de associar certos modelos de roupas com certas imagens” (BONÁSIO, 2002, p. 143). O autor 

exemplifica, dizendo que provavelmente não confiaríamos em um advogado se estivesse 

vestido com bermuda e um colete de couro. A partir do exemplo citado pelo autor, podemos 

dizer que os vestuários utilizados pelas mulheres apresentadoras podem trazer variados 

significados a quem lhes assiste, como uma imagem vista de forma preconceituosa ou, então, 

apenas vista como uma mulher bem arrumada que valoriza seu corpo. Através daquilo que a 

apresentadora veste, as cores das roupas que utiliza, a forma como penteia ou corta os 

cabelos, a maquiagem que utiliza e os acessórios que coloca no corpo geram mensagens aos 

seus receptores.  

Barbeiro (2005) acredita que o telejornalista deve ter em mente qual é o seu verdadeiro 

papel como comunicador, não se confundir como um artista dentro de um veículo de 

comunicação, pois é prejudicial no processo comunicativo e na imagem de credibilidade do 

próprio profissional e também da empresa na qual está inserido.  

 Em entrevista ao site da faculdade de Jornalismo da Cásper Líbero, a jornalista 

Regiani Ritter, referência no jornalismo esportivo, relata qual é desejo das profissionais que 

buscam entrar no mundo esportivo. “Nós só queremos um espaço legítimo, mas um espaço 

verdadeiro, não espaço falso pra exibir caras e bocas onde a mulher fica como figura 

decorativa” (REZAGHI, 2012a). Enquanto a mulher tem que se manter bela, o requisito para 

os apresentadores de televisão homens é a experiência.  

Bravo (2009) deixa claro que a inserção da mulher no jornalismo esportivo não é 

apenas para aproximar o público masculino, mas também uma estratégia para atrair o público 

feminino. A presença da mulher jornalista passa ser atrativa para ambos os públicos. Para a 
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mesma autora, a presença da mulher no jornalismo esportivo tem uma imagem melhor aceita 

pelo próprio sexo feminino, enquanto o público masculino ainda demonstra receio para aceitar 

a participação da mulher no campo esportivo. 

 

 

2.3 PROGRAMA JOGO ABERTO E A TRAJETÓRIA DE RENATA FAN 

 

O programa Jogo Aberto estreou no dia 5 de fevereiro de 2007, tendo como 

apresentadora a jornalista Renata Fan. O programa Jogo Aberto é ao vivo e vai ao ar de 

segunda a sexta-feira, às 11h15min, em edição nacional, e a partir das 12h30min até 13h a 

atração continua com um debate apenas para São Paulo e para as parabólicas. Em outros 

Estados, são exibidos programas esportivos locais.  

Em 2011, Renata Fan também passou a apresentar a versão web do programa. Às 

segundas e quintas-feiras, Jogo Aberto 3.0 está no ar pelo site da emissora, logo após a versão 

ao vivo da TV. 

Jogo Aberto é um programa de notícias e debates dedicado principalmente ao futebol, 

onde os lances são debatidos por ex-jogadores de futebol e especialistas no esporte. No 

elenco, atuam nomes como Denílson, Ronaldo Giovanelli, Edmundo e especialistas, como Dr. 

Osmar, Mauro Beting e Ulisses Costa.  

Natural de Santo Ângelo, região das Missões, no Rio Grande do Sul, Renata Fan é 

considerada a primeira mulher a comandar uma mesa redonda de futebol no Brasil (BAND, 

2012). A jornalista, âncora do programa, é responsável pela apresentação e mediação do 

debate. Conforme podemos ver na Figura 1, a imagem de Renata é representada de forma 

diferenciada dos demais participantes, pois é ela quem tem maior destaque dentro da atração. 

Formada em Direito, pelo instituto de Ensino Superior Santo Ângelo (IESA), desistiu 

da carreira jurídica para entrar na área da comunicação. No ano de 2005, Renata, concluiu o 

curso de Comunicação Social nas Faculdades Integradas Alcântara Machado (FIAM), em São 

Paulo.  
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Figura 1 - No cenário do programa Jogo Aberto, Renata Fan acompanhada dos 

participantes da atração 

 

Segundo o site oficial da jornalista, Renata, mesmo cursando Direito, trabalhava 

durante o dia na Rádio Transamérica de Santo Ângelo como locutora. Uma prova de que ela 

já levava jeito com os microfones (FAN, 2012).  

No ano de 1999, a futura advogada entrou também para o mundo da beleza. Ela 

conquistou os títulos de Miss Santo Ângelo, Miss Rio Grande do Sul e de Miss Brasil no 

mesmo ano. Logo, foi para o Miss Universo representando o nosso país em Trinidad e 

Tobago, no Caribe. Entre 99 participantes, conquistou o décimo segundo lugar. Viajou para 

mais de 22 países entre 1999 e o início de 2002, época em que resolveu começar a sua 

segunda faculdade.  

Como a maioria das profissionais atuantes do Jornalismo Esportivo, o interesse de 

Renata por esporte vem da infância. Em entrevista à revista Playboy no mês de abril desse 

ano, a jornalista conta sobre a sua vocação no mundo esportivo: “[...] enquanto minhas amigas 

se reuniam para ouvir música, eu sentava ao lado do pai delas para ouvir o jogo na rádio”. Ela 

também comenta sobre a sua paixão pelo futebol e pelo Internacional de Porto Alegre, time 

pelo qual torce. “Vi o jogo da final do Mundial em 2006, sozinha em casa. Era bem cedinho, e 

tenho certeza que acordei o prédio inteiro por que fiquei sem voz de tanto gritar” 

(PLAYBOY, 2012).  

Ainda de acordo com o site oficial da apresentadora, em junho de 2003 surge a 

oportunidade de Renata fazer um piloto para a área de esportes na Rede Record de Televisão. 

Aprovada no teste, ela passa a apresentar o programa Terceiro Tempo ao lado de Milton 

Neves, todos os domingos à noite, pouco depois, o Debate Bola, ao meio-dia, no mesmo 
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canal. No início, Renata Fan apenas lia e-mail de telespectadores, mas, aos poucos, ela foi 

mostrando sua competência e conhecimento na área do futebol (FAN, 2012).  

Além das duas atrações esportivas da Record, a jornalista, com ajuda de Milton Neves, 

crescia na atração esportiva. Fan apresentou o Golaço, da Rede Mulher, de 2005 a dezembro 

de 2006. 

No ano de 2007, foi escalada pela TV Bandeirantes para comandar o programa Jogo 

Aberto, diariamente, e o Apito Final, um resumo semanal da rodada, que foi ao ar até outubro 

de 2011. Ela está no comando do programa Jogo Aberto desde sua estreia, no dia 5 de 

fevereiro de 2007.  



 36 

CAPÍTULO III – ANÁLISE DA ATUAÇÃO DE RENATA FAN NO PROGRAMA 

JOGO ABERTO 

 

Este capítulo trata da análise propriamente dita da participação de Renata Fan no 

programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes. Inicialmente, é explicada a metodologia 

empregada, depois se passa à apresentação das categorias de análise, que foram criadas a 

partir de uma pesquisa exploratória dos programas selecionados em relação com as teorias 

estudadas. Depois, passa-se à categorização dos aspectos principais observados e, finalmente, 

à interpretação do programa. 

 

3.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

Este trabalho foi desenvolvido através da análise de conteúdo que, segundo Herscovitz 

(2007, p. 123), serve para “descrever e classificar produtos, gêneros e formatos jornalísticos, 

com intuito de avaliar características da produção de indivíduos, grupos e organizações”.  

A análise de conteúdo colaborou para uma melhor interpretação na busca de 

identificação de como é representada a imagem da mulher no telejornalismo esportivo, pois, 

com a análise de conteúdo jornalística, “é possível recolher e analisar textos, sons, símbolos e 

imagens impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital encontrados na 

mídia, a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos estudados” (HERSCOVITZ, 

2007, p. 123). Com a aplicação dessa análise, foi possível fazer inferências sobre a 

representação da jornalista Renata Fan no programa Jogo Aberto a partir de algumas 

categorias. 

O objeto de pesquisa, o programa Jogo Aberto, que vai ao ar de segunda a sexta-feira 

na TV Bandeirantes, foi gravado durante uma semana, do dia 5 a 9 de novembro de 2012, 

compondo o corpus de pesquisa cerca de 10 horas de gravação. Sendo que, no dia 8 de 

novembro, por motivos não divulgados, a jornalista Renata Fan não participou da atração e foi 

substituída por Paloma Tocci, escolhida para desenvolver seu papel quando fosse necessário. 

 O presente estudo também levou em consideração a entrevista concedida pela âncora 

da atração, Renata Fan, no dia 04 de outubro de 2012, via e-mail, para uma melhor 

interpretação de sua atuação.  

Através da pesquisa bibliográfica realizada no capitulo I e II deste trabalho, surgiram 

categorias de análise a serem observadas na atuação de Renata Fan no programa que serão 

apresentadas no próximo item.  
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3.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Para analisar a representação midiática da mulher, por meio da atuação da jornalista 

Renata Fan como âncora do programa Jogo Aberto, foram formuladas três principais 

categorias de análise, de acordo com a revisão bibliográfica desenvolvida nos capítulos 

anteriores e uma pesquisa exploratória do corpus. As categorias conceituais que foram usadas 

na análise de conteúdo são: profissionalismo, imagem e expressividade/carisma.  

 

3.2.1 Profissionalismo 

 

Conforme já refletimos com os autores Barbeiro e Rangel (2006), Coelho (2004) e 

Duarte (2006), os jornalistas que trabalham na área de esportes possuem as mesmas regras e 

éticas que qualquer outro profissional da comunicação. O profissional atuante nesta área deve 

ter como características fundamentais o conhecimento das regras do esporte e estar sempre se 

atualizando com o que acontece no mundo esportivo.   

O jornalista esportivo trata com os fatos, não com a ficção, portanto, boatos e rumores 

não substituem o fato e não devem ser tratados como notícia. Do mesmo modo, a separação 

do que é notícia e do que é entretenimento deve existir durante uma programação. Entretanto, 

descontração, bom humor e sorriso são naturais na atuação de jornalistas esportivos e, nem 

por isso, prejudicam a credibilidade e seriedade do programa.  

Conforme Barbeiro e Rangel (2006), vimos que o diferencial dos programas 

televisivos é a maneira que ele é apresentado, sendo o âncora o principal apresentador de um 

programa de notícias. Ele é o ponto de referência de um telejornal, participante ativo de todas 

as etapas de uma atração, pois convoca repórteres, correspondentes, especialistas e outros 

tipos de entrevistados. Programas mais dinâmicos estão cada vez mais comuns. Ensaios, 

combinações entre o apresentador e entrevistado do que será dito durante uma atração não 

prejudica o compromisso ético do jornalista, mesmo passando ao telespectador uma sensação 

de que tudo está sendo de improviso.  

O que diferencia o telejornal hoje é a forma que as notícias são apresentadas, e quem 

as apresenta. Carisma, credibilidade, desenvoltura e talento passaram ser fundamentais no 

âncora, pois colabora com a escolha do público ao programa que vai assistir. Inclusive, 

possuir uma boa preparação para realizar entrevistas ao vivo, informar e interpretar os 

acontecimentos, além de conhecer bem as regras do esporte e ter boas noções da conduta 
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jornalística. Ele é o responsável por intervenções e também se torna a peça fundamental de 

uma transmissão ou programa para dar ritmo e movimento à atração. 

Podemos dizer que, nessa categoria, foram incluídos os traços no programa que se 

referem à conduta jornalística de Renata Fan durante a programação, o seu conhecimento no 

campo esportivo e sua atuação como âncora. O objetivo é identificar como é representada a 

jornalista neste aspecto e observar se há uma ênfase na profissional pelo fato de ser mulher.  

 

 

3.2.2. Imagem 

 

 Nessa categoria, com embasamento nos autores Lipovetsky (2000), Barbeiro (2005) e 

Bonásio (2002), foi possível observar que com a visibilidade que a televisão proporcionou o 

telejornalismo permitiu a união da informação à estética. A forma que a imagem da mulher é 

construída pela mídia influenciará na representação sobre o gênero feminino perante a 

sociedade.  

 Muitas jornalistas que estão frente às câmeras ganham destaque pelo seu 

conhecimento, sua aparecia física, beleza e seu carisma, principalmente no jornalismo 

esportivo. Pelo fato de possuírem tais atributos, estereótipos negativos são relacionados a elas. 

Preconceitos pelo fato de ser mulher, entender de esporte e ser bonita fazem com que os seus 

conhecimentos e opiniões passem despercebidos, e a aparência vire uma armadilha para as 

mesmas. Como efeito de muitos ainda acreditarem que a presença da mulher no 

telejornalismo esportivo seja uma estratégia de marketing estético.  

 O corpo funciona como veículo de comunicação, a forma que as apresentadoras se 

vestem, as cores das roupas, os penteados, suas maquiagens e os acessórios utilizados 

refletem na representação que adquirimos sobre elas. De acordo com o autor Bonásio (2002), 

vimos que um apresentador deve cuidar a aparência de suas roupas, pois existem alguns 

estilos, cores e tecidos que não ficam bem na tela.  

 Cores saturadas e brilhantes na televisão tendem a se reproduzirem mal na dimensão 

do vídeo. Muitas vezes, não destaca a aparência da jornalista e pode até interferir na 

comunicação de sua mensagem. A roupa diz muito sobre a pessoa e como o apresentador 

representa a sua própria personalidade pode ser julgado sem antes mesmo dizer uma palavra. 

A seleção de roupas depende do programa, de sua audiência e da imagem que desejam passar, 

pois ela complementa o programa e seus próprios objetivos de comunicação. É a partir do 

impacto do vídeo com suas aparências e ações que serão julgados pela audiência. 
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 Na categoria imagem, foram inclusas descrições do programa que se referem à forma 

que a jornalista é priorizada, à maneira que sua beleza é explorada e à escolha do vestuário 

utilizado pela mesma. O objetivo é identificar como este fator é explorado e pode revelar a 

representação da mulher ainda ligada a estereótipos e padrões da beleza feminina, da mulher 

como objeto a ser apreciado.   

 

 

3.2.3 Expressividade / Carisma 

 

 Conforme já refletimos com os autores Barbeiro e Rangel (2006), Bravo (2009) 

Ramos (2003) e Bonásio (2002), as mulheres estão conseguindo conquistar seu espaço nos 

meios de comunicação e cargos de grande importância estão sendo adquiridos por elas. Em 

programas esportivos, elas se destacam cada vez mais e dão uma nova imagem à atração 

apresentando desenvoltura e um pouco mais de emoção. É a partir dos meios de comunicação 

que as formas simbólicas são apresentadas aos indivíduos. A opinião pública, muitas vezes, se 

caracteriza pela forma em que os meios as reproduzem.  

 Pelo o jornalismo esportivo estar relacionado a um programa de entretenimento, pois 

um evento esportivo distrai as pessoas, é um lazer, a interação do âncora com o telespectador 

é fundamental. A linguagem usada por ele junto com a forma como olham para a câmera tem 

transformado o universo do jornalismo, pois tornam íntimos seus telespectadores.   

 Nos telejornais, muitas vezes pelo fato de ser ao vivo, o âncora fala e comenta sobre 

um determinado assunto como se estivesse criando na hora, mas, na verdade, está lendo no 

telepromper (sistema de espelho na câmera de estúdio que aparece o texto ou roteiro para o 

apresentador). Fato este, que não fere a ética nem tira o mérito jornalístico. Recursos próprios 

da arte cênica são usados no telejornalismo. Para ter um desempenho perfeito no vídeo, existe 

muito ensaio e treinamento. Para apresentar um programa de televisão, é necessário saber 

relacionar-se com a câmera, com o áudio e com o tempo.  

 Conforme Bonásio (2002), em seu manual sobre telejornalismo, a televisão exige uma 

ligação de intimidade com o telespectador, sendo essencial o apresentador desenvolver diante 

das câmeras um estilo à vontade e confortável para refletir naturalidade. O apresentador ajuda 

criar interesse no programa, ao movimentar-se bem para a câmera e ao passar uma ligação 

“olho no olho” para o seu público.  

 Uma das principais características de um apresentador é sua habilidade de estabelecer 

a ilusão de estar fazendo contato visual com o telespectador. O áudio com o vídeo cria uma 
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relação pessoal com o apresentador, por entrarem diariamente na casa das pessoas 

apresentando o telejornal se comunicam com a audiência e esta relação se torna quase uma 

amizade. 

 Considerado peça fundamental de uma transmissão para dar ritmo e movimento à 

atração, o âncora pode utilizar o sorriso, bom humor e a descontração durante a sua 

apresentação sem prejudicar a credibilidade e seriedade do trabalho desenvolvido.  

Nessa categoria, foram incluídos os traços no programa que se referem à atuação de 

Renata Fan frente às câmeras como o carisma e comunicação, a forma que gesticula durante a 

atração, a utilização de brincadeiras e descontração dela com os outros integrantes do 

programa. Esses elementos podem ajudar a observar também os modos pelos quais a imagem 

da mulher é representada pelo programa.  

 

 

3.3 ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO PROGRAMA JOGO ABERTO 

 

  Nesta seção, iremos proceder a análise do programa. Inicialmente, a análise de acordo 

com as categorias estipuladas relacionadas ao material observado; e depois, a interpretação do 

programa com o conteúdo da entrevista concedida via e-mail pela jornalista Renata Fan.  

 

3.3.1 Análise do programa  

 

Foi observada a atuação da jornalista Renata Fan, no programa Jogo Aberto, gravado 

de segunda a sexta-feira de 5 a 9 de novembro de 2012. Sendo que um dia da semana não 

entrou na categorização, pois a jornalista não participou da atração do dia 8 de novembro, 

quinta-feira, por motivos não divulgados. Em seu lugar, atuou Paloma Tocci, jornalista que a 

substitui quando necessário.  

Como o objetivo deste trabalho é analisar a atuação de Renata Fan, ficamos então com 

quatro programas a serem categorizados, porém, o que Paloma Tocci participou colaborou 

para uma melhor percepção da maneira em que a mulher é enfatizada na atração. A partir das 

observações dos quatro programas, conceituamos a atuação de Renata Fan de acordo com as 

categorias formuladas no subcapítulo anterior. As categorizações serão pontuadas com falas 

destacadas de Renata e dos integrantes do programa nas edições analisadas. 
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3.3.1.1 Profissionalismo  

 

Os programas televisivos atuais ganham destaque pela forma e por quem os apresenta. 

Durante a observação do programa Jogo Aberto, foi possível verificar, desde o primeiro 

momento, que a apresentadora Renata Fan possui como características principais a 

espontaneidade e a alegria durante toda sua atuação. Atributos estes correspondentes ao papel 

de um âncora em programas esportivos.  

Por ser a âncora da atração, a jornalista é o ponto de referência do programa. Ela 

introduz todas as matérias, as complementa após o término e comenta nos blocos em que 

Denílson aparece ao seu lado sobre as matérias já idas ao ar. Os dois fazem comentários e 

levantam questionamentos, deixando bem nítida a separação de notícia e opinião. A jornalista 

apresenta conhecimento sobre o assunto abordado.  

A maneira que a mulher é representada em um programa esportivo irá influenciar na 

representação social sobre o gênero feminino, pois os meios de comunicação são responsáveis 

pela construção de sentidos de cada indivíduo em sociedade, conforme já refletimos nos 

capítulos teóricos deste trabalho. 

Com este embasamento, podemos dizer que a presença da jornalista Renata Fan em 

uma área vista como masculina, quebra as regras e representações tradicionais que circulam 

na sociedade e na mídia de um modo geral, gerando novos significados. A mulher presente na 

atração falando sobre o tema e mostrando seu conhecimento no esporte poderá contribuir para 

uma sociedade mais igualitária em relação à percepção sobre a mulher. Consequentemente, 

prova que as mulheres são capazes de se introduzirem em qualquer setor, seja ele considerado 

masculino ou não.  

  Enquanto a jornalista realiza as chamadas, é possível identificar que a mesma faz uso 

do teleprompter. Fato este que não desmerece a jornalista, pois faz parte dos artifícios 

utilizados pelo meio televisivo. Os programas ao vivo, muitas vezes, realizam ensaios, 

combinações entre os apresentadores e entrevistados para não ocorrer erros e todos terem 

conhecimento do que será discutido durante a atração.  

 A partir desse embasamento, notamos que, durante os comentários da jornalista com o 

Denílson, temos a sensação de que tudo está sendo de improviso, os dois têm a mesma 

participação, Renata pergunta e também opina, entretanto, se foi ou não ensaiado, não afetaria 

no compromisso ético do jornalista, conforme já vimos.  

 A convocação de repórteres de outros Estados para dar informações sobre os times 

locais aconteceram em todas as edições. A jornalista usou formas diferenciadas para chamá-
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los como, por exemplo, no dia 5, segunda-feira, ao chamar o repórter do Rio de Janeiro: “O 

menino do rio vai trabalhar muito hoje. Sandro Gama, nosso menino do Rio, bom dia pra 

você, quero saber de tudo!”.  

Outra situação aconteceu no dia 6 de novembro, terça-feira, quando Renata, em vez de 

falar o nome do time sobre o qual o repórter trazia informações, usa uma gíria conhecida 

referente ao local: “Olha onde está Sandro Gama, na rua, na boca do caldeirão, como a gente 

fala”.  

Em dois momentos, Renata apresentou desenvoltura e agilidade ao se tratar de 

problemas de comunicação durante reportagens ao vivo. O primeiro aconteceu na terça-feira, 

quando Renata chamou o repórter que estava ao lado do técnico do Palmeiras para a entrevista 

ao vivo, mas o microfone estava com o som baixo. Neste momento, a apresentadora mostra 

sua agilidade ao relacionar o problema com a fase atual do time: “Tivemos um problema no 

microfone do Gilson Kleina [técnico do Palmeiras], não conseguimos ouvi-lo, aliás, quando a 

fase é ruim até o microfone não funciona”.  

No programa do dia 7, quarta-feira, a segunda falha, e ela mais uma vez apresenta 

desenvoltura, falando do erro de comunicação e chamando o intervalo. Novamente ligado ao 

time do Palmeiras, em uma coletiva de imprensa, o som ficou baixo demais e não era possível 

entender o que o jogador falava: “Olha, impressionante a fase no Palmeiras, hein! Nem 

microfone, nem coletiva de imprensa! Daqui um pouquinho depois do intervalo, a gente volta 

e trará a coletiva de Barcos [jogador do Palmeiras] falando desse momento ruim do 

Palmeiras”.   

Conforme vimos no capitulo II, no Telejornalismo Esportivo, a realização de 

merchandising e publicidade em um programa por um jornalista foge da regra jornalística. 

Entretanto, cada emissora possui suas regras e táticas, e uma das características da Band é a 

inserção de comerciais durante suas programações.  

Pelo menos quatro merchandisings, conforme podemos ver na Figura 2, são 

realizados por dia durante toda a programação, ora são apresentados por Renata Fan, outros 

por Denílson, ou por outra profissional que tem apenas como função a divulgação dos 

produtos. Consequentemente, podemos dizer que a imagem de Renata Fan não é usada de 

forma abusiva pelo programa, pois Denílson realizava as mesmas funções que ela.   
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Figura 2 - Apresentadora Renata Fan realizando merchandising durante 

o programa Jogo Aberto 

 

A divulgação de notícias não confirmadas é um pecado jornalístico, não só no mundo 

esportivo como em todas as outras áreas. O jornalismo esportivo não se orienta por boatos e 

rumores, mas sim a partir de fatos (BARBEIRO; RANGEL, 2006). Renata pecou ao dizer 

sobre um boato no programa do dia 6 de novembro: “Dizem que o Marcelo Oliveira nem 

salário recebeu do Vasco, a gente não sabe se é verdade. Assim, são os boatos, como a gente 

fala no futebol”.  

Conforme Barbeiro e Rangel (2006), outra característica de um âncora em um 

programa esportivo é de não torcer, mesmo que não esconda sua preferência ao público. A 

jornalista Renata Fan é torcedora do Internacional, time gaúcho que tem como rival o Grêmio. 

Durante a análise, foi visto que, antes e depois das matérias que envolveram seu time, a sua 

atuação foi profissional. 

 Porém, no dia 9, sexta-feira quando recebeu o jogador do São Paulo, Lucas, cujo time 

era o próximo adversário do Grêmio, a jornalista pediu para o jogador a vitória do São Paulo 

no jogo contra o seu rival, o Grêmio: “Quero só ver, vocês têm que ganhar do Grêmio, hein 

Lucas! Sou torcedora do São Paulo esse final de semana. Olha a pressão”. 

Durante o debate que acontece diariamente por cerca de 30 minutos, a jornalista fica 

em pé, e os comentaristas e convidados sentados, conforme podemos observar na Figura 3. 

Ela poderia estar sentada junto com os demais ou então, todos em pé, como aparece a figura 

do âncora em outros programas esportivos, mas sua presença é representada como destaque. É 
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visto que a imagem e a representação da jornalista na atração se dão de forma que se 

sobressaia, como podemos perceber a partir de sua própria posição no cenário do programa.  

A jornalista consegue mediar e comandar o debate com certa firmeza. Ela se impõe em 

alguns momentos para a discussão ser de forma organizada, como o fato de interromper um 

dos participantes que ia levantar um questionamento para dar oportunidade a outro, que ainda 

não tinha participado do debate do dia 6 de novembro: “Só me deixa passar ao Dr. Osmar 

porque ele não fez ainda a pergunta. Doutor!”. 

 

 

Figura 3 - Renata com os participantes do debate de sexta-feira, dia 9 

de novembro 

 

No momento do debate, também enxergamos a presença do conhecimento da 

jornalista na área do mundo esportivo. Nos quatro programas ela expõe sua opinião e faz sua 

análise sobre jogadores em determinados jogos. Como exemplo, na segunda-feira, dia 5, 

quando falava sobre um jogador: “Foi a melhor contratação, na minha opinião, não só do 

Palmeiras, mas do futebol brasileiro em 2012”.  

Outra situação no mesmo debate: “E o menininho lá, o Souza, que fez dois gols contra 

o internacional ontem. Era do Palmeiras, e está jogando muito no Náutico, aprendeu a bater 

falta!”. Ainda no mesmo dia, ela questiona o baixo rendimento de um jogador: “[...] eu acho 

que ele jogou muito abaixo do que a gente tá acostumado a ver! Teve hora que ele nem 

cobrou escanteio!”. 

No debate de sexta-feira, o programa Jogo Aberto recebeu a participação do jogador 

Lucas, do São Paulo. E, a partir de uma série de homenagens que a produção preparou para o 
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jogador, com relatos de amigos e colegas de profissão, o convidado se emocionou a ponto de 

não conseguir falar. A jornalista Renata chamou o intervalo para o convidado poder se 

recompor: “Enquanto o Lucas está se recompondo aqui, a gente faz uma rápida pausa para 

voltarmos com o Lucas já recomposto”. 

 Na volta do intervalo, a apresentadora conseguiu mudar o ritmo e estimular perguntas 

referentes a outros temas, para que o clima do debate ocorresse de forma diferenciada do 

bloco anterior.  

No debate do dia 7, a jornalista mudou o seu tom de voz durante um comentário, em 

meio uma discussão sobre a violência e as ameaças que os jogadores do Palmeiras estavam 

enfrentando pelos próprios torcedores. Renata mostrou envolvimento com a discussão e deu 

um exemplo comparando a situação com a sua profissão de jornalista, onde todos os demais 

comentaristas concordaram com sua posição: “Se alguém ligar e disser assim: você não pode 

dizer tal coisa na televisão, se eu achar que é o correto, o ético, a coisa mais adequada, eu vou 

cumprir o meu dever até o final e que se exploda o que pensa o resto!”. 

O convidado especial da atração no dia 6, terça-feira, foi Emerson Leão. Renata 

demonstrou, em vários momentos que possuía conhecimento sobre o convidado participante, 

levantando questões históricas e detalhes sobre a carreira do convidado. “Estamos aqui com 

Emerson Leão e agora o assunto é o São Paulo. Você saiu recentemente do SP. Ficou alguma 

mágoa, alguma coisa em relação às pessoas que falavam que você era ditador, que você 

treinava em excesso os jogadores?”. 

Em todos os debates, a jornalista finalizou agradecendo a presença dos convidados e 

comentaristas. E deixava o público informado da próxima atração da emissora, que começa 

logo após o seu programa: “[...] vem ai o Neto e os Donos da Bola, tchau, até amanhã!”. 

A participação da jornalista na atração mostrando sua competência e realizando um 

trabalho com qualidade muda, de certa forma, o olhar cultural sobre a mulher em um 

programa esportivo e na mídia de um modo geral. Sua representação passa a ser elaborada de 

forma menos estereotipada.  
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3.3.1.2 Imagem  

 

Desde a pesquisa exploratória, foi possível observar que a jornalista Renata Fan tem a 

sua forma física e beleza representada de forma valorizada dentro do programa Jogo Aberto. 

Além das características marcantes, como ser loira, alta e magra, ela aparece sempre bem 

produzida em todas as edições. Utiliza roupas modernas e cores vibrantes que não passam 

despercebidas, pois destacam a sua aparência no vídeo. A roupa diz muito sobre uma pessoa e 

como o apresentador representa a sua própria personalidade, assim, o que ele usa pode ser 

julgado sem antes mesmo de dizer uma palavra.  

Conforme vimos no capítulo I, os efeitos dos meios de comunicação, como imagens e 

sons, geram representações a partir do que é apresentado. A forma que a imagem da jornalista 

Renata Fan é representada na atração pode criar, mudar ou cristalizar as opiniões já existentes 

em cada pessoa e na sociedade de um modo geral. 

A primeira imagem percebida sobre a jornalista a partir do que ela veste é de uma 

mulher bonita, em um programa esportivo para proporcionar audiência à emissora. Esta 

identificação está relacionada às armadilhas, preconceitos e tabus construídos pela sociedade 

e a mídia sobre as mulheres com boa aparência, conforme vimos nos capítulos teóricos. 

Apenas quem acompanhar o programa do início ao final poderá ter uma opinião formada 

sobre a presença da jornalista na atração.  

Conforme vimos no referencial teórico, a seleção de roupas vai depender do programa 

e de sua audiência. Como o programa apresentado por Renata é esportivo, uma área que tem 

como maior número de seguidores o sexo masculino, a imagem da jornalista na atração 

apareceu de maneira despojada, embora sempre com roupas que ressaltam sua beleza. 

Durante os quatro dias que foram analisados sua atuação, ela usava vestidos acima do 

joelho em três ocasiões; apenas na sexta-feira, dia 9 de novembro, a apresentadora vestia 

calças. Cores vibrantes, como o vermelho e o amarelo, ganharam destaque entre as peças 

usadas pela jornalista, conforme podemos ver na Figura 4.  

 



 47 

 
Figura 4 - A âncora do programa Jogo Aberto, Renata Fan, com o look 

do programa do dia 7 de novembro 

 

 

As vezes em que a jornalista usou  peças nas cores neutras, como o preto, algo sempre 

se salientava no look da apresentadora. Acessórios como pulseiras, brincos, colar, relógios 

chamativos e sapatos de salto alto em outros tons complementavam o vestuário. No dia 5, 

segunda-feira, a âncora do programa estava com um vestido preto, sapato vermelho e usava 

uma pulseira no pulso direito que, ao movimentar-se, fazia barulhos. O acessório competia 

com a notícia em relação à atenção do público. 

 Entretanto, a maquiagem utilizada por Renata era natural, não utilizava sombras fortes 

nos olhos e, na maioria das vezes, usava batom cor de boca. As unhas mudaram do claro ao 

vermelho. Já nos cabelos, foi possível vê-los de diferentes formas, um dia liso, outro anelado 

ou com a franja presa, mas sempre de maneira com que ficassem para frente.  

A partir destes detalhes analisados durante sua atuação no programa Jogo Aberto, 

podemos dizer que a representação da mulher, por meio da imagem da jornalista na atração é, 

de certa forma, estereotipada, atendendo a certos padrões socioculturais. Foram encontrados, 

na âncora da atração, os mesmos padrões de beleza feminina estereotipados pela mídia de 

modo geral em relação à mulher, conforme vimos no capítulo I. Uma mulher sempre bem 

arrumada e sexy.   

 A beleza da jornalista é comentada pelos próprios integrantes da atração, 

principalmente Denílson. É de costume, e uma característica do programa, as brincadeiras 

relacionadas ao figurino e à beleza da jornalista.  
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Em todos os elogios recebidos, Renata os agradeceu e, em certas ocasiões, ficava sem 

jeito, fazia expressões de envergonhada, como aconteceu no dia 9, sexta-feira, depois que 

Denílson falou de sua aparência: “Nossa, Renata, você está linda hoje, hein. Tá no seu melhor 

momento, cabelo brilhando, sorrisão”.   

Na quarta-feira, dia 7, Renata usava um vestido amarelo, conforme já mostramos na 

Figura 4, e a própria repórter do Rio de Janeiro, Aline Bordalo, ao ser chamada pela 

jornalista para dar informações, elogiou a âncora: “Bom dia pra você Renata, tá linda, que 

nem o sol de amarelo”.  

Essa edição, comparada às outras, apresentou maior número de comentários 

relacionados à jornalista. Além de sua roupa ser motivo de comentários, uma animação sobre 

a disputa dos times no Brasileirão que foi ao ar relacionou a imagem de Renata ao time do 

Internacional. Uma caricatura da jornalista com expressão de emburrada devido à atual fase 

do seu time apareceu durante a animação, conforme podemos ver na Figura 5.  

A jornalista estava com Denílson ao seu lado logo após a animação ter ido ao ar, e 

Renata disse que não gostou muito, porque “sacanearam” ela em dois momentos: “Primeiro 

porque exageram no.... sabe né? (se relacionando ao tamanho dos seios) e segundo porque 

falaram do meu time, e eu não gosto!”. Denílson aproveitou o comentário da jornalista e deu 

sua opinião: “Não Renata, está igualzinho!”. 

 Além do ex-jogador que estava ao seu lado, Renata, por estar usando o ponto 

(aparelho de comunicação, onde o diretor faz comunicação com a apresentadora), escutou 

risadas da própria produção referente à sua imagem na animação e acabou comentando: 

“Nossa! Não acredito, essa produção do Jogo Aberto são muito traíras, eles estão rindo lá em 

cima, o pior é isso”.  

Enquanto a jornalista falava sobre a diversão da produção vendo sua caricatura, 

Denílson olhava para o corpo da apresentadora e gesticulava com a cabeça, fazendo 

movimentos de afirmação, indicando que o tamanho dos seios da jornalista é igual aos 

representados na caricatura. A jornalista fez uma expressão de que não gostou muito da 

situação e Denílson falou: “Ela fica toda nervosa!”. 

  Para sair do assunto, a âncora chama a repórter do Rio de Janeiro novamente e expôs 

sua opinião sobre a situação na qual foi colocada, mas com o tom de voz de risada, mostrando 

que leva tudo na brincadeira. “Vamos falar com Aline Bordalo, no Rio de Janeiro, eu fico 

toda nervosa mesmo! Aline, eu não gosto desses momentos, mas tudo bem né, a gente 

aguenta isso”.   
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Figura 5 - Caricatura de Renata Fan durante uma animação sobre os times 

do brasileirão 

 

Durante o debate, ainda no mesmo dia, um dos comentaristas, Ulisses Costa, pergunta 

para a jornalista porque ela está com um vestido tão justo e amarelo e Renata responde que foi 

a figurinista dela quem escolheu.  

A partir deste episódio, consideramos que pode, sim, ter algo da personalidade da 

apresentadora relacionado às suas vestimentas, mas as seleções das roupas pela figurinista 

como ela mesmo citou, fazem parte da atração. As roupas, como vimos no capítulo II, têm 

poder de interferir na audiência do programa e da imagem que desejam passar, pois elas 

complementam o programa e representam seus próprios objetivos de comunicação. 

 

3.3.1.3 Expressividade / Carisma 

 

 A jornalista Renata Fan usufrui do seu sorriso fácil e bom humor ao longo de todo o 

programa. Características importantes para quem está no comando de um programa televisivo 

no qual o entretenimento e a informação estão ligados. A âncora da atração demonstra 

intimidade com as câmeras, e age à vontade durante toda a sua participação, representando 

naturalidade a quem recebe a mensagem. 

 Da mesma forma que são realizadas brincadeiras voltadas às roupas e à beleza da 

jornalista, a mesma também brinca com os outros integrantes da programação. Os momentos 

de descontração aparecem nos primeiros blocos, quando Denílson está ao seu lado e também 

durante o debate com os demais comentaristas.  
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 Na segunda-feira, 5 de novembro, Renata divulga uma promoção que foi realizada 

pelo programa Jogo Aberto, na qual o prêmio era uma camisa da Seleção de Futsal do Brasil. 

Enquanto a jornalista falava sobre a promoção, Denílson segurava a camisa e Renata 

aproveitou para elogiar o seu companheiro de atração: “Como ele é bonito, sexy, né gente?”. 

  O ex-jogador de futebol, com o elogio recebido, começou a dançar segurando a 

camisa, conforme podemos ver na Figura 6. A jornalista lhe diz para continuar dançando 

enquanto ela vai informando, e se diverte com a circunstância na qual o companheiro se 

encontrava. Outras situações como a de Renata Fan pedir para Denílson dançar uma música 

da cantora Lady Gaga e mostrar um movimento de Muay Thai (uma técnica de luta baseada 

em chutes) aconteceram durante os dias de análise.  

Nem os repórteres passaram despercebidos pela jornalista. Ao chamar o repórter 

Sandro Gama, direto do Rio de Janeiro, a jornalista faz um comentário ligado à cor da camisa 

usada pelo repórter e por Denílson, que eram iguais. “Sandro tá de verde! Acho que vocês 

dois vieram fazer uma homenagem ao Palmeiras hoje, não entendi... estão de uniforme? Vão 

entrar em campo daqui um pouquinho?”. 

Na sexta-feira, dia 9, a jornalista recebeu na atração o jogador Lucas, do São Paulo e 

inferiorizou Denílson ao comparar a aparência do menino Lucas com a do ex-jogador. Neste 

mesmo dia, a jornalista ainda brincou que ia tirar o salto alto para ficar do mesmo tamanho 

dos jogadores: “Vocês estão parecendo dois clones, são iguaizinhos, mas claro que o Denílson 

está mais acabadinho né, mais judiadinho. O Lucas está na fase áurea da vida”. 

A partir dessas observações, entendemos que não é apenas a jornalista que é 

representada com ênfase no desenrolar da atração. É uma característica do programa, pois 

Denílson, integrante que mais participa, também recebe elogios e, além disso, passa por 

circunstâncias diferenciadas, conforme já citado.  

Durante o debate de segunda-feira, com intuito de descontrair, Renata faz um 

comentário sobre Ulisses Costa, que já foi técnico do Palmeiras, comparando o comentarista 

com o atual técnico, e usa como justificava que o fato de ser mulher colaborou na observação 

adquirida.  

 

Agora eu vou dizer uma coisa, eu sou uma mulher muito observadora, gosto de ver 

os detalhes, acho que de maneira geral a mulher é assim não eh? Os cabelos do 

Gilson Kleina desde que assumiu o Palmeiras estão branquinhos e os seus Ulisses 

estão marronzinho, bonitinho! 
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Figura 6: Renata pede para Denílson continuar dançando enquanto ela 

passa as informações 

 

Além de brincadeiras, a jornalista também gesticula bastante com as mãos, em certos 

momentos, a apresentadora realizou movimentos tão extensos com os braços que não 

couberam no enquadramento da câmera.  

No programa do dia 7, quarta-feira, ao expressar certa emoção pela matéria que estava 

para ir ao ar, Renata realizou tantos gestos em cima do busto que Denílson começou a imitá-la 

e, quando ela viu o que seu companheiro de tela estava fazendo, achou graça da situação. O 

ex-jogador aproveitou o momento e parou com as mãos na altura do peito, simbolizando seios 

fartos da apresentadora, como podemos observar na Figura 7. 
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Figura 7 - Denílson imita os movimentos que a jornalista realiza durante 

uma chamada 

 

A apresentadora manifestou diversas expressões no decorrer dos quatro programas 

analisados, como mostra a Figura 8, onde ao escutar um comentário durante o debate do dia 

5, segunda-feira, fez uma expressão de apavorada. Outro exemplo foi quando Denílson 

aproveitou a fase ruim do time da apresentadora, o Internacional, e incomodou a jornalista em 

quase toda atração do dia 5 de novembro. Ele quem chamou a matéria que falava sobre o 

último jogo do Internacional que perdeu de 3x0 para o Náutico e, enquanto isso, Renata 

demonstrava a sua infelicidade pela derrota de seu time, como vemos na Figura 9.  

Renata utilizou características do meio televisivo e transmitiu ao seu telespectador um 

contato “olho no olho”, estava sempre encarando a câmera, dando a ilusão a quem a assiste de 

um contato visual. 
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Figura 8 - Renata Fan ao escutar um comentário durante o debate do dia 5, 

segunda-feira 

 

 

Situações nas quais o assunto é sério mostraram que a jornalista possui 

profissionalismo ao mudar sua expressão de acordo com o teor da matéria. Uma das notícias 

no quadro “O que rolou” foi de que faleceu a esposa de Zagallo, técnico da seleção brasileira 

no ano de 2006. A jornalista, após o término da matéria, faz um comentário mostrando seus 

sentimentos pelo fato: “A gente se solidariza com Zagallo”. 

 

 
Figura 9 - Renata Fan infeliz com o rendimento do seu time, 

Internacional no brasileirão 
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  Produções ao vivo trabalham com a espontaneidade, requerem talento e pensamento 

rápido. Ao chegar uma notícia pelo ponto durante o debate do dia 5, segunda-feira, a 

apresentadora chamou o cameraman de forma descontraída para focar nela, já que a notícia 

estava fora do script: “Agora vem pra mim, câmera, vem, vem, vem, porque eu tenho outra 

notícia de momento”.  

No debate do dia 9, sexta-feira, que recebeu o jogador Lucas como convidado 

especial, foram ao ar reportagens produzidas pela produção do programa em que depoimentos 

de amigos e colegas de profissão homenageavam o jogador.  

Enquanto o jogador, muito emocionado, lembrava-se dos momentos de sua vida, suas 

dificuldades para conseguir ser um profissional do futebol emocionaram a âncora da atração, 

que acabou chorando ao vivo, conforme podemos ver na Figura 10. As mulheres possuem 

como característica o lado mais humano, mais facilidade em se emocionar, e Renata parece 

não se incomodar com isto.  

 

 

Figura 10 - Renata Fan emocionada durante os relatos de seu convidado 

no debate de sexta-feira, dia 9 

 

Com esta situação, podemos observar que a jornalista se envolveu com os relatos, não 

foi algo programado, atuação, simplesmente aconteceu. Mostrando que está presente na 

atração não apenas a mulher como profissional, mas uma mulher que chora e que tem 

sentimentos.  
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3.3.2 Representação ampliada da mulher ou reprodução de estereótipos?  

 

A partir da categorização do programa Jogo Aberto, interpretamos que a jornalista 

Renata Fan possui as características fundamentais como âncora de acordo com as regras 

jornalísticas. Sua atuação no programa é essencial, pois dá ritmo e movimento à atração. 

Inclusive, em sua entrevista concedida no dia 4 de outubro de 2012, salienta-se, ainda, que a 

jornalista tem participação na atração fora das câmeras.  

 

Eu chego na Band bem cedo. Fazemos uma rápida reuniãozinha e depois eu vejo o 

espelho e gravo os offs das matérias, antes da maquiagem e cabelo.  A gente tem 

uma reunião grande todas as segundas-feiras após o programa e sempre participo 

dando sugestões, ouvindo criticas e opinando nas pautas (FAN, 2012).  

 

Durante todos os debates, a jornalista apresentava conhecimento no mundo esportivo e 

sobre os entrevistados especiais presentes nas discussões. Desenvoltura e agilidade ao 

formular perguntas durante a atração são outras marcas encontradas durante a atuação da 

jornalista como âncora.  

É visto que a forma física e a beleza da jornalista são exploradas durante a 

programação, tanto por suas roupas quanto pelas brincadeiras envolvendo os outros 

integrantes do programa, quando Renata tem suas características físicas destacadas. Não se 

pode deixar de lado, ainda, o fato de que Renta Fan antes de ser jornalista era conhecida pela 

carreira de modelo; portanto, sempre trabalhou com a questão da beleza, que foi transportada 

para as telas da TV. A mesma utiliza roupas justas, deixando as curvas de seu corpo 

acentuadas e, além disso, as cores vibrantes, chamativas, ganhavam destaque no look da 

apresentadora. Portanto, permitem inferir que a representação da imagem da jornalista na 

programação atende certos padrões presentes na sociedade e na mídia, pelas quais as mulheres 

ainda são mais valorizadas (no caso, atuando como apresentadora) quando se enquadram nos 

padrões e beleza vigentes.   

Em virtude de a apresentadora possuir padrões de beleza presentes nas representações 

construídas socialmente pela mídia e pela própria sociedade, parece, em um primeiro 

momento, que sua participação na atração é por possuir tais atributos. Preconceito este muitas 

vezes formulado a partir da construção de representações que a mídia fornece sobre a imagem 

da mulher.  

Porém, depois da observação, acreditamos que a beleza da jornalista colaborou para 

sua posição dentro da atração, mas sem o conhecimento e todas as outras características já 
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citadas, a jornalista não estaria desempenhando este papel por cerca de cinco anos. Em suma, 

a resposta da apresentadora na entrevista concedida para este trabalho tem coerência com 

nossa conclusão.   

 

Meu sucesso foi conquistado com muito trabalho. Acho que a beleza, num primeiro 

momento, pode ajudar um pouco, mas não é isso que faz alguém perdurar tanto 

tempo na profissão. [...] com o tempo e muita dedicação, perceberam minha 

capacidade profissional e hoje reconhecem a jornalista que sou (FAN, 2012). 

 

Interpretamos as brincadeiras e elogios destinados à apresentadora pelos companheiros 

da atração como características próprias do programa. Onde foi visto que, não somente a 

imagem da mulher, mas também a do sexo masculino tinha ênfase durante a atração como 

forma de descontração e entretenimento. Brincadeiras estas, insignificantes para a jornalista 

Renata Fan como prejudicial à sua imagem, como podemos observar na sua resposta ao 

considerarmos a sua posição sobre esse tipo de situação. “A gente é uma grande família e as 

brincadeiras eu levo numa boa. O clima nos estúdios é sempre de amizade e profissionalismo. 

Sempre com bom humor” (FAN, 2012). 

Quanto aos merchandisings realizados pela jornalista, não foi visto como uso abusivo 

da imagem da mesma, pois Denílson também realizava a divulgação dos produtos. Entretanto, 

sabemos que, de acordo com as regras jornalísticas, o jornalista não deve associar seu nome a 

um determinado produto ou empresa, mas a opção de usar ou não esse tipo de apelo comercial 

refere-se mais ao formato e às prioridades da emissora. “A Renata modelo ficou lá atrás. 

Mesmo hoje, com os merchans e anúncios que faço quem participa é a Renata jornalista e 

apresentadora de TV” (FAN, 2012).  

Concluímos que a jornalista Renata Fan ocupa no programa Jogo da TV Bandeirantes 

uma posição importante na atração, sua representação é focada na competência profissional, 

mas sem deixar de lado os estereótipos presentes na sociedade e na mídia de forma geral.   

Enxergamos a presença da jornalista no programa como algo positivo para a 

representação da mulher no mundo esportivo. Enquanto muitos programas distanciam as 

mulheres das discussões esportivas e usam sua imagem apenas para a leitura de scripts, o 

programa Jogo Aberto coloca a mulher como referência. É ela quem comanda, quem 

apresenta, quem media, e quem se impõe em um setor predominantemente masculino.  

A forma como a mulher é representada no telejornalismo esportivo transmite valores e 

posições que influenciam na sociedade. A jornalista Renata Fan, comentando e opinando da 

mesma maneira e igualdade que a dos homens integrantes da atração coloca a mulher em uma 
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posição mais justa, mais igualitária, pois “comandar uma atração diária sobre o tema solidifica 

o papel da mulher na TV ainda mais” (FAN, 2012). 

A partir da teoria da representação social e da noção de representação midiática, 

podemos confirmar que a presença da mulher no telejornalismo esportivo gera novos 

significados. Eventualmente, a atuação da jornalista no programa representa não apenas para 

os homens que uma mulher é capaz de falar e entender de esportes como também passa a 

aproximar as mulheres telespectadoras deste mundo até então caracterizado como masculino.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Ao concluir a presente pesquisa, que teve por tema “Representação da Mulher no 

Telejornalismo: a atuação da jornalista Renata Fan no programa Jogo Aberto”, com objetivo 

de mostrar como é representada a imagem da mulher em um cenário em que os homens ainda 

são maioria, entende-se que sua presença no programa é valorizada e ocupa uma posição 

importante na atração.  

A pesquisa teve como metodologia a análise de conteúdo, com corpus de 10h de 

gravações do programa em que foram realizadas categorização e interpretação da atração 

junto com a entrevista concedida pela jornalista Renata Fan no dia 4 de outubro de 2012.  

A televisão, por ser uma mídia que trabalha com imagens, texto e som, faz com que as 

notícias chamem mais atenção e fiquem mais interessantes. Consequentemente, a maneira 

como são divulgadas e por quem são apresentadas influenciará na opção da audiência pela 

escolha do programa. A partir desse contexto, muitas mulheres jornalistas conseguiram se 

inserir em um cenário que, até então, era predominantemente masculino.  

A presença feminina no telejornalismo esportivo cresce gradativamente, são poucos os 

programas que não possuem uma mulher como parte do elenco. Porém, muitas têm a 

participação restrita, onde não opinam e não conseguem demonstrar seu conhecimento no 

mundo esportivo. Fato este que não ocorre no programa Jogo Aberto, conforme mostrou a 

análise de conteúdo jornalística sobre a atuação da âncora Renata Fan.  

O objetivo geral da pesquisa foi alcançado ao conseguirmos notar como é representada 

a figura da mulher jornalista, apresentadora e mediadora de um programa esportivo. Ao 

analisarmos a atuação de Renata Fan com as categorias formuladas, foi visto que a jornalista 

possui as características fundamentais para o desenvolvimento de um programa esportivo. 

Concluímos que Renata Fan tem uma posição importante na atração, sua representação 

aparece como profissional competente e valorizada, mas sem deixar de lado a representação 

da mulher estereotipada construída pela sociedade e a mídia de forma geral. 

A maior dificuldade encontrada durante a pesquisa foi a falta de acervos bibliográficos 

na área esportiva do jornalismo. Foi visto que a bibliografia do assunto é limitada e em 

relação à mulher no jornalismo esportivo, a carência foi ainda maior.  

Como mulher, considero este estudo muito importante pelo fato do esporte ser visto 

como masculino e poder encontrar a presença do sexo feminino atuando neste setor. Assim 

como enxergar que as mulheres estão adquirindo seu espaço e respeito pela sua competência e 

conhecimento no mundo esportivo.   
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  A realização deste trabalho me fez acreditar em um telejornalismo esportivo cada vez 

mais justo e igualitário, onde a mulher é vista como uma profissional do jornalismo, 

independente do gênero. Embora ainda exista preconceito e machismo pela mídia e a 

sociedade em geral de que as mulheres conseguem alcançar destaque na mídia ou em 

qualquer outro setor apenas por sua aparência e forma física, há a possibilidade - a partir das 

representações da presença feminina nos meios de comunicação por mulheres profissionais e 

competentes - em modificar aos poucos a representação social ligada aos estereótipos 

negativos sobre o sexo feminino.  

Como pesquisadora, concluo que esta monografia poderá servir como base para 

futuras pesquisas jornalísticas na área do jornalismo esportivo, pois ainda são poucos os 

estudos realizados que analisam o papel das mulheres jornalistas no telejornalismo esportivo, 

bem como este primeiro passo na pesquisa poderá me auxiliar em minha futura carreira 

profissional.  
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APÊNDICE A — ENTREVISTA CONCEDIDA POR RENATA FAN 

(via e-mail, à autora deste trabalho, no dia quatro de outubro de 2012) 

 

Luana: Em que momento resolveu se tornar jornalista na área de esportes? 

Renata: Comecei com assistente de palco do Milton Neves em outra emissora e hoje somos 

muito amigos. Sou formada também em Direito, mas já havia trabalhado na imprensa gaúcha. 

Sempre fui fanática por futebol, sou colorada como todos sabem. O convite para trabalhar 

com o Milton surgiu através de um conhecido em comum. A partir daí as coisas foram 

acontecendo uma atrás da outra, me levando onde estou hoje. Sempre com muito trabalho, 

não foi fácil. 

 

Luana: Sofreu algum preconceito por ser mulher, bonita e modelo no início de sua 

carreira jornalística? Hoje percebe algum preconceito devido a este perfil? 

Renata: No inicio as pessoas desconfiavam um pouco sim. Mulher, alta, loira, ex-miss. Mas 

com o tempo e muita dedicação, perceberam minha capacidade profissional e hoje 

reconhecem a jornalista que sou. 

 

Luana: Imaginava se tornar a primeira âncora de um programa de esportes na TV? 

Como foi e como se sente quanto a isso? 

Renata: Não imaginava e me sinto abençoada por ter aberto esse caminho para tantas outras 

jornalistas através do meu trabalho. 

 

Luana: Como se sente atuando como a única mulher no programa? Como imagina que 

sua imagem é percebida pelos expectadores? 

Renata: Pra mim é indiferente, me vejo como uma profissional do jornalismo, independente 

do sexo. Espero que as pessoas me reconheçam pelo meu profissionalismo e paixão pelo 

trabalho que faço com tanta dedicação. 

 

Luana: Sua atuação no programa ocorre também nos bastidores, com produção e 

edição, por exemplo? 

Renata: Eu chego na Band bem cedo. Fazemos uma rápida reuniãozinha e depois eu vejo o 

espelho e gravo os offs das matérias, antes da maquiagem e cabelo.  A gente tem uma reunião 

grande todas as segundas-feiras após o programa e sempre participo dando sugestões, ouvindo 

criticas e opinando nas pautas. 
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Luana: Acredita que o fato de ser já conhecida em todo o país pelos títulos de beleza 

influenciou em sua entrada no programa? E o peso da beleza, mais ajuda ou mais 

atrapalha? 

Renata: Meu sucesso foi conquistado com muito trabalho. Acho que a beleza, num primeiro 

momento, pode ajudar um pouco, mas não é isso que faz alguém perdurar tanto tempo na 

profissão. 

 

Luana: Como avalia o papel da mulher hoje na mídia de um modo geral e no jornalismo 

de modo mais específico? 

Renata: Vejo importantes personalidades femininas na frente das telas e isso é incrível. 

Fatima Bernardes, Oprah Winfrey e tantas outras que abriram caminho e serão sempre 

lembradas pelo trabalho como jornalista. A mulher jornalista é mais sensível, mais humana e 

com certeza trouxe um outro olhar sobre o mundo pela tela da TV. 

 

Luana: Acredita que sua atuação à frente do programa ajuda a ampliar a participação 

da mulher no mundo esportivo e televisivo? 

Renata: Com certeza. Ter sido a primeira mulher à frente de um programa de esportes e 

comandar uma atração diária sobre o tema solidifica o papel da mulher na TV ainda mais. 

 

Luana: Como analisa o pequeno percentual de mulheres em postos importantes no 

mundo esportivo e na sociedade de um modo geral? 

Renata: Acredito que a mulher conquistou muito até hoje em todos os setores da sociedade, 

inclusive no esporte. Mas falta muita coisa. O mundo ainda é muito machista e às vezes a 

mulher ainda é deixada de lado. Temos uma forte presidente hoje no país e isso reflete as 

mudanças da atualidade. Mas o caminho é longo e a batalha é dura  para um mundo 100% 

igual. 

 

Luana: Como é seu relacionamento com os demais integrantes do programa?  Como 

você encara as brincadeiras realizadas algumas vezes pelos homens do programa em 

relação às suas roupas e até vida pessoal? 

Renata: A gente é uma grande família e as brincadeiras eu levo numa boa. O clima nos 

estúdios é sempre de amizade e profissionalismo. Sempre com bom humor. 
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Luana: Há uma clara separação entre a Renata modelo e a jornalista? Como essas duas 

imagens convivem?  

Renata: A Renata modelo ficou lá atrás. Mesmo hoje, com os merchans e anúncios que faço, 

quem participa é a Renata jornalista e apresentadora de TV. Mais madura e focada na carreira. 


