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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo é de analisar a participação feminina no radiojornalismo esportivo 

de Santa Maria (RS), bem como saber como as radio jornalistas esportivas atuam no meio e de 

que maneira contribuem para que este atente para as futuras profissionais que ingressarão na área. 

A justificativa da realização da pesquisa ocorre pelo aspecto de existirem poucos estudos a 

respeito da temática proposta. Também considera que o número de profissionais femininas é 

ínfimo em relação ao masculino. Por isso, busca-se contribuir para a quebra de tabus, muitas 

vezes impostos pelas próprias mulheres. Este delineamento das características está embasado 

através de entrevistas aplicadas a duas jornalistas mulheres e uma formanda, e dois jornalistas do 

sexo masculino. A meta é apontar diferenças e qualidades que qualificam o trabalho da mulher no 

radiojornalismo esportivo santa-mariense. Para alcançar nosso objetivo principal, propomos um 

levantamento histórico do veículo, da inserção da mulher na sociedade e no mercado de trabalho, 

bem como no esporte e sem esquecer das questões de gênero.  

 

Palavras-chave: Rádio; Jornalismo Esportivo, Mulher; 

  

 

ABSTRACT 

 

The goal of this study is to examine female participation in sporting news radio Santa Maria 

(RS), as well as knowing how sports amidst radio journalists Act and how they contribute to 

watch out for future professionals who will join in the area. The justification of search occurs by 

aspect there are few studies concerning the thematic proposal. Also considers that the number of 

female professionals is negligible compared to the male. Therefore seeks to contribute to 

breaking taboos often imposed by women themselves. This delineation of the characteristics is 

grounded through interviews applied to two women journalists and a graduating senior, and two 

male journalists. The goal is to point out differences and qualities that qualify the work of women 

in the sporting news radio santa-mariense. To reach our main goal, we propose a historical survey 

of the vehicle, the insertion of women in society and in the labour market, as well as in sport and 

without forgetting of gender issues. 

 

Keywords: Radio; Sports journalism, Woman; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fascínio que o futebol desperta no povo brasileiro e a forma como aguça o imaginário 

do espectador contribuem para que a modalidade esportiva cresça cada vez mais. O Brasil é 

conhecido como “o país do futebol” e ostenta cinco títulos de Copa do Mundo, em 1958, 1962, 

1970, 1994 e 2002. O rádio e o futebol formam uma parceria que pode ser considerada perfeita. 

Tanto o rádio quanto o futebol são consumidos pelas massas, e ambos ganharam o 

prestígio e a força que possuem hoje. Um cresceu graças ao outro, e com eles os profissionais que 

fizeram e fazem deste meio um verdadeiro espetáculo. 

O rádio está presente em 96% dos lares brasileiros, atingindo todas as camadas sociais. 

Dos centros urbanos do país aos locais mais afastados, o rádio prima pela proximidade como 

principal característica e conversa diretamente com o ouvinte. 

Ele surgiu com o intuito de entreter e divertir o público, bem como trouxe a informação 

aos que em sua época não a tinham com tanta facilidade. Embora por um tempo teve seu brilho 

ofuscado pela chegada da televisão, incorporou novas tecnologias e está presente também nos 

computadores e nos telefones celulares.  

O imediatismo do rádio em Copas do Mundo de Futebol começou em 1938, com a 

transmissão do Mundial da França. Mesmo com o som falhando em alguns momentos da 

transmissão, a iniciativa foi marcante. A partir daí, o futebol e o rádio selaram um casamento.  

Desde o seu surgimento no Brasil, o rádio despertou o interesse feminino. Mas as 

mulheres apenas começaram a atuar no meio radiofônico quando surgiram as radionovelas e os 

programas de auditório. Até ingressarem no jornalismo esportivo, o caminho foi longo, mas não 

em vão. Elas conseguiram romper barreiras, como o analfabetismo e o autoritarismo por parte 

dos homens da família, até conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Para a época, o 

interesse acontecia por parte de poucas mulheres. 

Mas, muitas destas mulheres venceram e mostraram que são capazes de superar a dupla 

jornada, casa e trabalho, com total força e vitalidade, contribuindo para uma sociedade mais 

ampla e um mercado de trabalho mais farto, embora o desemprego por parte do grupo feminino 

seja grande. 

A chegada das mulheres aos microfones esportivos foi marcada por preconceitos de não 

conhecer o esporte a não poder entrar em vestiários para entrevistar jogadores e técnicos. Em 
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parte, tudo foi superado, embora ainda existam profissionais, donos de emissoras de rádio e 

televisão, que prefiram a participação masculina à feminina, já que o adjetivo viril se enquadra 

apenas ao homem. Isso descaracteriza, muitas vezes, o trabalho feminino por pura crendice. 

Nestas condições, a proposta deste estudo tem por objetivo analisar a participação 

feminina no radiojornalismo esportivo de Santa Maria (RS), bem como saber como as 

radiojornalistas esportivas atuam no meio e de que maneira elas contribuem para que este atente 

para as futuras jornalistas que ingressarão na área. As personagens envolvidas são as jornalistas 

Viviana Fronza e Luísa Dalcin, e a formanda em Jornalismo Laura Gheller, todas com passagem 

pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Outra meta é tentar compreender como estas 

profissionais transpõem barreiras impostas por um meio onde predomina a atuação masculina. A 

visão masculina dos jornalistas Anderson Carpes e Vicente Paulo Bisogno também integra a 

pesquisa, já que eles trabalharam e/ou trabalham com o trio e relatam a importância e a relevância 

da atividade das personagens principais do estudo. 

A justificativa do trabalho deve-se ao interesse e ligação pessoal pelo meio esportivo, 

tendo em vista que, pelo fato de ser mulher, acredito que existem poucas atuando neste ramo. 

Assim, também, pelo aspecto de existirem poucos estudos a respeito da temática proposta. 

Considero que o número de profissionais femininas é ínfimo em relação ao masculino. Busco, 

dessa forma, contribuir para a quebra de tabus, muitas vezes impostos pelas próprias mulheres.  

No segundo capítulo da pesquisa, é feita uma descrição do surgimento do rádio no Brasil 

e como ele se adequou às diversas mudanças e inserção de novas tecnologias, além da 

apresentação de um histórico do futebol relatando como o mesmo ganhou força e tornou-se uma 

paixão nacional.  

Também é abordado abordam-se os aspectos dos gêneros jornalísticos, dando ênfase à 

apresentação e à reportagem no radiojornalismo, visto que as entrevistadas atuam nestas duas 

modalidades do jornalismo.  

Ocorre uma descrição da inserção da mulher na sociedade, no jornalismo e no esporte, 

explanando as dificuldades pelas quais o sexo feminino enfrentou e ainda enfrenta em alguns 

setores da vida profissional.  

É feito, ainda, um parâmetro em relação aos gêneros masculino e feminino, para que haja 

uma associação e observação do porquê e de alguns preconceitos já estabelecidos por parte da 

sociedade. 
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No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada e o desenvolvimento das 

análises das entrevistas, ilustrando o levantamento dos dados através dos entrevistados. São 

fornecidos alguns parâmetros que auxiliam na compreensão do estudo e do perfil de mulheres 

que atuam no meio esportivo radiofônico de Santa Maria (RS).  

No quarto capítulo, expõe-se a palavra das entrevistadas, ocorrendo um relato de sua vida 

pessoal e profissional, a fim de analisar os objetos de estudo. 

 No quinto capítulo, é feito um contraponto com profissionais masculinos que descrevem 

como é o trabalhar com mulheres radiojornalistas esportivas. 

A pertinência do estudo proposto se prova através da constatação de que, no Brasil, a 

participação feminina no radiojornalismo esportivo é possível. A relevância da pesquisa ocorreu a 

fim de repensar e apresentar as intervenções necessárias para que as interessadas em atuarem no 

meio o façam. São identificados alguns dos problemas, as quais as entrevistadas sofreram e 

superaram. Abre-se, porém, um novo caminho às futuras radiojornalistas esportivas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O RÁDIO NO BRASIL 

 

O rádio surgiu no Brasil no dia 7 de setembro de 1922, no discurso do então presidente 

Epitácio Pessoa durante a exposição comemorativa do Centenário da Independência no Rio de 

Janeiro. A partir desse momento a mágica do rádio começava ali, a fazer parte da história 

nacional. 

 

Dias antes, a pedido da Repartição Geral dos Telégrafos, a empresa Westinghouse havia 

instalado uma estação transmissora no alto do Corcovado. A estação, com 500 watts de 

potência possibilitou que membros da elite carioca, por meio de cerca de oitenta 

receptores importados, ouvissem à distância o discurso do presidente da República 

Epitácio Pessoa, seguido pelos acordes da ópera O Guarani, transmitidos diretamente do 

Teatro Municipal, (RODRIGUES, 2006, p.16). 

 

Na primeira metade do século 20 o país ainda não havia despertado para as 

potencialidades e influências do rádio. Esta consciência, lucrativa, só se estabelece quando a 

Rádio Clube do Brasil é fundada, em 1º de junho de 1924 por Elba Dias. A emissora foi a 

primeira a fazer campanhas publicitárias via rádio.  

“Paralelamente à entrada do novo meio de comunicação no âmbito das relações 

comerciais do então incipiente mercado de mídia, o rádio demonstrava sua força como meio 

agregador. (RODRIGUES, 2006, p.16)”. 

 A fase de implantação do veículo é lenta até o início dos anos 30. Em 1932, quando a 

publicidade é regulamentada no país ocorre o salto do meio radiofônico. Ele passa a estar 

presente em vários estados do país como Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Rio de janeiro, Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina. 

No Rio Grande do Sul no ano de 1925, apareceu à primeira emissora de rádio do interior 

do Brasil, a rádio Pelotense.  A partir daí, o estado se transformaria em pólo importante como 

referência em transmissões radiofônicas, sendo a rádio Farroupilha em 1935, em Porto Alegre a 

que possuía o mais potente transmissor da época, 25kw. 

Também em 1935, surge à rádio Tupi no Rio de Janeiro, a primeira emissora de um dos 

mais influentes grupos de comunicação do país Diários e Emissoras Associados, de Assis 

Chateaubriand. 
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No dia 28 de agosto de 1941, estréia o Repórter Esso às 12h55, na rádio Nacional do Rio 

de Janeiro, programa este que se detinha a sínteses noticiosas e que serve de modelo até os dias 

de hoje. 

 

[...] a introdução do noticiário aconteceu em função do quadro político-social da época, 

com a crescente tensão causada pela Segunda Guerra Mundial e pelo alinhamento do 

governo brasileiro a tese americana de defesa conjunta do continente.É essa situação que 

fará com que seja atribuído ao rádio o papel de ser – o primeiro a dar as últimas 

(SANTOS, 2004, p.40). 

 

Duas outras rádios foram de suma importância no Brasil, elas surgiram nos anos de 1940, 

e foram à rádio Record e a rádio Nacional.  

Conforme Santos (2004, p.39), A Rádio Nacional, por exemplo, desenvolveu uma linha 

de programas de grande sofisticação e de alto custo, com a apresentação- ao vivo- de grandes 

orquestras, interpretando os mais variados estilos musicais e consagrando músicos, compositores 

e cantores ao sucesso nacional. Essa situação irá, porém, ser modificada pouco a pouco, em parte 

pelos altos custos que demandavam tais programas, causando uma redução e um crescente 

empobrecimento dos programas musicais. 

Um mundo de sonho surge através do rádio, os programas de auditório, as rádionovelas, 

cantores, locutores e rainhas da voz, encantam o ouvinte, aguçando o imaginário que é despertado 

pelo meio. 

 

Quase no final dos anos 30, uma rica senhora da alta sociedade do Rio de Janeiro (razões 

óbvias impedem-nos de revelar seu nome), ouvinte assídua de Saint-Clair Lopes, acabou 

apaixonando-se por sua voz. Essa paixão transformou-se em obsessão e durou anos, 

chegando ao seu clímax quando do seu falecimento, já que em seu testamento 

contemplou-o com uma grande fortuna. O fantástico disso tudo é que aquela ouvinte 

solitária jamais teve qualquer contato pessoal com Saint-Clair Lopes; seu amor, sua 

paixão e sua veneração eram apenas pela voz, ficando o resto por conta da fantasia (grifo 

meu) que sua imaginação criara... O autêntico e verdadeiro amor platônico, (TAVARES, 

1999, p.99). 

 

O poder do rádio era tão grande que chegou a eleger presidentes, governadores, 

vereadores, prefeitos, além de ter ajudado a derrubar muitos destes. Levou à violência das 

guerras, revoluções, palavras de otimismo, fé, esperança. Transmitiu eventos, virou um prestador 

de serviços, um autêntico jornal, principalmente para aqueles que não conheciam as letras e até 

hoje não as conhece. 
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Getúlio Vargas foi o primeiro governante brasileiro a se dar conta da importância 

política do rádio. Foi em seu governo que progressivamente se deram à implantação e a 

implementação de órgãos de controle da atividade radiofônica. Pode-se citar o 

Departamento Oficial de Propaganda - DOP, depois transformado em Departamento 

Propaganda e Difusão Cultural, surgido com a Voz do Brasil2. Posteriormente, o 

governo varguista criou o Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP, órgão ligado 

diretamente à Presidência da República”, cujo foco era “a fiscalização e a censura não só 

do conteúdo das programações radiofônicas, como as do cinema, teatro e jornais. 

(RODRIGUES, 2006, p.20). 

 

Na década de 40, foi considerada por muitos pesquisadores a Época de Ouro do Rádio 

Brasileiro, devido à radionovelas e dos programas de auditório que detinham suas produções 

diretamente veiculadas a anunciantes. 

 

Nomes como Esso, Phillips, Gessy e Bayer. Tais empresas investiam na publicidade em 

rádio porque anteviam um espaço propício à conquista do público consumidor. 

Exemplos disso são os programas Repórter Esso, apresentado por Heron Domingues, e o 

Programa do Casé, apresentado por Adhemar Casé e patrocinado pela Phillips, ambos 

considerados grandes marcos da programação radiofônica brasileira (RODRIGUES, 

2006, p.21). 

 

Outro veículo de comunicação chegou ao Brasil, nos anos 50, e levou o brilho do rádio foi 

à chegada da televisão. Que abalou as estruturas das empresas radiofônicas, pois, a novidade da 

imagem aliada ao som fez com que todo um veículo se reestruturasse. 

 Os profissionais que antes emocionavam o público com suas vozes no rádio se 

transferiam para a televisão. O rádio acabou perdendo também a transferência de verbas 

publicitárias que o mantinha.  

 Recuperou-se muitos anos depois quando reestruturou suas emissoras, que passaram a se 

basear no tripé: jornalismo,esporte e entretenimento. “Assim, mais uma vez, o rádio se viu 

forçado à inovação e à reformulação, desta vez em virtude da concorrência imposta pela TV 

(RODRIGUES, 2006, p.22)”. Com essa mudança a solução encontrada foi de o meio radiofônico 

se restringir apenas à seleção de músicas, relatos, fatos e entrevistas com as estrelas da televisão.  

Segundo Provenzano (2009), nos anos 60 e 70 ele consegue se restabelecer e lançar uma 

nova proposta no meio. Passa a transmitir programas jornalísticos e esportivos que vão de 

encontro com o serviço que a população necessitava. Quatro emissoras se destacaram nesta época 

Jovem Pam e Bandeirantes de São Paulo, Guaíba de Porto Alegre e Jornal do Brasil do Rio de 

Janeiro. 
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Os profissionais passam a investir no contato direto com os fatos, reproduzindo tudo ao 

ouvinte, relatando o que passava no momento exato da notícia, tentando recuperar assim o 

prestígio tomado pela televisão, que naquele momento passava a ocupar o lugar do rádio nas 

salas das casas. 

A prestação de serviço e o jornalismo se tornam um diferencial na programação do rádio, 

armas para tentar recuperar a audiência perdida para a televisão. 

“Uma outra característica do rádio, desde então, é o seu envolvimento com a comunidade, 

através de serviços de utilidade pública” (SANTOS, 2004, p.45). 

Características que com emoção e empatia integram a receita de um sucesso ao meio 

radiofônico e foi através destas que ele ganhou destaque, pois antigamente os microfones, 

transmissores e receptores eram de baixa qualidade e exigiam certa destreza e entonação na voz 

para que fosse bem compreendido por quem a escutava. 

 Por causa da baixa qualidade técnica o rádio passou a ser território exclusivo dos homens 

de boa voz, nos primeiros anos, era preciso ser bom de gogó para trabalhar como radialista, pois a 

fala competia com chiados e descargas elétricas.  

 Segundo Jung (2004) apenas o tom mais grave atendia às necessidades do público que, 

sentado à frente do aparelho, acompanhavam entusiasmado a programação radiofônica e 

idolatrava os locutores fantásticos e suas gargantas maravilhosas. 

 O tempo passou os equipamentos melhoraram, mas o mito do vozeirão permaneceu. E 

esse modelo de apresentação verbal se transferiu também para a televisão. Até porque, muitos 

dos que se transferiram para a TV saíram do rádio, ou seja, o rádio foi uma escola para os 

locutores televisivos.  

A partir dos anos 80 este tipo de apresentação deu lugar a uma voz mais natural, em tom 

de conversa, mesmo porque a aparelhagem já possuía uma técnica bem avançada, não exigindo 

do profissional uma voz impactante. 

Não deixando hoje de ser ainda imprescindível para qualquer um dos meios, rádio ou 

televisão, possuir uma fala boa. Além da voz, no rádio o profissional ainda deve possuir uma boa 

articulação, além de conhecimento e interpretação de texto para que possa transmitir ao público o 

fato com a devida importância, abandonando a narração dramática pelo coloquial, a conversa 

com o ouvinte. 



10 

 

O rádio é o veículo de comunicação que mais explorou a emoção do esporte. Eles 

cresceram juntos. Ambos estiveram presentes nos primeiros anos de sucesso dos clubes e da 

seleção. 

Assistir os jogos pela televisão, ou no estádio, passou a ter uma emoção a mais com o 

rádio. Desde que ele priorizou os dias de jogos, as transmissões passaram a acompanhar o 

torcedor e expectador.  Esse foi um dos hábitos que não se desfez com a chegada da televisão, 

pelo contrário passou a completar a vida do torcedor, que mesmo quando acompanhe ao vivo ou 

pela televisão não deixa de escutar os lances pelo radinho. 

O esporte foi tomando espaço e forma, com transmissões de Copas do Mundo como em 

1958 na Suécia. Também no Chile quatro anos depois, foi um dos principais impulsos para que o 

jornalismo esportivo passasse a ter seu destaque. 

Muitos achavam que com a chegada da TV, o rádio fosse sumir coisa que não aconteceu, 

pois a televisão durante todos estes anos vem cada vez mais se aperfeiçoando e o rádio também. 

 

2.2 O ESPORTE NO RÁDIO 

 

“O esporte no rádio remota da década de 20, época em que há indícios sobre a divulgação 

a respeito desse assunto, mas sem ainda transmitir eventos na íntegra” (FERRARETTO, 2000) 

Segundo Guerra (2002, p.42), o futebol corresponde a um fenômeno natural espontâneo 

em suas implicações simbólicas, quaisquer que sejam elas: o campo representa o território; os 

homens se apresentam como heróis; a disputa como sendo o confronto entre o bem e o mal; a 

bola como um ideal a ser perseguido. 

O futebol representa a sociedade. È um fato complexo que fascina e leva todos a 

assistirem, se divertirem, onde há uma expressão dos sentimentos de paixão e idolatria que até o 

momento a ciência não explicou. O que ocorre através do jogo-espetáculo é a representação 

intensificada do cotidiano da população. 

“O jogador se apresenta na forma de um ideal humano, o que precisa provar, para que o 

público o aceite como tal. A torcida se coloca no lugar do jogador e muitas vezes usa o veículo de 

comunicação como instrumento de aproximação” (GUERRA, 2002, p. 43). 

Toledo (2002) destaca que estudiosos no assunto atribuem o pioneirismo a Nicolau Tuma, 

de São Paulo, que narrou o jogo entre as seleções de São Paulo e Paraná em 19 de julho de 1931, 
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pela Rádio Educadora Paulista, que foi fundada em 1923. Era uma partida válida pelo 8º 

Campeonato Brasileiro de Futebol.  

O esporte mobilizava diversas emissoras no país, no Rio Grande do Sul, a primeira 

transmissão foi entre Grêmio e Paraná em 1931, com a locução de Ernani Ruschel, pela Rádio 

Sociedade Gaúcha. 

Por ser um espetáculo imprevisível carrega para si uma emoção, pois não apresenta uma 

lógica do favorito, uma certeza, do que pode ocorrer naquele determinado tempo dentro das 

quatro linhas. Nem sempre o que apresenta melhor preparo ou qualidade acaba vencendo, o 

inesperado nutre este meio futebolístico. 

“Trata-se da imprevisibilidade do futebol. Fator que vários estudiosos afirmam ser um dos 

componentes principais para o fascínio que desperta no povo brasileiro” (GUERRA, 2002, p. 12). 

A emoção é sentida pelo ouvinte, através da voz do narrador que transmite velocidade, 

improvisação, faz com que a paixão, elemento principal da narrativa, se multiplique aos ouvidos 

do torcedor. O fator surpresa tanto do jogo quanto da narrativa é que marcam a vida dos 

brasileiros. 

O futebol como esporte de massa consolida-se depois de 1930, é possível que outras 

modalidades como o turfe, tenha sido transmitido anteriormente. 

“Além da tecnologia, o rádio descobriu uma linguagem específica para transmitir todo seu 

encantamento pelo futebol. Precisou apelar para a imaginação do torcedor, para que pudesse 

expressar corretamente tudo o que via no futebol” (GUERRA, 2002, p. 10). 

O campeonato mundial de futebol de 1938 foi à primeira transmissão em rádio nacional, 

transmitida de Marselha na França, o autor desta façanha foi o paulista Leonardo Gagliano Neto, 

titular do departamento de esportes da PRA-3, Rádio clube do Brasil-antigo Distrito Federal. 

Mesmo com limitações técnicas tudo foi passado para o ouvinte. 

Quando o Brasil venceu a Copa de 1958, na Suécia, por 5 a 2, os ouvintes puderam se 

emocionar com a conquista que pode se repetir nos anos de 1962, 1970, 1994 e 2002.  

Com o aperfeiçoamento das transmissões e o crescimento do esporte no país a figura do 

narrador passou a ser de suma importância, pois nos descreve os mais ricos detalhes. Tudo o que 

se passa dentro de campo. 
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“O narrador de uma partida, por exemplo, precisa imperiosamente criar imagens na mente 

do ouvinte e, mais do que isto, esta visão deve transportar o público para o estádio, para o meio 

da torcida (FERRARETTO, 2000, p.135)”. 

O futebol é um elemento agregado da nossa sociedade, pois estabelece um vínculo entre 

torcedores de um time. E é por isso que o locutor pode jogar com o imaginário do ouvinte criando 

lance e jogadas que pareçam mais bonitas no imaginário do torcedor. 

 

Ainda que a mídia filtre este futebol e estabeleça com os torcedores uma relação 

midiatizada por discursos e aparatos tecnológicos persuasivos, a construção de tais 

relações entre estes atores só pode ser compreendida porque este futebol também é de 

domínio de uma semântica popular, de senso comum. E que, de certo modo, tais poderes 

da mídia encontram seus limites justamente num jogo de representações nem sempre 

consensual, dos „cartolas‟ e patrocinadores poderosos, passando pelos próprios cronistas, 

aos mais humildes torcedores (TOLEDO, 2000, p.18). 

  

Segundo Toledo (2000), o ouvinte quer saber tudo o que se passa no local, desde o tempo 

ao penteado novo de algum jogador. Cabe ao locutor e ao repórter transmitir estas informações, 

que irão aguçar o sensorial do espectador, com total fidelidade e espontaneidade sem invenções 

ou exageros do que transcorre no campo. 

Junto ao futebol, surgem os órgãos que norteiam sua vida. Em 1914, entra em 

funcionamento a Confederação Brasileira de Desportos, hoje CBF. Em 1917 já eram vendidos 

ingressos para os jogos, transformando o torcedor em cliente, promovendo a profissionalização 

do esporte. 

Conforme a modalidade esportiva ia crescendo o número de estádios também se firmava, 

e com isso as transmissões passaram a enfrentar alguns obstáculos como às linhas telefônicas. 

Como muitos estádios não as possuíam, os locutores e repórteres passaram a pedir a linha em 

casas vizinhas, quando isso não era possível davam o conhecido “jeitinho brasileiro” e faziam 

ligações clandestinas em postes de energia. 

 A primeira rádio a se especializar em esportes foi fundada em 1940, a Rádio 

Panamericana, hoje Jovem Pan (SP), ela trouxe inúmeras novidades como a participação de uma 

comentarista de arbitragem, um plantão esportivo e a criação do primeiro departamento esportivo 

de uma emissora. 

O comentarista de futebol surgiu apenas em 1940, anteriormente eram tocadas músicas 

durante os intervalos dos jogos. 
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A marca registrada do futebol é o grito de gol, com muita ênfase, por parte do narrador. O 

responsável por começar com esta façanha foi Rebello Júnior, em 1946. Por cauda disso, ganhou 

o apelido de o homem do gol inconfundível. 

 

Na verdade, o futebol é capaz de formar um micro-universo vocabular em torno de si. 

Universo este composto por jogadores, repórteres, torcedores e suas relações, que 

acabam transformando expressões do cotidiano em específicas do futebol e vice-

versa[...] A própria linguagem procurou acompanhar a evolução de dentro do campo e 

das arquibancadas (GUERRA, 2002, p.48). 

 

Mesmo quando a televisão passou a transmitir as partidas e o rádio passou a ser ameaçado 

pela concorrente, resolveu então reagir com o que possui de mais forte, a agilidade e a 

imaginação. 

Enquanto a TV apresentou como novidade uma infinidade de estatísticas e tira-teimas, 

introduzindo números como suporte para equipe que transmitia, o rádio fortaleceu a 

prestação de serviço. Nas concentrações, nas ruas, nos vestiários, falando do trânsito, do 

posto médico do estádio, o rádio optou por trazer mais jornalismo às suas transmissões 

esportivas. Tudo sem abandonar a linguagem específica (GUERRA, 2002, p.39). 

 

 Com o avanço da profissão opinião e informação se misturam, surge então na década de 

70 a figura do cronista esportivo. Muitos profissionais ao longo de suas carreiras receberam o 

devido prestígio graças ao trabalho como cronista esportivo. 

Mesmo com a popularização da televisão, da internet, o rádio continua sendo preferido 

dos torcedores seja em casa ou nos estádios. Mesmo que o jogo seja transmitido pela televisão, o 

rádio está ligado juntamente, até porque o gol chega alguns segundos antes no rádio que na 

televisão, ou seja, tanto a imagem quanto o imediatismo do som são acompanhados 

simultaneamente pelo torcedor. 

“Através da linguagem, da retórica do narrador, é estabelecido o laço afetivo com o 

torcedor, que mesmo estando no estádio ou vendo a partida pela televisão, sente a necessidade da 

intermediação do rádio” (GUERRA, 2002, p.42). 

O encontro entre narração pelo rádio e o futebol, foi à conjuntura de dois meios que 

proporcionam ao espectador um espetáculo a parte, pois a emoção sai do campo e entra na vida 

do ouvinte. 

E talvez seja por este tipo de emoção que o rádio seja agregador em nossa sociedade, e em 

outras palavras ele é o companheiro do torcedor. 
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“É esse imediatismo, característica principal do veículo, que o faz tão forte ainda” 

(GUERRA, 2002, p.57). 

 

2.2.1 A reportagem no radiojornalismo esportivo 

 

A imagem tradicional do repórter é de uma figura vestida com uma capa de chuva 

amassada, com um pé numa porta, caderno de anotações na mão, perguntando-O que 

está acontecendo? Ou reclamando – O público tem o direito de saber. Se este tipo de 

repórter existe não a lugar para ele no rádio. Os repórteres de rádio não fazem ameaças 

nem intimidam os entrevistados. Não recorrem a subterfúgios ou subornos. Procuram 

também se vestir de forma elegante, porque nunca sabem para onde serão enviados. O 

primeiro ministro não vai quer ser entrevistado por um desleixado (HARRIS, 1992, p. 

110). 

 

O trabalho do repórter é obter a informação, coloca-las em ordem e transmiti-la pelo 

rádio, rapidamente, pois o imediatismo norteia esse meio. Por isso ele deve estar sempre bem 

informado, conhecer sobre inúmeros assuntos, além de ser “amigo” das fontes. Por que sem elas 

o furo e o faro podem não acontecer. 

A reportagem é o coração, a essência do jornalismo, onde os fatos, verídicos, são 

narrados, contados, respondendo sempre aos critérios pré-determinados por eles: o quê, quando, 

onde, como, quem e por quê. 

A reportagem não é apenas o contar de um fato nu e cru, e, sim, um aprofundamento do 

tema, uma visão detalhada por um outro ângulo. Busca sempre uma linguagem simples para que 

todos compreendam o que lhes é passado.  

Em qualquer área do jornalismo, o repórter é sempre um personagem importante no 

patamar de produção de conteúdo. No esporte, isso não é diferente. Embora alguns repórteres 

tenham a ficha já carimbada por sempre fazerem as mesmas perguntas aos jogadores, técnico, 

presidente do clube, entre outros - “Como você está vendo o jogo?”, “O que você acha do jogo?” 

– tais questões quase sempre têm as mesmas respostas, e muitas vezes, desqualificam o 

profissional, que não abusa da criatividade e de um conhecimento mais preciso sobre o esporte. 

Os novos profissionais precisam buscar formas de reverter esta situação, já que hoje estão 

mais propícios à capacitação e qualificação. O repórter, porém, nunca pode perder a ética e a 

humildade de buscar informações que melhorem sempre a sua atuação. 

Para que exerça um trabalho de qualidade, o repórter esportivo deve sempre estar atento a 

tudo que rege o esporte, tabela de jogos, tabela de classificação, regulamento de campeonatos, 
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regras das diferentes modalidades esportivas, para que, independente do tipo de reportagem que 

precise fazer, esteja sempre ligado ao trabalho. 

Uma das diretrizes que movem o esporte é a emoção, sentimento que aquece as 

transmissões. Embora inerente a todo ser humano, não deve se deixar confundir com a paixão 

pelo mesmo, sendo que esta pode atrapalhar e até emperrar no resultado da apuração. 

 O repórter esportivo tem, invariavelmente, um contato mais próximo com as suas fontes, 

pelo andamento das competições. No entanto, não deve se confundir como uma delas e achar que 

é uma das estrelas do espetáculo esportivo. Por este motivo, deve sempre ser cauteloso, não se 

deixando influenciar pelo meio e tentando sempre ser o mais neutro possível. 

É imprescindível que o profissional não esteja apenas focado no seu meio, esportivo, mas 

sim em tudo o que acontece em todos os outros campos, para que não corra o risco de, se algo 

fora do comum acontecer, ele não saiba como agir. 

A participação do repórter no local do fato esportivo é de suma importância, já que, beber 

da fonte é fundamental, além de intensificar o elo já existente entre o público e o evento. O 

jornalista esportivo é o representante do público naquele momento. O repórter esportivo deve 

evitar induzir o entrevistado á resposta. A criatividade deve estar impregnada neste profissional 

para que haja destaque na produção de seus trabalhos. 

 

2.2.2 A apresentação no radiojornalismo esportivo 

 

  “A transmissão esportiva é um programa como outro qualquer, por isso, precisa de um 

apresentador” (BARBEIRO e RANGEL, 2006, p.65). 

O apresentador independente do conteúdo que for relatar deve sempre manter uma postura 

jornalística, ou seja, tratar qualquer evento com os mesmos critérios seja ele esportivo, 

econômico, cultural, etc. 

Um apresentador pode tornar casos desinteressantes em boas matérias de rádio, mas uma 

leitura ruim pode anular qualquer notícia. Ou seja, de nada adianta uma equipe trabalhar para um 

apresentador colocar o fato fora. 

Conforme Harris,1992 Você precisa ter interesse pela notícia. Esse é um princípio básico 

do radiojornalismo. Se o apresentador não tiver este cuidado básico – e demonstrar isso- é muito 

provável que o ouvinte perceba e também se desinteresse pelo assunto. 
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O apresentador além de fazer o seu trabalho, também conta com a ajuda dos repórteres 

que contribuem para um programa de qualidade. A postura que o jornalista apresenta é primordial 

para um bom trabalho por isso é inevitável que seja feito um apurado e uma leitura prévia do que 

será comunicado. Diferente do apresentador de improviso, até porque antes da locução ele 

previamente estudou o assunto que seria repassado ao ouvinte. 

 

Não vá para o microfone sem ler o texto antes a não ser que não haja  outra alternativa. È 

muito comum você ler mal alguma coisa e perceber que as palavras estão saindo com 

ênfase completamente erradas. Sempre que for possível, leia todo o texto em voz alta, 

antes de apresentá-lo. Alguns minutos gastos com o ensaio nunca serão perdidos 

(HARRIS, 1992, p.72). 

 

Com as mudanças tecnológicas que a televisão vem sofrendo, onde a imagem revela todos 

os detalhes ao espectador, desde o replay de lances ao slow motion de todo tipo de ação, será que 

ainda se faz necessário à apresentação de um jornalista para complementar o que é mostrado? 

Sim, mas o mesmo deve reciclar-se e aderir às novas tecnologias para acompanhar as mudanças e 

poder se inserir sem maiores dificuldades no meio. 

 

O âncora na transmissão esportiva é o condutor da reportagem que tem a finalidade de 

levar ao telespectador/ouvinte um evento esportivo. Ele é o responsável pela maioria das 

intervenções é a cara da reportagem. É o repórter principal do evento, e é ele que 

movimenta e dá ritmo à reportagem/transmissão (BARBEIRO e RANGEL, 2006, p.75). 

 

Como em qualquer profissão o bom humor preza pela qualidade no que é feito, sendo 

assim o apresentador deve sempre que possível tentar mantê-lo, já que a descontração não 

desqualifica o trabalho e sim dá mais credibilidade. Para a maioria da população o esporte é uma 

forma de divertimento, então para que o espetáculo seja completo todos os atores envolvidos 

devem colaborar para que a transmissão seja bem feita. 

 

Nenhum jornalista, especialmente o âncora, tem a obrigação de agradar os cartolas ou os 

torcedores. Ele deve manter sempre uma postura crítica e cética como qualquer outro 

jornalista, além de conhecer bem as regras do esporte, ter boas noções de conduta 

jornalística e ler livros sobre esporte. E também revistas, jornais, ver jogos, ouvir 

noticiários e participar sempre que possível de mesas-redondas, dar palestras, fazer 

debates, enfim o mundo esportivo é tão grande que é necessário mergulhar de corpo e 

alma. Sem uma massa de cultura esportiva não se consegue ser um bom jornalista 

esportivo (BARBEIRO e RANGEL, 2006, p.78). 
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O novo modelo de profissional, o que se adaptou as mudanças, é aquele que participa 

ativamente de todas as fases do que será apresentado, desde a escolha das pautas até a hora da 

transmissão, já que na hora da apresentação a liderança parte dele, pois este é quem irá difundir a 

cultura ligada ao esporte. Sempre mantendo a humildade para reconhecer seus erros e nunca 

deixar o seu público perdido no que está acontecendo. 

È indispensável ao apresentador, conhecer bem a técnica, ter boa respiração, manter um 

nível regular da voz, uma boa pronúncia, um tom de voz agradável, dar ênfase ao conteúdo 

quando necessário, corrigir ao vivo quando errar não deixando o ouvinte com a informação 

errada e ser auto-crítico, avaliando sempre o seu desempenho a cada trabalho. 

 

2.3 A INSERÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE, NO JORNALISMO E NO ESPORTE 

 

 Segundo Cabral (2001), as mulheres sempre desempenharam papéis importantes, mas há 

algumas décadas, cuidavam apenas da casa, dos filhos. Foi então que elas resolveram sair de casa 

e começar a enfrentar as mudanças que a sociedade oferecia, e entraram no mercado de trabalho. 

Claro que o caminho foi longo até que elas pudessem obter uma total liberdade, antes 

vista pela sociedade conservadora como impróprio e inadequado a alguém do sexo feminino. 

O autoritarismo imposto pelos pais, maridos e pelo próprio meio machista que as 

qualificava apenas como progenitoras, dona-de-casa onde desde pequenas já eram doutrinadas a 

seguir esta postura. Outro fato marcante da história de vida das mulheres brasileiras era o fato de 

mantê-las analfabetas e ignorantes, alienadas do mundo, concentradas apenas em receitas de bolo, 

bordado e troca de fraldas, pois uma “moça de família” deveria possuir diversos dotes para poder 

casar, sendo a leitura desnecessária. 

Foi depois da independência do Brasil que as mulheres passaram a conhecer as letras 

tornando-se assim mestres, se inserindo delicadamente no mercado de trabalho, mesmo que este 

não remunerado. 

No momento em que as mulheres deixam o lar para buscar o trabalho, sofrem profundas 

alterações na vida e na estrutura familiar. 
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É bom salientar que a individualização do trabalho não há igualdade nas relações entre 

homens e mulheres, e nem a inversão na estrutura de poder. A independência econômica 

feminina não representou o término das desigualdades entre homens e mulheres porque 

elas não se resumem à esfera econômica e material. Estão presentes na cultura, nas 

idéias, nos símbolos, na linguagem, no imaginário; enfim, formam um conjunto de 

representações sociais que impregnam as relações (DEBRET, 1954, p.563). 

 

A inserção da mulher no mercado de trabalho não trouxe muitas mudanças imediatas, pelo 

contrário serviu para demonstrar e reforças as diferenças existentes entre homem e mulher. 

Na década de 80 a presença feminina consegue se firmar e no final do século XX parece 

marcar uma ruptura na história se inserido de forma totalitária e fixa na sociedade antes 

discriminatória.  Hoje exerce cargo de chefia, público antes apenas executado e pensado por 

homens. “O rádio em seus primórdios era a própria improvisação e empirismo em forma de 

desafio, a provocar aqueles que se aventurassem a adotá-lo como profissão” Trecho do livro 

histórias que o rádio não contou de Reynaldo C. Tavares, 1999. 

Para Provenzano (2009), neste padrão aventurar-se, as mulheres no rádio foram 

definitivamente desbravadoras muito a frente do tempo em que viviam, abrindo caminho para as 

futuras gerações femininas que iriam se inserir nos tempos futuros. 

No início era mais fácil encontrá-las trabalhando como rádio atrizes, entre uma das que se 

destaca está Cordélia Ferreira que trabalhou no programa Teatro pelos Ares na rádio PRA-9 no 

Rio de Janeiro atuando depois em diversas emissoras.  

Já na produção de programas femininos se destacou Albertina de Grammont Costa Lima 

cujo pseudônimo era Sarita Campos, onde em seu programa falava sobre receitas culinárias, 

consultório sentimental, conselhos entre outros. 

Erci Ayala, Cidinha Campos, Xênia Bier e a astróloga Zora Yonara fizeram muito sucesso 

nas locuções e apresentações de programas de rádio que exclusivo para o público feminino. 

As mulheres tinham pouco acesso às produções e aos bastidores do rádio, com a inclusão 

no mercado de trabalho elas tiveram sua vez no radiojornalismo esportivo. 

O rádio tornou-se um veículo muito importante no cenário nacional e após mudanças no 

formato, locuções e investimentos financeiros conseguiu se estabilizar e uniu-se ao gênero 

futebol, fazendo com que o radiojornalismo esportivo deslanchasse. 

Entretanto as mulheres enfrentaram muitos preconceitos e empecilhos por parte do meio e 

dos próprios homens, que não as caracterizavam capazes. 
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Somente a partir do I Fórum de Debates, Mulher, Esporte, Sexo, Imagem Corporal e 

Hipocrisia, em 1974, em São Paulo foi criada uma lei americana que permitiu às mulheres 

locutoras esportivas adentrarem nos vestiários masculinos (o mesmo valendo para os homens 

perante os vestiários femininos) para obter declarações pós-jogo. 

Isso demonstra o quanto o machismo impera na relação mulher futebol, como o esporte é 

visto. Como a virilidade masculina quando a mulher se insere e é vista como algo estranho 

naquele meio, causando muitas vezes repúdio por parte do público masculino. 

As mulheres começaram a trabalhar no radiojornalismo esportivo no ano de 1971, em São 

Paulo, na Rádio Mulher. A qual foi a primeira a ter uma equipe feminina nos esportes, 

transmitindo também futebol. A narração das partidas era responsabilidade de Claudete Troiano, 

os comentários de Leilah Silveira e as reportagens a par da dupla Germana Garili e Jurema Iara. 

Pode-se dizer que durante os primeiros quatro anos elas surpreenderam e revolucionaram o 

gênero esportivo no país. 

A primeira mulher a cobrir vestiários foi à jornalista Marta Esteves que não se intimidou 

com o machismo e nem com as desculpas. 

Inúmeras barreiras rodeiam o passado destas pioneiras como a dificuldade das entrevistas 

com os jogadores nos vestiários, conversa com os técnicos, mas o marketing neste esporte 

colaborou com elas. Os patrocinadores passaram a exibir painéis em locais específicos facilitando 

o acesso feminino. 

Mudanças na própria sociedade como nos meios midiáticos ajudaram na ampliação deste 

mercado de trabalho, colaborando para a inserção feminina ainda mais no meio. 

 

Motivadas por inúmeros fatores, é concreta a participação feminina no universo do 

futebol. Se por um lado, essa participação significa transgressão, por outro, significa 

adequação aos valores e práticas comuns a esse esporte. Transgressão porque faz valer 

suas aspirações, desejos, necessidades, fantasias, vaidades e prazeres enfrentando um 

universo caracterizado como próprio do homem, motivo pelo qual, abundam 

preconceitos e limitações; adequação, porque limita-a aos padrões estéticos dominantes e 

restringe os espaços para a expressão de outras singularidades – ainda que existam 

processos subjetivos de apreensão deste imaginário socialmente construído e aceito que 

permitam o desenho de determinadas formas de resistência (GOELLNER, 2000, p.91). 

 

No Rio Grande do Sul o destaque na categoria foi na década de 60 para Eva Mendonça, 

conhecida como Evinha, mas ela não trabalhava diretamente na equipe esportiva se sim no 

departamento de notícias da Rádio Gaúcha. 
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Alguns anos mais tarde, em 1970, a Rádio Gaúcha contrataria pela primeira vez uma 

mulher para compor o departamento de esportes da emissora. Logo no primeiro ano de 

faculdade de jornalismo, Rita Campus Daudt conseguiu a vaga como repórter de campo. 

Entretanto, para conseguir realizar a entrevista com os jogadores, ela precisava organizar 

anteriormente com quem falaria e quais seriam as perguntas, isso porque muitos atletas 

ignoravam os chamados da repórter na beira do campo pelo fato de se tratar de uma 

mulher” destacando um pouco da trajetória feminina no estado (PROVENZANO, 2009, 

p.7). 

 

Conforme Dos Reis (2003), o panorama da mulher no esporte vem sofrendo 

modificações, a inserção dela no radiojornalismo, no esporte como profissional, como atleta, 

como torcedora nos esportes, a mulher jornalista enfim a que se destaca no trabalho, em casa, a 

mulher moderna, isso mostra que ela não se inseriu no espaço para competir com o homem, mas 

sim que ela veio para modificar, colaborar com o meio profissional. 

Ainda assim é, muitas vezes, vista como algo diferente uma estranha. Segundo cita DOS 

REIS em seu trabalho, diversas mulheres, deveriam ser incentivadas desde cedo a participar e se 

informar mais sobre o esporte para que certos tipos de estereótipos criados hoje não ocorressem. 

 

2.4 VOZES E GÊNEROS NO RÁDIO 

 

2.4.1 Relação de gêneros: o masculino e o feminino na comunicação  

 

Gênero é um termo que surgiu no sentido de se opor a uma forte tendência histórica 

vinculado ao comportamento humano. Visto que homens e mulheres se diferem em sua natureza 

corporal. Existem diferenças culturais enormes tanto no sentido quanto ao valor atribuído ao 

corpo, e estas por sua vez afetam as concepções de masculino e feminino das diferentes culturas. 

Ele torna-se uma categoria social imposta sobre o corpo, como forma primária de dar 

significado às relações de poder. Ou seja, a categoria existe quando colocada em um contexto 

social e histórico, formando estruturas de poder que podem se perpetuar ou se modificarem com 

o passar do tempo. Como explica Santos: 

 

“A utilização do gênero como categoria analítica amplia e ao mesmo tempo aprofunda o 

olhar sobre o contexto social, possibilitando a compreensão do comportamento 

diferenciado de homens e mulheres e das distintas formas de relação entre o feminino e o 

masculino, tanto no âmbito das relações sociais como no âmbito da linguagem. Propicia, 

também, a percepção de que toda relação de gênero é constituída de poder e que esse 

poder se encontra presente nos dois pólos da relação, de forma desigual” (2004, p.87). 
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Desde que o mundo foi criado, a diferenciação começou a ser feita, tratando o feminino 

como gestora e procriadora familiar e ao masculino coube a virilidade física e a busca por 

sobrevivência para os seus. Embora existam essas variações universais em relação às tarefas 

próprias para homens e para mulheres. A divisão do trabalho se constitui na maioria das 

sociedades na separação da esfera pública da vida social. Esse afastamento ocorre 

predominantemente para a forma masculina, na esfera pública, pois o mesmo vem associado à 

guerra, a política. Já a mulher vem ligada à vida privada, a doméstica, a reprodução e ao cuidado 

das crianças. Santos observa: 

 

A divisão sexual está presentes nas mais distintas formas de expressão, nos objetos, na 

organização do espaço e do tempo, nas técnicas do corpo, posturas, maneiras, enfim, em 

todas as práticas, encontrando-se em estado objetivado, funcionando como princípio 

universal de visão e divisão, como um sistema de categorias de percepção, de 

pensamento e de ação. (2004, p. 93). 

 

Torna-se quase que impossível compreender a feminilidade sem fazer referência a 

masculinidade, em virtude de um estar relacionado ao outro desde sua ação, relação e 

representação, um contrapõe o outro. É como caracteriza Santos: 

 

Nessa perspectiva, o gênero é fruto da interação de vários fatores, sendo difícil, ou 

mesmo impossível, proceder à sua decomposição. Isso não invalida, no entanto, o caráter 

histórico e social do gênero, já que para Geertz, o próprio corpo biológico é uma 

entidade inacabada, processual (2004, p.88). 

 

Quando as “regras” impostas pela sociedade foram feitas, deixou claro que mulheres 

estavam praticamente extintas do circulo social, ficando a mercê de seus patriarcas sem poder 

exercer qualquer direito, que depois foi conquistado. Sofreu desigualdade e descriminação por 

parte do sexo masculino que nem a caracterizava como gênero, apenas como um objeto de 

diversas utilidades. A mudança por parte delas, quando aconteceu, apresentou e rompeu com o 

que as distanciava da sociedade, podendo fazer parte do que antes era excluída. Destaca Santos: 

 

Assim, pressupostos como o de universalidade e valores como igualdade acabaram por 

servir de fundamento à elaboração de uma concepção de identidade feminina coletiva, 

construída a partir de uma experiência comum, generalizável e depurada das histórias 

específicas e dos contextos particulares, frequentemente aceita sem questionamentos 

pelo movimento feminista nos seus primórdios (2004, p.86). 
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O campo da esfera pública ainda se deixa dominar pelo gênero masculino, embora 

marcante a presença feminina tanto em movimentos sociais, no ato de votar, na militância em 

alguns partidos políticos, na candidatura em cargos eletivos e posições de liderança no governo, 

neste sentido a sua participação ainda é de caráter pouco relevante a uma mudança abrupta, já que 

o poder político ainda se concentra na mão de homens adultos, de meia-idade, brancos e 

proprietários. 

Então faz-se necessário considerar os múltiplos aspectos que envolvem a constituição do 

gênero, como as regras de comportamento, as práticas institucionais, as experiências, as relações, 

bem como o conjunto de valores e símbolos que norteiam a vida de cada cidadão. Para Santos 

(2004, p.90), “O gênero define espaços-lugares sociais, confere valores, constrói diferenças”. 

 

2.4.2 O rádio e os gêneros 

 

“As palavras se transformam em sons e imagens, criando um texto pleno de significados 

[...]” (SANTOS, 2004, p.13). 

O poder que os meios de comunicação exercem ao dar voz a situações ou papéis desiguais 

em relações sociais entre classes, homens ou mulheres pode ser fatal, já que é um formador de 

opinião. As representações sociais se fazem presentes no discurso radiofônico, quando a mesma 

ouve a declaração do locutor ou quando fazem parte da programação do rádio. Por isso a 

categoria gênero no rádio é marcante. Em algumas localidades ela está aliada a programas de 

entretenimento e cultura para os femininos e de esporte, política, polícia aos masculinos. Já 

demonstrando a total diferenciação que pode ocorrer no meio, pois a palavra é o principal 

instrumento de poder na comunicação. 

A partir do momento em que a mensagem é repassada ao ouvinte, este passa a ser um 

produtor de sentido levando a interação comunicativa adiante, construindo um espaço 

heterogêneo e de poder em relação ao que é transmitido. Santos relata: 

 

As representações, portanto, são produzidas e reproduzidas em contextos significativos, 

através de um processo que envolve uma série de fatores de ordem social e subjetiva, 

tanto no nível da vivência como do conhecimento, e esses fatores estão presentes no 

momento da construção das mensagens, pelos meios de comunicação e no processo de 

percepção, compreensão e significação das audiências (2004, p.101). 
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A difusão da mensagem não é totalmente inocente, visto que ela é submetida a uma 

avaliação por parte do detentor da rádio que apresenta o que lhe é conveniente, além também 

daqueles que possuem um interesse econômico. Não deixa de levar em conta que, para cada 

estado e cidade do Brasil, podem existir diversas culturas que norteiam o que é veiculado pela 

rádio. 

Na obra de Santos (2004), ela cita locais onde as mulheres participam de programas como 

personagens de a vítima, a mensalina, alguém que não tem escrúpulos ou alguém refém da 

sociedade, marginalizando e distorcendo a figura feminina. Embora este tipo de depreciação 

também ocorra por parte dos homens, só que na maioria das vezes ele é apenas visto como o 

traído ou o traidor, o bom, não gerando uma distorção tão grande da sua imagem. Isso contribui 

para que, em alguns locais, a total diferenciação de gêneros se mantenha apenas baseada em 

relatos depreciativos da figuras. 

 

O que fundamenta essas preocupações é a ideia compartilhada de que as representações 

trazem implicações concretas para a vida dos sujeitos guiando a ação, suscitando 

conflitos etc. Essa ideia tem sido permanentemente discutida pelos estudiosos de 

audiência, através de análises que buscam conhecer a relação entre os conteúdos 

apresentados pelos meios de comunicação e as respostas dadas pelas audiências em 

termos de compreensão, significação e comportamento (SANTOS, 2004, p.99). 

 

A estrutura social na qual os agentes encontram-se inseridos é responsável pela interação 

emissor-receptor, já que esta se constrói em um espaço de relação de poder, pois é um processo 

interativo. Sendo que a competência de quem fala é conferida socialmente, pois o rádio conduz a 

um envolvimento com a comunidade. 

“O sujeito, portanto, não é resultado apenas do discurso, mas de suas relações sociais, que 

se expressam - muito mais como estrutura linguística” (SAFFIOTI, 1997, p.3). 

 

2.4.3 O esporte e os gêneros 

 

As representações de gênero sempre encontraram no esporte um vasto campo para se 

manifestarem. O esporte é uma das atividades físicas predominantes no cenário mundial, pois, 

além de receber um grande destaque da mídia, ainda apresenta canais televisivos dedicados a 

inúmeras modalidades. 
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Mesmo antes do esporte se tornar “estrela”, as diferenciações entre os gêneros já 

ocorriam, em sua maioria a prática era apenas praticada por homens. As mulheres, no máximo, 

eram espectadoras. Trazendo para o contexto atual, a participação de ambos os sexos em esportes 

é relativamente igual, visto que não há restrições para a maioria deles.  

 

“O esporte foi, e ainda é, um processo de infiltração lenta e progressiva, sem um 

discurso de contestação por parte das mulheres. Não houve, no esporte, um movimento 

feminino, menos ainda feminista, pela equalização do gênero, devido à ausência de um 

movimento contestador das esportistas brasileiras” (KNIJNIK e SOUZA, 2004, p. 9). 

 

A mídia acompanha toda e qualquer manifestação que ocorra no esporte. Jornal, televisão, 

rádio, revistas, Internet, nada passa despercebido, apresentando assim ao espectador um produto 

de grande interesse. 

Os esportistas passam a interessar a mídia, que traz à tona a vida não só profissional, mas 

também pessoal dos atletas. O cotidiano dos clubes, dos dirigentes, dos atletas e dos técnicos é 

visto nos meios de comunicação.  

Em contrapartida, as mulheres que realizam esportes, que anteriormente era praticado 

apenas por homens, são estereotipadas pelo gênero, pela forma física e pela prática. Já em 

esportes mais femininos, como ginástica olímpica, a mulher não recebe críticas em relação à 

modalidade e, sim, se o desempenho não foi bom. 

“A linguagem utilizada na mídia também indica uma diferença de tratamento nos esportes 

praticados por homens e mulheres. Os comentários relacionados com gênero são muito mais 

comuns para as mulheres no esporte” (KNIJNIK E SOUZA, 2004, p.13). 

Em algumas transmissões esportivas, o enfoque dado primeiro à mulher ocorre na roupa, 

no cabelo e/ou nas unhas, para depois qualificá-la como atleta, o que já não ocorre com os 

homens, que são descritos por seu poder, valor e independência. O enfoque está mais voltado às 

qualidades de gênero do que ao desenvolvimento da modalidade esportiva e sua aplicação por 

parte do atleta. 

“A habilidade dos atletas, bem como características positivas em relação ao desempenho e 

mesmo em relação à personalidade do jogador, também, costumam ser bastante evidenciados” 

(KNIJNIK E SOUZA, 2004, p.17). 

È imprescindível que o atleta possua uma boa aparência, independente do sexo, pois é a 

partir da estética que a publicidade da pessoa, a quanto do clube aumenta. Para os homens um 
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corpo e um rosto bonito, para as mulheres também, visto que em sua maioria elas devem ter sua 

figura associada à família, aos bons modos e costumes. 

 

“No entanto - e os exemplos que ilustram este texto deixam isto bem claro - as 

diferenças biológicas têm dado respaldo a perseguições, formação de representações 

sociais preconceituosas, e até mesmo a discriminações. Se as diferenças são bem vindas, 

as desigualdades sociais, também no campo esportivo, devem ser repudiadas. Deste 

modo, deixaremos de ser “diferentes E desiguais”, passando a ser “iguais MAS 

diferentes”, seres plenos de diferenças -grandes ou pequenas, físicas ou culturais - mas 

portadores de igualdade de direitos” (KNIJNIK E SOUZA, 2004, p.25). 

 

Já em relação as profissionais jornalistas, que atuam neste meio, não é muito diferente no 

quesito beleza, ainda mais se for ligado à televisão. O importante para alguns canais é ter uma 

mulher bela e atrativa que apresente o conteúdo que lhe for indicado.  

Sendo que nos outros meios, rádio e jornal, é de suma importância que o conhecimento 

sobre o esporte exista. Ainda mais no rádio, onde o improviso se faz necessário. 

Embora o preconceito ainda exista, muitas dessas mulheres vem inovando com um 

jornalismo de qualidade, deixando muitos homens abismados com a então característica que eles 

acreditavam que ela não possuía. 

Ou seja, o esporte ainda é de predominância masculina, tanto na apresentação, locução, 

reportagem, mas a mulher vem galgando seu espaço e tentando descaracterizar essa diferenciação 

de gênero em relação a profissões. Pois, se a capacidade intelectual, física e moral existem para 

os diferentes sexos, nada as detém a qualquer tipo de escolha profissional que fizerem. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a realização do trabalho “A participação feminina no radiojornalismo esportivo de 

Santa Maria (RS)” fez-se necessário enfatizar os conceitos de Heródoto Barbeiro, Luiz Artur 

Ferraretto e Milton Jung sobre o radiojornalismo, desde seu nascimento até os dias atuais.  

Na construção da problemática, a mulher no radiojornalismo esportivo, buscou-se 

referências em Aline Schuster, Fernanda Pedrazzi, Bruna Provenzano e Flávia dos Reis, a fim de 

esclarecer-se como é o trabalho de jornalistas de rádio em coberturas esportivas, além de 

descobrir o tipo de entraves que são encontrados por mulheres neste meio. 

Já para descrever a trajetória do jornalismo esportivo no país buscou-se subsídios em 

Heródoto Barbeiro, Patrícia Rangel e Paulo Vinícius Coelho. 

A partir da história do jornalismo esportivo, foi melhor explorado o futebol, visto que é a 

modalidade que tem maior destaque nas editorias esportivas. Contribuíram, para está pesquisa, os 

autores Carlos Fernando Schinner, Luiz Henrique Toledo e Márcio Guerra. 

Em busca de um maior entendimento do objeto da pesquisa e a diferenciação entre os 

gêneros, optou-se por Maria Inês Santos, que trabalha o rádio juntamente com os gêneros 

masculino e feminino na comunicação. 

Para compreender a posição feminina e masculina de quem atua no meio foi empregada a 

técnica de entrevista, onde a base teórica compreende Heber José de Moura, João Victor Barbosa, 

Marcelle Colares de Oliveira, Renato Cancian e Vera Maria Rodrigues Ponte. 

A pesquisa também contou com uma análise exploratória e explicativa dos objetos 

estudados, assim como a aplicação de entrevista qualitativa, a fim de mensurar e contrapor os 

objetivos propostos pela pesquisadora. 

Dentro do propósito deste trabalho, as entrevistas foram analisadas, a fim de identificar e 

apresentar as questões de dúvida da autora a respeito da pouca presença de profissionais mulheres 

no radiojornalismo esportivo, no cenário de Santa Maria (RS).  
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4 A PALAVRA COM AS MULHERES 

 

4.1 LAURA GHELLER 

 

  Laura Gheller é acadêmica do 8º semestre (formanda) do curso de Comunicação Social 

da UFSM, habilitação em Jornalismo. Ela nasceu em Constantina (RS) e tem 21 anos. 

Atualmente, Laura faz um estágio na Rádio Santamariense, de Santa Maria (RS), onde produz e 

apresenta programas jornalísticos. De maio de 2008 a maio de 2010, ela fez parte da equipe do 

programa Radar Esportivo, da Rádio Universidade, também de Santa Maria (RS). Em 2009 e 

2010, Laura participou do Projeto Jornadas Esportivas, da Rádio Universidade, transmitindo 

todos os jogos do Inter-SM na Série A do Gauchão. Em ambos os trabalhos na Rádio 

Universidade, exerceu a função de produtora, repórter (estúdio, campo e torcida), editora e 

apresentadora.  

Desde criança gostava de rádio. Quando ainda estava na escola, ia diversas vezes à rádio 

da cidade para gravar vinhetas de Natal, Páscoa, Dia das Mães e dos Pais. Praticamente uma vez 

por mês também participava de entrevistas com o pessoal da escola sobre os projetos 

desenvolvidos. Eram convidados um professor e um aluno e Laura quase sempre ia como 

representante discente. Em uma oportunidade, por volta dos 10 anos de idade, participou de um 

programa de rádio como uma das apresentadoras. O programa já era tradicional na emissora, e o 

radialista resolveu fazer uma edição especial de dia das crianças convidando um aluno de cada 

escola da cidade para apresentar. Da sua escola ela foi à representante. O engraçado é que ela 

nunca fazia questão de ir, a insistência era sempre da diretora. Ela crê que na época era escolhida 

por ter uma boa leitura, pois sempre gostou muito de ler, então locução pra ela era fácil de fazer. 

Entretanto, nunca demonstrou um interesse explícito em participar, mas acabava concordando 

porque não era um sacrifício, pois no fim ela acabava não tendo tanta “vergonha” como os outros 

alunos.  

O rádio para ela, nunca foi uma prioridade nem algo que estivesse no topo da lista das 

coisas que ela mais gostava de fazer. Tanto é que na hora de fazer o seu primeiro vestibular, 

optou por Veterinária. Jornalismo foi à segunda opção e, mesmo assim, meio sem certeza. 

Quando já estava dentro do curso observava que todo mundo procura alguma coisa pra se 

identificar, nos diferentes meios (impresso, rádio, TV, digital), ou em conteúdo (cultural, 
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ambiental, esportivo). Ela se via um pouco perdida, pois não tinha preferência até então por nada, 

apenas sabia que não gostava de televisão. Além disso, também não se sentia atraída por nenhum 

assunto específico. Essa situação a incomodava, porque a maioria dos colegas já demonstrava 

intimidade com algum tema. Foi em uma conversa com um colega, que já fazia parte do Radar 

Esportivo, que descobriu que tinha uma queda pela área esportiva, e resolveu tentar a seleção.  

No primeiro momento, a intenção dela era trabalhar com o tema esporte, independente do 

meio. Segundo Laura, casualmente, aconteceu de ser o rádio – que não era o seu preferido, mas 

também não era a tão odiada TV. Com o tempo, ela passou a se identificar com o veículo e a 

perceber que essa intimidade poderia ter alguma ligação com as pequenas participações que fez 

no Ensino Fundamental, e que lhe deram a base para o trabalho de hoje. 

       Em relação à participação feminina no meio radiofônico para ela é tradicionalmente 

perceptível por qualquer um que o rádio é um meio masculino. Com a entrada da mulher nesse 

meio, ela vê que as coisas mudaram um pouco, ficou visível que a voz feminina também agrada 

ao público ouvinte. O principal diferencial que ela nota é que justamente a presença da mulher 

também no rádio, acompanhando a evolução da participação feminina em outras áreas, fazendo 

exatamente a mesma coisa que fazem os homens: produzindo, apresentando, comentando, 

fazendo locução. É diferente porque esse sempre foi um papel masculino. Para Laura hoje em dia 

as rádios cada vez mais buscam a participação feminina para alternar as vozes predominantes, 

visto que para ela este também seja um anseio do público, que ao perceber a entrada da mulher no 

mercado de trabalho se questiona sobre a presença dela em outras funções.  

 Laura acredita que a questão de ver uma mulher exercendo funções que tradicionalmente 

são masculinas, nesse caso, é ainda mais palpável. Se no radiojornalismo esse motivo já era 

importante, no radiojornalismo esportivo passa a ser fundamental. A diferença para ela é que 

nesse meio a mulher ainda não faz tudo que o homem faz. Enquanto em outras áreas do 

radiojornalismo (economia, cultura, política) a mulher produz reportagens, faz entrevistas, 

apresenta, comenta, enfim, realiza todas as atividades que um homem também faz, mas na área 

esportiva as funções são mais limitadas. Conforme ela um exemplo clássico é a narração que até 

hoje, nenhuma mulher se aventurou com sucesso nesse posto.  

“A igualdade entre gêneros não significa que homens e mulheres são iguais, mas que as 

diferenças sejam respeitadas e igualmente valorizadas.” (STREY, 2001) 
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Seguindo este conceito e o que foi dito por Laura as mulheres possuem uma sutileza a 

mais do que os homens, também cativando o público da mesma forma que eles. Porque o que 

equivale é a informação correta, precisa e não o sexo de quem faz a locução. Quanto a nenhuma 

mulher ainda ter se aventurado na narração, crê que é por receio, já que apenas homens a fazem, 

mas quando alguma resolver desbravar o estilo passará a ser algo comum e corriqueiro como 

quando um homem faz. 

Antes de procurar especificamente o radiojornalismo, ela procurou um tema, um assunto 

que realmente gostasse de abordar. Dentre todos, o que ela mais sentia atração e mesmo assim, 

sem ser aficionada era o jornalismo esportivo. Aconteceu de o rádio ter sido o primeiro meio no 

qual ela pode lapidar essa temática e como acontece na maioria dos casos ela se apaixonou pelo 

rádio mesmo ela não tendo a pretensão de trabalhar especificamente com o Radiojornalismo 

Esportivo. Até porque ela acredita que, quando o profissional estuda e se aprofunda em um tema, 

em um gênero específico do jornalismo, no caso o esporte, ele pode aprender as técnicas de todos 

os meios para passar o conteúdo do qual é especialista. Para ela é o mais importante, antes de 

saber falar em rádio, por exemplo.  

 Quando Laura entrou na faculdade ela não tinha em mente que queria ser jornalista 

esportiva, junto a isso menos ainda que quisesse trabalhar em rádio. Não houve nenhuma causa 

forte para ela escolher de iniciar nessa área. Com a experiência no programa Radar Esportivo e 

nas Jornadas Esportivas, ela decidiu o motivo pelo qual gostaria de continuar a trabalhar. Para 

ela, ainda existem pessoas que duvidam que as mulheres possam entender de esporte tanto quanto 

homens. E está dúvida, para Laura, virou uma meta pessoal em provar que isso não é verdade.  

Em verdade, essa aceitação dos homens para com a mulher nesse meio às vezes parece 

meio incoerente. Segundo ela às vezes, é possível perceber que tanto torcida quanto colegas de 

imprensa e jogadores tratam as mulheres como uma “mascote”, alguém que está ali aparte. Todos 

sabem o que ela faz, respeitam e colaboram, mas também entendem que ela não exerce o mesmo 

papel que os homens. Como se a função dela fosse ser a mulher que acompanha tal time. E assim, 

passa a ser protegida por esse status “mascote”. Esse tipo de atitude conforme Laura é, de certa 

forma, um tipo de preconceito. Portanto, o preconceito explícito se torna praticamente 

inexistente, ao passo que o velado ainda predomina. Obviamente que não são todos que pensam 

dessa forma, mas é algo que inconscientemente muitas pessoas fazem e que, para as mulheres que 

trabalham com isso, se torna perceptível. O espaço já foi conquistado, as mulheres já estão lá 
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dentro. E são respeitadas por isso. Dentre as inúmeras mudanças que o tempo tem apresentado 

Laura vê que ainda falta mudar a configuração de como elas são vistas e, dessa forma, erradicar 

todos os tipos de preconceito. Esse é um dos motivos que faz continuar no Radiojornalismo 

Esportivo. 

Torcedora do Grêmio FBPA desde criança, por influência do pai, Laura nunca foi 

fanática, mas comemorava vitórias, sabia a escalação da equipe de 95, tinha camisa do time, 

bandeiras e tudo mais, embora tenha ido ao estádio poucas vezes em função da distância da 

Capital. Ela acompanhava os jogos do Grêmio pela TV na década de 90, quando o pai assistia em 

casa, porém sabia apenas o básico das regras: quando era falta ou quando o time fazia gol. 

Mesmo assim, sempre gostou, ao contrário da irmã, que preferia ficar com a mãe fazendo outras 

atividades durante os jogos. No final dos anos 90, uma equipe de futsal de Constantina, cidade 

onde ela nasceu, disputava a série Ouro do estadual e, durante esse tempo, assistiu a todas as 

partidas que aconteciam no ginásio da cidade. Nessa época, ela realmente gostava de acompanhar 

o esporte, o pai nem precisava nem a convidar para ir, pois, estava sempre pronta. Alguns anos 

mais tarde, entrou para a escolinha de futsal do time (que já não fazia mais o mesmo sucesso que 

antes). A empreitada acabou durando poucos meses, pois ela ainda fazia aulas de ballet, e a 

sobrecarga a obrigou a abandonar uma das atividades em função de um problema no joelho.  

Até o Ensino Médio, ela adorava as aulas de Educação Física, gostava de jogar um pouco 

de tudo. Também sempre gostou de assistir a vários esportes na televisão, não só futebol. Vôlei e 

Fórmula 1 estavam entre os preferidos. Entretanto, nada tão forte que a pudesse fazer pensar em 

trabalhar com isso e alguma forma, praticando ou cobrindo. 

O futebol foi o esporte com que ela teve mais contato, cobriu tanto jogos, quanto treinos e 

bastidores. Através disso estabeleceu uma rotina de acompanhamento, que ela considera essencial 

na cobertura de qualquer esporte. Em algumas oportunidades cobriu eventos de tênis na UFSM e 

no ATC, além de partidas de vôlei e de basquete esporadicamente. Em todas as ocasiões, fez 

boletins ao vivo para o Radar Esportivo.   

No trabalho, ela considera rotineiro e essencial da cobertura acompanhar treinos, jogos e 

bastidores. Ela acredita que nas especificidades, existe muita diferença. Cada modalidade possui 

um regulamento diferente. Cada esporte exige que o profissional saiba não só suas regras básicas, 

mas também todos os assuntos que, de certa forma, são afins a ele. Um exemplo disso, na visão 

dela, é impossível um repórter de Fórmula 1 cobrir esse esporte sem saber o mínimo sobre 
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funcionamento de motores. Logo, esse profissional precisa de tempo e dedicação exclusivos a 

essa modalidade para acompanhar as mudanças, as evoluções das questões técnicas dos carros, 

das tecnologias que envolvem o assunto.  No futebol o jornalista que cobre esse esporte também 

deve entender de economia e de direito, por exemplo, para poder tratar de uma transferência de 

um jogador, traduzir para o público o que querem dizer as cláusulas de um contrato. Isso tudo é 

questão de estudo e aprimoramento. E é praticamente impossível acompanhar todas as 

modalidades, todos os esportes ao mesmo tempo. Por isso, ela considera que, hoje em dia, 

raríssimos jornalistas podem ser considerados jornalistas esportivos, de fato. A maioria deles 

deve ser enquadrada como jornalista futebolístico - que também cobre outros esportes. Laura 

acredita que o caminho para a o jornalismo esportivo, no futuro, seja investir cada vez mais na 

especialização do repórter em determinadas modalidades, essa seria uma forma de apagar a 

imagem de superficial que a editoria tem perante parte do público. As reportagens não seriam 

mais sempre sobre as mesmas coisas. Ela acredita que criar o jornalista de esportes a motor, o 

jornalista de atletismo, o jornalista de vôlei, é uma forma de dar o devido valor a cada esporte, 

além de presentear o público com matérias aprofundadas e com conteúdo.  

“O repórter esportivo deve sempre ter o regulamento do campeonato nas mãos para 

qualquer dúvida. Estudar as regras do esporte que cobre e manter-se sempre atualizado com os 

outros esportes é rotina para um bom repórter.” (BARBEIRO E RANGEL, 2006, p.21) 

Laura caracteriza o pouco interesse das mulheres pelo meio porque durante a infância e 

adolescência, elas dificilmente pensam em atuar nessa área, não se vêem fazendo isso, porque há 

poucos exemplos para se espelharem, já que os homens dominam. Ninguém incentiva essa 

participação feminina e, portanto, o interesse não é despertado.  

Por razões históricas, o futebol sempre foi um esporte predominantemente masculino. 

Dessa forma, é possível afirmar que mais homens do que mulheres acompanham futebol. Por 

esse motivo, numérico, mais homens do que mulheres entendem de futebol, o que não quer dizer, 

necessariamente, que homens entendem mais de futebol do que mulheres. Nesse caso, mais do 

que as poucas mulheres que acompanham. Que não são tão poucas assim atualmente, mas 

continuam em número inferior ao masculino. Pois bem, das mulheres que acompanham, não 

acredita ela, que estejam em desvantagem em relação aos homens no quesito conhecimento de 

futebol. Laura constata que as mulheres sofrem, sim, um pouco mais apenas para aprender, para 

adquirir esse conhecimento ao longo da vida. Como desde criança é o menino quem é 
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incentivado a praticar o futebol, a ter oportunidade de aprender naturalmente, a mulher necessita 

de um pouco mais de dedicação para poder suprir essa leve desvantagem. Contudo, são 

dificuldades que podem ser ultrapassadas e a mulher pode se igualar ao homem no quesito 

conhecimento. O problema é que, proporcionalmente, poucas mulheres investem nisso em 

relação ao número de homens. Então, nesse sentido, um dos motivos para o rádio ser um espaço 

mais masculino, pode ser, sim, a falta de mulheres com conhecimento explica Laura. 

Concordo com Laura, visto que o esporte, mais precisamente o de futebol, já vem 

imbuído do estigma de ser incentivado desde pequeno a prática e ao gosto pelo mesmo. E pelo 

fato de poucas mulheres demonstrarem interesse, e as que possuem são poucas, pelo 

conhecimento mais específico e aprofundado do tema é que há poucas delas no radiojornalismo 

esportivo. As que já estão nos veículos são em um número inferior ao masculino, além de 

necessitarem sempre estar se aperfeiçoando mais e buscando mais conhecimento para não ficar 

em desvantagem com aqueles que já nasceram doutrinados ao gosto esportivo.   

O principal temor das mulheres que desejam entrar nesse meio, conforme Laura, é o de 

sofrer preconceito, por não terem conhecimento suficiente, por não conseguirem fazer o que os 

homens fazem. Então, para promover a inserção feminina no jornalismo esportivo, ela acredita 

que o principal já está sendo feito. Há repórteres femininas que já estão provando para o grande 

público que as mulheres podem, sim, cobrir esporte, principalmente o futebol, da mesma forma 

que repórteres masculinos. Infelizmente, isso ainda é privilégio dos grandes centros. De resto, 

acredita que, nesse momento, é preciso que a mulher tenha coragem. Afinal, se o conhecimento 

elas já possuem, agora devem ter coragem de entrar no meio e, principalmente, de permanecer 

nele, mesmo com as dificuldades e os preconceitos velados de algumas pessoas. Dessa forma, 

através da insistência, é possível mostrar para colegas de imprensa, para torcida, para jogadores, 

que mulher cobrindo esporte pode e deve ser uma atividade tão natural quanto homem exercendo 

a profissão. Afinal, estar a par dos acontecimentos e conhecer o esporte são coisas que ambos os 

sexos podem fazer.   

O medo é um dos sentimentos que mais contribui para o afastamento das mulheres do 

radiojornalismo esportivo. Conhecimento e prática são adquiridos ao longo do percurso, ou seja, 

por ser um meio em sua maioria masculino existe um certo preconceito, por parte das próprias 

mulheres que acreditam que não são capazes de desempenhar a função. Muitas vezes alguns 
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profissionais contribuem para o aumento desse medo com comentários machistas. Para Laura, 

apenas faltam-lhe coragem e persistência, já que o conhecimento elas já possuem. 

Embora ela já tenha feito diversas coberturas esportivas não se recorda de nenhuma 

situação curiosa ou excepcional que tenha vivido fazendo coberturas ou reportagens. Para Laura, 

o que faz a pessoa melhorar como profissional é a experiência.  Ela cita como exemplo, a 

cobertura do segundo jogo ser sempre melhor do que a do primeiro. E assim por diante. Vai se 

aprendendo com os erros, até porque é algo que não podemos prever, é uma transmissão ao vivo, 

as ações têm que ser pensadas em cima da hora, na maioria das vezes. 

 Laura acredita que nos quesitos, apresentação, reportagem e locução, não existem 

diferença alguma. O resultado final de ambos é semelhante. O trabalho de apuração é o mesmo, 

as fontes procuradas atendem tanto homens quanto mulheres, a locução só se difere no timbre da 

voz. A apresentação do assunto também se assemelha; se difere, é porque jornalistas não são 

iguais, cada um tem a sua personalidade, e isso às vezes influencia de certa forma no resultado 

final. Contudo ressalta Laura que o resultado independe em ser homem ou mulher, então não é 

algo que seja diferente em função do sexo. 

 

4.2. LUÍSA DALCIN 

 

Luísa Dalcin é jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Maria, RS, 

graduada no ano de 2010. Ela tem 26 anos e é natural de Santa Maria. Atualmente, Luísa é 

jornalista do núcleo Comportamento (revistas femininas) da Editora Abril. Trabalhou no 

programa Radar Esportivo, na Rádio Universidade - UFSM, onde foi apresentadora, editora e 

repórter de campo nas séries A e B do Campeonato Gaúcho 2009. Cursou o Curso Abril de 

Jornalismo da Editora Abril, como Mídias Digitais. 

  Ela escolheu o radiojornalismo esportivo porque a UFSM não oferecia, na época, 

outras formas de trabalhar, a não ser com cobertura de esportes ao vivo. Na TV Campus, segundo 

ela, os programas eram mais fechados, e não existia nenhum impresso esportivo até então. Ela foi 

convidada por um amigo para estagiar no programa Radar Esportivo e adorou a ideia. 

Luísa não chega a ver um diferencial na mulher como radiojornalista e também não vê 

motivos pra essa segregação. Acha interessante alternar a voz feminina com a masculina no 

rádio, pois acredita que prende mais a atenção do ouvinte além de se torna menos cansativo. 
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Quando trabalhava no Radar Esportivo tinha resultados muito positivos com essa experiência. 

Também não vê diferença na mulher atuando na área esportiva e é contra pensar que um sexo tem 

mais direito do que o outro. Para ela não existe diferença prática nenhuma, pois acredita que os 

dois têm prós e contras. Conforme Luísa se a mulher for uma boa profissional, estudar bem suas 

pautas, ir atrás da informação com determinação e realmente souber o que está fazendo, será 

respeitada.  

O diferencial está na preparação, na responsabilidade do jornalista, e não no sexo. “Ser 

homem/ser mulher é uma construção simbólica que faz parte do regime de emergência dos 

discursos que configuram sujeitos...” (COLLING, 2004, p.29). 

É junto a esta citação que se enquadra o pensamento de Luísa, onde para ela, não existe 

diferenciação no meio radiofônico esportivo, o que importa é a qualidade do produto final. Em 

partes concordo, pois se fosse levado em conta apenas a qualidade e a capacidade, todos os que 

desenvolvessem o interesse buscariam o radiojornalismo esportivo. Mas não é bem assim, ainda 

existe certo preconceito por partes dos veículos e dos próprios profissionais, que preferem 

priorizar o que já é comum, a inovar. 

Concordo que ambos os profissionais devem possuir conhecimento, preparação e 

responsabilidade independente do sexo, mas isso pode ser referido a qualquer profissão. 

O radiojornalismo esportivo para Luísa não foi uma escolha exatamente, ela não teve 

muitas opções, segundo ela, aos alunos da UFSM, a oferta de estágio na área esportiva ficava 

bem restrita ao rádio. Ela gosta muito de futebol e vôlei há alguns anos. Nunca praticou, apenas 

de brincadeira nos campeonatos da faculdade, mas acompanha ferrenhamente os campeonatos 

nacionais e europeus de futebol, e as ligas mundiais de vôlei mesmo antes de começar a trabalhar 

com o radiojornalismo esportivo. Hoje, por falta de tempo ela não consegue acompanhar tudo. 

Ela gostaria muito de voltar a trabalhar com esportes e espera que na Editora Abril aconteça 

dentro de alguns anos. 

O programa Radar Esportivo informava sobre vários esportes, mas no que tange às 

grandes coberturas, Luísa trabalhou apenas com futebol: cobrindo o Campeonato Gaúcho 2009: 

os jogos do Internacional de Santa Maria na série A, além da final do campeonato (Inter-POA x 

Caxias) e os jogos do Riograndense na série B. 

Ela acredita que existe um diferencial em cobrir futebol aos outros esportes. O futebol é 

um esporte de massa, mais acessível. Em jogos de grande audiência, como clássicos, finais de 
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campeonato, a linguagem do jornalista deve ser mais didática, menos técnica. Muita gente que 

não acompanha o futebol diariamente acaba acompanhando esses grandes jogos, enfatiza Luísa.  

“A linguagem da reportagem deve ser acessível a qualquer interessado. Ainda que o 

jornalismo esportivo seja dirigido a um público-alvo direcionado, os termos técnicos não podem 

poluir o entretenimento.” (BARBEIRO E RANGEL, 2006, p.22) 

 Embora no futebol, a imparcialidade exista está também deve ganhar uma força maior As 

torcidas são muito apaixonadas, muito fervorosas. Se o jornalista demonstra um mínimo de 

tendência para algum time, isso pode complicá-lo na hora de pisar no estádio de outro. As outras 

coberturas esportivas não lidam com grandes massas no Brasil. Portanto, a linguagem pode ser 

mais técnica, menos didática, porque, na maioria dos casos, só acompanha os jogos quem 

realmente gosta e entende do assunto. 

Segundo Barbeiro e Rangel (2006, p.47), “quem torce modifica, altera, distorce. O 

torcedor tem o direito de torcer e distorcer a vontade. O jornalista não pode fazer nem uma coisa 

nem outra, nem mesmo quando a seleção brasileira entra em campo...”. 

Outra diferença vista por ela é a cobertura do cotidiano, dos bastidores. Só no jornalismo 

esportivo do futebol que se cobrem tantos detalhes e fofocas: quem foi em qual festa, quem 

brigou com a esposa, quem bebeu, etc. A cobertura do futebol muitas vezes sai do âmbito 

esportivo para entrar no âmbito da celebridade, coisa que não acontece nas coberturas de vôlei e 

basquete, por exemplo. 

Os homens acompanham o esporte desde muito novos. Recebem dos pais um incentivo 

que a maioria das mulheres não recebe quando criança. Isso faz com que eles sejam, sim, 

naturalmente mais preparados do que elas para trabalhar com este tipo de jornalismo. Os homens 

têm mais conhecimentos gerais sobre o esporte, lembram de detalhes que acompanharam quando 

novos. O que o mercado exige é conhecimento, estudo, preparação, para ambos os sexos. 

Fazendo muita pesquisa e apurando muito bem as pautas na hora da cobertura, as mulheres 

também serão valorizadas. Principalmente no rádio, que não lida com a imagem,infelizmente, no 

jornalismo televisivo, ajuda muito se a jornalista esportiva for atraente, o importante é saber se 

impor, não se deixar levar pelas brincadeiras e mostrar que é uma boa profissional. 

“É importante que a equipe se envolva com a cultura do esporte, desenvolva pesquisa 

bibliográfica, arquivo na internet e tenha amplo conhecimento dos dados que faltam.” 

(BARBEIRO E RANGEL, 2006, p.77) 
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Conforme Luísa o medo, a falta de interesse, a falta de conhecimento e o preconceito 

interferem na pouca participação feminina no esporte. Para ela cobertura esportiva radiofônica, é 

mais dinâmica, e lida com uma correria com a qual a mulher pode não se adaptar. No intervalo do 

jogo, é um mar de microfones invadindo o campo e, se a jornalista não correr e insistir da mesma 

forma que os homens, vai ficar de fora da transmissão. Além disso, ela acredita que, por ser um 

ambiente masculino, as piadas são masculinas, os comportamentos são, muitas vezes, machistas. 

A torcida é machista. A mulher acaba escutando muita coisa desagradável no campo quando 

trabalha nesse meio. É tudo uma questão de levantar a cabeça e se adaptar, se impor, demonstrar 

que é o seu trabalho que interessa. Para ela existe preconceito sim, de todas as partes. Acredita 

que ainda se crê que a opinião masculina é mais confiável. Ela não acha que seja proposital: acha 

que é uma tremenda falta de costume. Se as mulheres começarem a correr os campos e 

mostrarem que dão conta do recado, isso pode mudar. 

Concordo com Luísa, é tudo uma questão de adaptação e de um querer das mulheres, 

porque no momento em que elas acreditarem que podem realizar qualquer tipo de ocupação, no 

jornalismo esportivo, as barreiras serão facilmente superadas. Assim como foram quando elas 

resolveram sair de casa para trabalhar fora. 

A mulher tem que querer. O radio esportivo não é muito procurado pelas mulheres, a 

maioria prefere trabalhar em televisão ou impresso, porque tem um alcance maior, um 

reconhecimento maior. Luísa constata que é só uma questão de costume. 

Em suas vivências como radiojornalista esportiva passou por algumas situações 

engraçadas, e outras nem tanto. Em uma coletiva de imprensa com um treinador (história até hoje 

contada pelo Gilson, inclusive), na hora em que ela foi fazer a pergunta, ele disparou algo do 

tipo: "Esse bando de marmanjos (se referindo aos outros repórteres presentes) não te respeitam só 

porque tu és baixinha, né?". Isso foi ao ar ao vivo.  Luísa também já ouviu comentários de 

repórteres, torcedores, até de um árbitro assistente. Sem contar o que ela e uma colega de Radar 

Esportivo, Laura, passaram por situações engraçadas inúmeras vezes, principalmente em jogos 

fora de Santa Maria onde os repórteres de outras rádios vinham entrevistá-las durante a cobertura, 

porque achavam curioso jornalistas mulheres em campo. Para ela algumas coisas são divertidas, 

outras são desagradáveis. Ela ainda tinha um agravante: o fato de ser estudante. Ela crê que seja 

natural sofrer uma espécie de "desconfiança" por parte do resto da mídia, quando se é jovem e 

estudante, na cobertura de um campeonato estadual. Mas isso foi um processo superado não só 



37 

 

por ela e pela colega Laura, mas por toda a equipe. Todos tiveram que ignorar os comentários de 

desconfiança e provar que estavam ali para trabalhar de verdade. Com o tempo, conquistaram o 

respeito da mídia de Santa Maria, dos jogadores, da comissão técnica, etc. Isso os ajudou muito a 

ter persistência, coragem pra manter o projeto e tocar a coisa em frente, mostrando que eles 

estavam ali para trabalhar como qualquer outro profissional. 

 Luísa não vê diferencial nenhum em radiojornalistas esportivas mulheres. Infelizmente, 

talvez hoje o homem ainda tenha um pouco mais de credibilidade no radiojornalismo. A 

informação passada em voz masculina pode parecer mais relevante para o ouvinte do programa 

esportivo. Mas isso não é uma questão de qualificação, e sim uma questão de costume. O 

jornalismo é uma profissão de apuração intensa, de pesquisa, e não de sexo masculino ou 

feminino. Quem tem uma boa dicção, sabe se expressar bem e for um repórter responsável, será 

um bom radiojornalista, independente do sexo. 

“O primeiro ato da produção jornalística é apurar, reconhecer acurácia da notícia. Sem 

este não há nenhum outro...” (BARBEIRO E RANGEL, 2006, p.117) 

 

4.3 VIVIANA FRONZA 

 

Viviana Fronza é jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Maria, RS, 

graduou-se em agosto de 2008. Nasceu em Tucunduva, Rio Grande do Sul, tem 31 anos. Ela atua 

profissionalmente na Rádio Imembuí de Santa Maria, RS. 

A paixão pelo veículo rádio iniciou quando ela teve a oportunidade de fazer um estágio no 

programa Radar Esportivo, da Rádio Universidade, logo no início do curso de Jornalismo. Ela 

nunca pensou que atuaria no rádio. A única certeza que tinha era que queria atuar com o 

jornalismo esportivo. Como a oportunidade de trabalhar na área surgiu primeiro no rádio, ela não 

perdeu a chance. Em sua vida acadêmica participou de muitas coisas na Rádio Universidade, 

como nos projetos de rádio e essa participação acabou sendo um trampolim para ela entrar no 

mercado de trabalho. Desde que se formou em agosto de 2008, ela está na Rádio Imembui. Fez 

um estágio de três meses e depois foi contratada. 

Viviana acredita que não há nenhum diferencial entre os sexos. Para ela homens e 

mulheres têm as mesmas condições de desempenhar a função. Ela acredita que é inegável que o 

preconceito com a mulher é bem maior. Basta analisar o meio radiofônico de Santa Maria. 
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Quantos são homens e quantas são as mulheres que atuam? Na área esportiva a proporção de 

mulheres, falando em Santa Maria, é infinitamente menor do que o número de homens.  

Crê Viviana que muitos profissionais do rádio ainda acreditam que mulher não entende 

nada de futebol. Conforme ela o preconceito, vem dos próprios profissionais que atuam nas 

rádios e não por parte de jogadores, comissão técnica, enfim... Outra relação que ela pode 

comentar por vivencias é que parece que pelo fato de ser mulher, ela precisa todos os dias, em 

pequenas ações, provar que tem capacidade para desempenhar tal função. Fato que ela não 

observa acontecer com colegas homens. 

Como pesquisadora concordo com Viviana que o número de profissionais masculinos no 

meio radiofônico esportivo é maior, visto que desde pequenos os meninos são incentivados pelo 

pai a cultuar um time e a praticam esporte. Também não existe diferença na atuação profissional 

de ambos os sexos, sendo que os dois devem sempre estar atualizados quanto aos conteúdos e os 

modos de produção, para que os ouvintes/espectadores recebam sempre bons conteúdos. 

Como especifica BARBEIRO E RANGEL, quanto ao trabalho do profissional, “sem uma 

massa de cultura esportiva não se consegue um bom jornalista esportivo” (2006, p.78) 

Acredito que pelo fato de Viviana ser mulher ela precise normalmente se policiar diante 

das ações e dos conteúdos para que não haja deixas ao preconceito, que às vezes, ocorre por parte 

de alguns profissionais. 

O jornalismo para ela foi uma conseqüência da paixão desde muito pequena pelo futebol. 

A forma como ela encontrou de se aproximar deste mundo foi cursar jornalismo. O rádio foi 

também para Viviana uma conseqüência foi o primeiro veículo que possibilitou a ela trabalhar na 

área.  

A paixão também pelo jornalismo esportivo também teve muita influência da família, já 

que desde criança ela nutre essa paixão. As primeiras lembranças que ela tem de televisão são a 

extensa programação esportiva da TV Bandeirantes. Vivencia está que foi acompanhada ao lado 

do pai.  

Mesmo fazendo poucas coberturas de outros esportes ela não vê diferença na hora do 

trabalho. Para ela em qualquer modalidade é preciso conhecimento, talvez uns possam ter 

facilidade com um ou com outro esporte, mas o fato é que para fazer a cobertura de qualquer 

modalidade esportiva exige estudo e dedicação. 
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Como em qualquer produção jornalística exige-se o melhor do profissional, independente 

da área em que atua. No jornalismo esportivo não é diferente, por ter inúmeras modalidades, o 

jornalista deve ter um conhecimento amplo sobre o tema e em relação ao tipo de modalidade que 

irá cobrir conhecer as regras do esporte, os atletas. Sendo o futebol um dos esportes que recebe 

mais destaque no país, existe uma maior familiaridade com o mesmo. Independente disso o 

profissional não deve deixar de consultar e informar-se do que está acontecendo no meio.  

Quanto ao posicionamento do repórter Barbeiro e Rangel, comentam sobre como deve 

portar-se o mesmo diante do fato.  

“O repórter esportivo deve sempre ter o regulamento do campeonato das diferentes 

modalidades nas mãos para qualquer dúvida. Estudar as regras do esporte que cobre e manter-se 

atualizado com os outros esportes é rotina para um bom repórter.” (2006, p.21) 

Quanto ao mercado de trabalho para uma mulher, segundo Viviana é preciso sempre estar 

atualizado, pois se ficar um centímetro atrás, sempre haverá alguém para cobrar e soltar a frase: 

“mulher não entende nada de futebol mesmo”. O trabalho com o esporte para Viviana é uma luta 

diária, cansativa, mas muito prazerosa. Ela acredita que se você quer fazer jornalismo, entrar na 

cobertura esportiva para “aparecer” ou brilhar mais do que a cobertura, é melhor esquecer, pois o 

próprio meio dá um jeito de te escantear bem rapidinho. 

Assim como constata Viviana, os autores Barbeiro e Rangel, destaca no Manual do 

Jornalismo Esportivo como primordial o jornalista estar sempre atualizado não só com o 

conteúdo esportivo, mas sobre diversos temas que norteiam o meio informativo. 

“É possível fazer jornalismo esportivo inteligente. Procure sempre estar informado e 

antenado com o mundo. Uma pauta de esporte não se faz somente sobre esporte.” (2006, p.56) 

Em relação a “ficar 1cm atrás”, citado por Viviana, é relevante já que a predominância no 

esporte é em sua maioria masculina, ou seja se a jornalista não se mantém sempre atualizada 

corre o risco de ser escanteada com o pretexto de ser mulher e entender pouco sobre esporte. 

Já a pouca participação feminina no meio, ela define que a nossa própria cultura nos 

condiciona desde pequenos que o mundo do esporte é predominantemente masculino. Ela 

acredita que o preconceito por parte dos próprios veículos de comunicação atrapalha bastante. 

Mas esclarece que não se pode esquecer também que poucas mulheres desenvolvem esse 

interesse. E quando desenvolvem procuram a televisão e não o rádio. Para Viviana parece que, 

muitas vezes, o fato está em aparecer e não em gostar realmente do esporte, do futebol. 
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Acredito que as mulheres que demonstram interesse pelo radiojornalismo esportivo, estão 

lá, ou desejam se inserir, por paixão, conhecimento e vínculo com o esporte e não para uma 

glamorização pessoal. Até porque o rádio exige o improviso, e este vem com o conhecimento e a 

prática. Diferente claro, da televisão, onde muitas vezes a apresentadora apenas se utiliza do TP, 

não sendo necessário um maior aprofundamento do tema. 

Alguns veículos de comunicação muitas vezes, por receio, optam pelo profissional 

homem, por este já possuir uma intimidade com o esporte, mas ainda existem aqueles que 

acreditam no potencial feminino e as enquadram em sua grade de programação esportiva. Ou 

seja, o preconceito existe, mas está sendo desfeito pelas novas jornalistas que tem se inserido no 

mercado. E é de suma importância que o profissional, independente do sexo, não se deixe levar 

apenas pela paixão.  

 

Muitos jornalistas esportivos que escolhem esta área imaginam que gostar de esporte, ter 

boa memória e contatos é suficiente para fazer de si um bom profissional. Não resta 

dúvida que estas 3 características são importantes. Mas escrever bem é primordial e ter o 

hábito da leitura de qualidade que acaba por enriquecer o vocabulário e 

conseqüentemente a construção de textos é essencial. (BARBEIRO E RANGEL, 2006, 

p.63) 

 

Para que as mulheres se insiram mais neste meio, segundo Viviana é muito simples: mais 

mulheres apaixonadas por esporte. Em qualquer profissão, primeiro precisa haver paixão, depois 

persistência. Muitas colegas que ela conheceu na faculdade até pensaram em seguir para o 

esporte, para o futebol, mas acabaram desistindo por acharem que as oportunidades são poucas. 

Ela também acha importante ressaltar que os professores da universidade não incentivam, pelo 

menos na UFSM. Mais uma vez o preconceito e a frase que ouvi muitas vezes de meus 

professores: “esporte não é jornalismo”.   

Quando ela iniciou no rádio, ainda estagiária da Rádio Universidade e num projeto 

inovador que juntou alunos e profissionais ligados à Rádio, para a cobertura de jogos do 

campeonato gaúcho ia aos estádios de futebol e colegas da imprensa santa-mariense faziam 

questão de ignoram o nome dela e a chamavam de “guriazinha”. Por muito tempo a trataram 

assim. Ao contrário de jogadores, comissão técnica, dirigentes de clubes, dos quais nunca sofreu 

rejeição ou preconceito.  

Para ela, no início foi bastante complicado, pois não sabia lidar com o preconceito dos 

próprios integrantes da imprensa. Nesse período, contou muito com o apoio dos colegas da Rádio 
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Universidade, mais experientes, principalmente os jornalistas Gilson Piber e Candido Otto da 

Luz. Com a orientação certa, conseguiu contornar a situação e mostrar que a sua intenção era 

séria, que não estava nos gramados para “aparecer” e chamar a atenção. Ela queria mostrar que 

estava ali para buscar o seu espaço. Hoje, a situação é bem diferente. Ela conseguiu conquistar o 

respeito dos colegas da imprensa, mas ainda reitera que a linha é tênue. Todos os dias, ela tem 

que provar do que é capaz.  

Viviana não vê muitas diferenças no trabalho de ambos os sexos, mas acredita que as 

mulheres, quando qualificadas, são mais cuidadosas. Segundo ela, na busca de ter sempre que 

provar alguma coisa para alguém, as mulheres se esforçam mais pela informação apurada, 

correta.  
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5 A PALAVRA COM OS HOMENS 

 

5.1 ANDERSON CARPES 

 

Anderson Carpes é natural de Santa Maria e formou-se em Jornalismo pela Universidade 

Federal de Santa Maria em 2008. Atualmente, trabalha na Universidade de Cruz Alta 

(UNICRUZ), em Cruz Alta (RS). Para ele a participação feminina tem enriquecido de forma 

significativa o radiojornalismo esportivo. A mulher possui formas e percepções diferentes do 

homem. Por exemplo: num campo de futebol, os homens por vezes são propensos a ter 100% de 

foco em apenas uma imagem. Já a mulher, por sua diversidade, utiliza-se da visão periférica, ou 

seja, ela capta várias imagens sem perder o foco em nenhuma delas. Para Anderson essa é uma 

das tantas características que os distinguem. Como a mulher tem se inserido cada vez mais no 

meio esportivo Anderson explica o porquê dessa entrada, “triunfal”. 

A história, a sociologia, a psicologia entre outras áreas explicam as diferenças   

expressivas entre o homem e a mulher. A forma de proceder em determinada situação, o 

comportamento, a tomada de decisão, tudo isso é diferenciado na característica feminina. Este é 

exatamente o ponto que elas inovam. O homem, por sua história, se acostumou a seguir um 

roteiro, um tipo de cartilha pré determinada. A presença da mulher quebrou esse paradigma e deu 

às matérias, às reportagens conteúdo e sonoridade diferente por meio de ângulos interpretativo. 

Embora o interesse e a buscar por maior conhecimento e informação por parte destas 

muitas vezes traz algumas conseqüências, não esperadas, como algum ato de preconceito. Como 

Anderson trabalhou com as três personagens deste estudo ele contou se elas sofreram algum tipo 

de preconceito. 

Ele lembra de dois episódios que o marcaram. O primeiro foi em 2006 quando sua colega 

Viviana Fronza entrou no vestiário do Inter-SM após um jogo para fazer a coletiva com o técnico. 

Como ele já estava dentro do vestiário ouvi os jogadores do Inter-SM comentarem: “Vistam-se 

rápido porque tem mulher no recinto”. Anderson acheu uma atitude bacana, pelo fato de os 

jogadores mostrarem-se maduros perante a presença de uma profissional que estava exercendo 

sua função. 

Um outro caso que Anderson lembra foi em Porto Alegre, no Beira-Rio em 2009. Após o 

jogo, sempre é colocada em prática a velha cartilha do repórter: chegar sempre a frente das outras 
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emissoras e fazer a pergunta antes dos concorrentes. Analisando friamente trata-se de uma ideia 

mesquinha e insignificante. Agora, analisando “quentemente” é compreensível pelo fato de que, 

no calor do jogo, é possível captar ou flagrar algum depoimento que, momentos depois, não fosse 

proferido. E como o esporte é uma editoria que se baseia na polêmica, usa-se muito este artifício. 

Na entrevista coletiva no Beira Rio, todos os repórteres, usando seus portes físicos, chegaram no 

técnico primeiro e fizeram um “bolinho”, como os seguranças fazem com uma celebridade 

atacada por fãs. Na ocasião, o técnico do Inter-SM, Jorge Anadon, teve a sensibilidade e usou os 

três microfones (três rádios AMs de Santa Maria) para dizer que uma mulher estava atrás 

querendo participar da coletiva e que eles não estavam sendo cavalheiros. Luísa Dalcin, que tem 

1m 60cm entrou na coletiva e fez sua pergunta. Foi um belo tapa de luva para mostrar que existe 

espaço para o trabalho feminino no Radiojornalismo esportivo. Para Anderson ás vezes o que 

falta é sensibilidade. 

Já em relação ao preconceito por parte de homens ou emissoras Anderson apresenta sua 

interpretação. Ele acredita que, se o preconceito ainda existe, seja com emissoras ou homens, 

deve-se pelo fato da falta de atualização. É sabido que muitos donos de emissoras são pessoas 

com idade avançada, que vivem na ociosidade com falta de visão empreendedora e que 

receberam a rádio do pai ou familiar. A mulher numa emissora não só aumenta a audiência pelo 

carisma, mas também por ela ser uma novidade. Assim como as notícias diárias, tudo o que é 

novo chama a atenção. E se essa novidade vier provida de conhecimento esportivo aliado ao 

domínio da técnica radialística, acaba sendo um casamento perfeito.  

Ele crê que há muitos casos em que, os responsáveis pela contratação de um profissional 

em radiojornalismo, têm receio de colocar uma mulher na programação. O receio pode ser por 

vários motivos. Eles podem pensar que: será que ela entende de esporte? E se ela entende de 

esporte será que ela está por dentro de outras editorias, como polícia, política e geral (entende-se 

aqui Rádios que querem um profissional completo e não apenas numa área específica)? Será que 

ela conhece a técnica do rádio? Será ela muito verde para exercer a função? Será que ela conhece 

a linguagem esportiva do rádio? 

Para Anderson infelizmente o receio de contar com a mulher ainda é maior do que a 

vontade de dar uma oportunidade, uma chance delas mostrarem suas qualidades, conhecimento e 

habilidades. 
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Conforme o jornalista a mulher está apta a trabalhar no radiojornalsimo esportivo, pois a 

mulher possui carisma, sutileza, postura, pró-atividade, dinâmica, visão ampla, capacidade de 

contraponto, características que a tornam aptas a desempenhar diversas atividades profissionais, 

quebrando barreiras e desfazendo qualquer tipo de preconceito. Não é a toa que o trabalho 

feminino cresce de forma constante entre os segmentos mais elevados do país. Como narrador 

esportivo penso que futuramente haverá espaço para narrações esportivas feitas por mulheres, um 

muro que ainda não foi derrubado. 

Conforme as entrevistas que foram realizadas anteriormente com as personagens deste 

trabalho, Anderson destaca que a qualidade do trabalho é importante para que não haja brechas 

para o preconceito, visto que estando inseridas nesse meio elas começaram a descobrir e traçar 

seus próprios atalhos, desviando-se com maestria das possíveis armadilhas que venham a 

encontrar. O jornalismo esportivo é uma das editorias mais exploradas nos meios de 

comunicação. Por isso quem estiver mais atualizado nesse meio sairá em vantagem. Não há mais 

espaço para cadeira cativa. Quem primeiro se profissionalizar terá tranquilidade para 

desempenhar sua função. 

Em função do número reduzido de mulheres nesta editoria Anderson explica que na sua 

opinião não há um número pequeno de mulheres envolvidas no radiojornalismo esportivo. Ele 

acredita que há um pequeno número de mulheres inseridas nele. Um exemplo: o seu 

envolvimento com o esporte começou desde cedo, com o incentivo à prática nas escolas em que 

estudou. Ele considera o esporte uma das formas de inclusão social e o incentivo à prática 

esportiva deve começar na infância, não só com o futebol, mas com outros esportes e respectivas 

modalidades, por meio da Educação Física nos Ensinos Fundamental e Médio. O esporte faz com 

que as pessoas percam a inibição, desenvolvam tarefas em grupos e descubram suas reais 

aptidões. 

O que Anderson acompanhou durante a academia, e considera um divisor de águas, são 

colegas de curso que passaram a se interessar pelo jornalismo esportivo após um evento 

marcante, como as Olimpíadas de 2004; ou a Batalha dos Aflitos pelo Grêmio em 2005; ou Copa 

do Mundo de 2006; e/ou inédito título da Libertadores e Mundial pelo Internacional, no mesmo 

ano. Para ele com certeza esses eventos e conquistas incentivaram o envolvimento de muitas 

mulheres. Mas afirma categoricamente que as três mulheres com quem trabalhou já estavam 

envolvidas e engajadas há muito mais tempo com o esporte. E este é um ponto diferencial, por 
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exemplo, na escolha de um profissional dentro do mercado de trabalho, mais precisamente, na 

área esportiva. Digamos que, quem já está envolvido no esporte desde cedo, tem um passo a 

frente dos demais concorrentes. 

Anderson sempre viu no trabalho uma forma de reconhecimento. Ele acredita ser este o 

ponto chave da questão neste momento. Se atualmente, mesmo sendo difícil, já existem algumas 

mulheres conseguindo o seu espaço dentro do radiojornalismo esportivo, tudo se justifica pelo 

trabalho. Se a inserção da mulher no mercado esportivo está complicada, e mesmo assim há 

brechas para penetrar, cabe a ela qualificar-se ao máximo e estar atenta às oportunidades, pois 

elas hão de surgir. Várias barreiras foram ultrapassadas nos mais de 100 anos da existência do 

Rádio. Esta é apenas mais uma que será transponível.   

Já em relação ao mercado de trabalho jornalístico para as mulheres no meio esportivo, 

Anderson explica que a indústria cultural é o resultado de uma sociedade altamente 

industrializada, ou em outras palavras, é uma sociedade dita de consumo. As indústrias culturais, 

há pouco tempo, voltavam-se em grande parte para culturas e assuntos estrangeiros, banalizando 

as notícias brasileiras. Assim como o esporte, a participação não cabe somente às mulheres, mas 

também aos homens, tomarem conhecimento de todas as áreas que envolvem o jornalismo 

brasileiro. Esse é o desafio. Mas, infelizmente, o fator preponderante neste problema da 

comunicação e da indústria cultural não está apenas no ponto quantitativo, e sim na estrutura 

intelectual dos indivíduos que receberão essas informações.  

Já em relação as diferenças culturais ele acredita que com certeza melhoram, pois 

agregam conhecimento de diversas regiões os que as qualificam, ou seja, tudo o que acrescentar 

ao profissional, é um diferencial a mais. Em cada região é possível encontrar culturas diferentes 

para uma mesma modalidade esportiva, expressões diferentes, enfim... 

Como Anderson trabalhou com as três jornalistas deste trabalho, ele apresneta o 

diferencial que cada uma delas apresenta como profissional. Para ele foi super gratificante 

trabalhar com a Laura, Luísa e Viviana. Cada uma apresenta características diferentes, fruto de 

suas personalidades, conhecimento e desenvolturas com o microfone. As três possuem um 

conhecimento invejável de várias modalidades esportivas.  

De diferencial, a Viviana possui uma personalidade forte, é extremamente organizada e 

comedida no microfone. A Laura tem uma habilidade impressionante com o microfone. Basta 
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ouví-la por 5 minutos para certificar que ela é do ramo. Já a Luísa é mais extrovertida, consegue 

interagir com o ouvinte sem perder o foco e a seriedade.   

 

5.2 VICENTE PAULO BISOGNO 

 

O jornalista Vicente Paulo Bisogno é formado pela UFSM e desde 1966 está no meio 

radiofônico. Atua como narrador nas jornadas esportivas de futebol pela Rádio Imembuí, de 

Santa Maria (RS). Ele vê “com bons olhos” a participação feminina no radiojornalismo esportivo, 

bem como em outros setores. Bisogno acha que este é um espaço enorme, que tem e está aberto 

para a participação feminina. “Tanto no esporte quanto em outras atividades é preciso que 

existam algumas aptidões, além do gosto, da vocação, além da consciência do que isto significa”, 

explica.  

Uma jornada esportiva, para Bisogno, é a síntese do jornalismo, “porque ali se tem um 

pouco de tudo”. Na sua ótica, “o profissional deve ter a informação, a percepção, a atenção, tem 

que estar ligado, ter capacidade de improvisação, e buscar este conhecimento prévio do que se 

está fazendo”.  No rádio, Bisogno diz que “o importante é saber o que está se fazendo, como 

transmitir aquilo que se vê para quem está em casa”. 

Para o jornalista, é montado um cenário e o profissional, homem e/ou mulher, deve passar 

o conteúdo da melhor forma para o entendimento do ouvinte.  Ele não vê uma diferenciação no 

fazer da atividade entre homem e mulher, mas acredita que as mulheres têm ocupado bem este 

espaço e sempre as acolheu com muito boa expectativa no rádio esportivo. 

Conforme Bisogno, a mulher sempre acrescenta algo, até pela curiosidade natural, porque 

não era tão comum vê-la nos campos de futebol. “O microfone chama a atenção em qualquer 

lugar, na mão de um homem ou de uma mulher. Na mão de uma mulher, chama muito mais 

atenção”, opina. Ele ressalta que, após a primeira reação do ouvinte ao notar o trabalho de uma 

mulher no campo de futebol, ela terá de mostrar conteúdo e apresentar a informação com 

qualidade. “Quando os homens veem uma mulher com um microfone, passam a sintonizar aquela 

rádio que ela está trabalhando para ver como é que ela está se saindo, a partir daí, ela vai precisar 

ter, também,r profissionalismo e competência para segurar esta audiência”, explica. 

Bisogno nunca presenciou nenhum ato preconceituoso em relação às mulheres no meio 

esportivo radiofônico e acredita que as dificuldades são frutos das diferenças físicas. Para ele, é 
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evidente que o homem em regra tem mais resistência, mas isto também não é fator impeditivo, 

porque eles trabalham em condições das mais adversas, muitas vezes, com chuva, com frio, com 

viagens e outros deslocamentos. “Hoje, a mulher vai fazer reportagens no vestiário”, diz Bisogno, 

alegando que cada um sabe bem o seu espaço. 

Nas jornadas esportivas da Rádio Imembuí, com a participação da jornalista Viviana 

Fronza, Bisogno ressalta que a essa experiência mais recente, mas nunca houve nenhum tipo de 

barreira, como colocar ou não a profissional na transmissão. Na prática, ele tem visto que, cada 

vez mais, as mulheres podem fazer tudo que os homens eventualmente fazem nas coberturas 

esportivas. 

Bisogno acha que as mulheres ainda são minoria no meio esportivo radiofônico, mas não 

têm mais barreiras. “Depende da capacidade de cada uma, do interesse de cada uma, é que tenho 

percebido, tanto com a Viviana quanto com outras”, salienta. Ele constata que, no trabalho com 

mulheres, parece haver uma preocupação maior, um cuidado maior em se preparar para as 

jornadas. “A mulher, principalmente quando vai para uma jornada, ela tenta colocar uma roupa 

adequada àquela condição, ela vai subir e descer escadarias, vai se deslocar, trabalhar num 

pavilhão. Então, são situações diferentes, e a mulher tem mais cuidado”, enfatiza o jornalista.  

Para que as mulheres continuem se inserindo no meio esportivo radiofônico, Bisogno 

acredita que “elas devem conhecer o mercado, ter consciência do mercado, saber o que vão 

enfrentar e aí chegar à conclusão de que é aquilo que desejam”. O crescimento cultural é 

importante para todos que querem chegar ao mercado de trabalho. “Quem está saindo de uma 

faculdade, com uma grande carga de informação, daqui a pouquinho pode ter um choque com a 

realidade, porque a realidade e a informação da sala de aula são diferentes da realidade vivida no 

mercado de trabalho”, considera. Em síntese, Bisogno  acha que os futuros profissionais devem 

estar preparados para “este choque da realidade”. A partir daí, observa ele, vem o que um 

profissional espera ganhar, se a remuneração é compatível ou não com que o mercado está 

oferecendo, as condições de trabalho, enfim, entra em cena a realização de cada um, da pessoa se 

encontrar naquilo que está fazendo. “Esta é uma busca para quem está começando e é uma busca 

para quem já está há mais tempo nesta caminhada”, explica. 

Dentre alguns profissionais que iniciaram na carreira de radiojornalista em Santa Maria, 

está Silvia Konorat, que trabalhou com Bisogno e na qual ele tem uma grata lembrança. “Muitas 

das pessoas que estão no mercado, graças a Deus, não é que passaram pelas nossas mãos. Nós 
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abrimos portas, damos oportunidades”, comenta. De Silvia Konorat, ele se lembra, muito 

claramente, da garra e da vontade que ela tinha, quando foi colocada numa jornada esportiva no 

estádio do Internacional, no Presidente Vargas, na década de 80. Bisogno recorda, ainda, de uma 

participação que Silvia teve “numa cobertura de 7 de setembro, de Desfile Farroupilha, subindo 

naqueles carros, naquelas carretas, andando junto, porque era muito dela, ela tinha muita força, 

tinha muito vigor, energia, ela gostava muito. Era aquilo que eu falei do querer, a Silvia gostava 

demais”. Ele se lembra, também, de Vera Armando, hoje na TV Pampa em Porto Alegre. 

Bisogno diz que já tinha feito vestibular para Faculdade de Comunicação e se lembra que Vera 

Armando fez uma vez e não conseguiu, fez a segunda vez e foi conseguir lá pela terceira vez 

ingressar no curso, “porque ela também sabia o que queria. Ela queria encarar a profissão e hoje é 

um dos grandes nomes que se tem aí”.  

Bisogno lembra-se, também, da jornalista Sandra de Deus, que foi sua produtora no 

programa Controle Geral, na Rádio Imembuí. “Ela (Sandra) teve superação em todos os sentidos, 

pela cor, pelo preconceito contra a cor, pelo preconceito contra a mulher, e ela sempre foi um 

exemplo”, ressalta. Sandra de Deus deixou o radiojornalismo santa-mariense para trabalhar, 

inicialmente, como repórter da Rádio Gaúcha, em Porto Alegre. Depois, foi chefe de reportagem 

da emissora porto-alegrense, até chegar a professora da UFRGS. Hoje, Sandra de Deus é pró-

reitora de Extensão da UFRGS e a grande paixão dela continua sendo o rádio. “A história dela foi 

sempre uma história de superação e de alguém que se afirmou na profissão, hoje ela é 

respeitadíssima, ela viaja por todo o Brasil para fazer a verificação de qualidade de cursos, como 

convidada quase que permanente do MEC, exatamente pela sua qualidade e é uma mulher, negra 

que superou todas as dificuldades, é uma pessoa fantástica que para ele é um exemplo de ser 

humano e de profissional”, exalta Bisogno.  

Sobre trabalhar com a jornalista Viviana Fronza na Rádio Imembuí, um dos objetos de 

análise deste trabalho, Bisogno afirma que ela virou uma marca uma referência para ele e os 

demais colegas de emissoras, “porque a Viviana tem uma coisa fantástica, que é a naturalidade”. 

Um dos problemas que, às vezes, as mulheres enfrentam em se tratando de rádio é a questão da 

voz. “Tem que ser uma voz minimamente audível, a Viviana tem uma voz belíssima”, considera 

o jornalista.  Bisogno defende que os cursos de comunicação trabalhem a voz dos acadêmicos, 

principalmente daqueles que almejam atuar no rádio. 
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Hoje, porém, na visão de Bisogno, o que faz a diferença nos profissionais é o conteúdo, 

mas uma voz agradável ajuda. “A Viviana tem uma voz agradável, natural. Quando ela começou 

a trabalhar, ela já estava pronta, ela fez um estágio aqui conosco, foi chegando, e quando se 

formou, já encaixou direto porque ela já estava pronta. E ela é extremamente profissional, muito 

competente, dedicada ao extremo, às vezes, até demais”, elogia Bisogno. Para ele, Viviana acaba 

absorvendo o estresse da função por querer fazer bem, às vezes, chega a ficar emburrada por 

querer fazer ainda melhor. Bisogno diz que a jornalista tem sido, para ele, um exemplo muito 

bom, de alguém que é profissional e encara o que faz com extrema seriedade. Observa que isso é 

bom, porque são condições essenciais para quem está no meio jornalístico.  

Para Bisogno, “é agradável fazer rádio, é gostoso fazer rádio, nos alegra fazer rádio e, às 

vezes, nem parece um trabalho de tão bom que é estar no rádio, mas tem que ter esta percepção, 

essa consciência do quanto é importante se preparar para cada ação que vai fazer”.  O público 

ouvinte, segundo Bisogno, quer receber uma informação qualificada, que ele possa acreditar e ter 

credibilidade naquilo que é feito, seja a narração de um jogo de futebol ou um programa musica,l 

como ele faz na Rádio Nativa FM aos sábados. Conforme Bisogno, tem sido uma experiência 

fantástica, depois de 40 anos de profissão, trabalhar com um público completamente diferente do 

da Rádio Imembuí. “Recebo ensinamentos a cada programa, preciso me preparar e saber o que 

estou fazendo”, relata. É diferente de como ele se prepara para uma jornada esportiva. “A 

Viviana tem isso, tem este cuidado e isso é fundamental, por isso que ela é uma afirmação, nós 

entendemos assim, que a Viviana já é uma afirmação, ela tem um espaço enorme pela frente e, 

vocês também, o espaço está aberto, está chamando vocês para o meio”, observa Bisogno. 

Ele não chegou a acompanhar o trabalho de Laura Gheller e de Luísa Dalcin, as outras 

envolvidas nesta pesquisa, na equipe esportiva da Rádio Universidade de Santa Maria, porque 

normalmente as coberturas ocorriam no mesmo momento. Mas, para Bisogno, no caso do 

trabalho da Rádio Universidade, “é um laboratório fantástico”. Ele acha que é um espaço enorme, 

que ajudou a colocar muitos profissionais no meio esportivo radiofônico. A Rádio Imembuí 

absorveu Viviana Fronza e Felipe Cechella, que agora está em Santa Cruz, mas continua sendo 

narrador da emissora eventualmente.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise das entrevistas das jornalistas Luísa Dalcin e Viviana Fronza, e da 

formanda em Jornalismo Laura Gheller, bem como dos jornalistas Anderson Carpes e Vicente 

Paulo Bisogno, ouso dizer que o preconceito na participação das mulheres ainda está presente no 

radiojornalismo esportivo de Santa Maria. Porém, considero que as personagens principais deste 

trabalho monográfico apresentaram suas experiências e mostraram que qualquer mulher que 

tenha interesse e conhecimento pode vencer e superar as barreiras muitas vezes impostas pela 

sociedade. 

Observei que não há distinção de gênero entre os profissionais masculinos analisados, 

pois os mesmos concordam que o conhecimento e a prática são indispensáveis a ambos os sexos 

no campo de atuação. Foi dito pelos entrevistados que a diferenciação que existe está na sutileza 

e na capacidade de adaptação e captação das mulheres na busca de mais informações que os 

homens, afinal, “elas fazem diversas coisas ao mesmo tempo”. 

Para não cair em frase feitas – mulher não entende de futebol- elas têm de desempenhar e 

estudar muito mais que os homens para continuar galgando o seu espaço. Até porque, por menor 

que seja o erro, a mulher ainda corre o risco de ser escanteada pela cultura social machista que o 

futebol possui. 

O interesse por parte do público feminino em relação ao esporte cresce cada vez mais e, 

com isso, a minha vontade de fazer parte deste espaço. Embora na televisão este fato possa ser 

melhor acompanhado do que no rádio, mostra que aos poucos elas conseguem quebrar barreiras e 

se inserir em um meio antes apenas dominado pelo homem. 

Conforme constatei, as jornalistas esportivas de rádio precisam ter um maior 

conhecimento do que as de televisão, visto que o improviso muitas vezes se faz necessário. Ainda 

mais quando há entrevistas coletivas depois dos jogos, por isso, o conhecimento sobre a 

modalidade deve estar intrínseco a repórter, apresentadora ou a comentarista. 

O cenário esportivo tem aberto, cada vez mais, espaço para estas mulheres, que muitas 

vezes, por puro preconceito ou medo de não conseguir superar as suas expectativas, perdem a 

vontade de fazer parte deste meio e acabam calando a paixão que também norteia esta profissão. 

A maioria destas mulheres já vem com este espírito esportivo desde a infância, por causa das 
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atividades desenvolvidas na vida escolar ou por incentivo do pai. O progenitor, por só possuir 

filhas mulheres, as incentiva a torcer e acompanhar o seu time. 

Se não por incentivo, as meninas ingressam neste meio quando iniciam a vida acadêmica 

e passam a ter interesse pelo rádio. Já que o esporte e o rádio andam juntos, assim como o futebol 

e o rádio que formaram um “casal perfeito”. Quando recebem a oportunidade e passam a 

contribuir com os projetos desenvolvidas pela academia, é apenas um impulso para a futura vida 

esportiva. 

Claro que o preconceito ainda pode ser observado por aqueles que frequentam o meio. 

Embora ambos tenham as mesmas condições de desenvolver o trabalho, por razões sociológicas 

impostas pela sociedade, muitas vezes isso não ocorre. Haja vista que o número de mulheres 

atuando no radiojornalismo esportivo é inferior ao masculino. Até porque o homem, desde 

pequeno, acompanha o futebol e sabe das regras. Já é imbuído ao sexo masculino essas 

características. 

A maioria das mulheres que hoje em dia faz parte deste meio é por paixão. E, por causa 

dela, estão dispostas a enfrentar as barreiras e os preconceitos para contribuir com aquilo que 

mais gostam: o radiojornalismo esportivo. 

Por razões de o rádio estar há quase 90 anos no Brasil, as pessoas que detêm a sua 

concessão normalmente possuem uma certa idade, não tendo interesse em adaptar-se às novas 

incursões que o rádio necessita, em relação aos profissionais atuantes. Está é uma das causas nas 

quais as jornalistas encontram alguns empecilhos quando manifestam interesse pelo esporte no 

rádio. 

Logo, para qualquer trabalho em que haja a participação feminina no esporte e no rádio, 

se faz necessária a adaptação dos mesmos a novas profissionais que têm aparecido no mercado. 

Sendo que uma voz um pouco mais fina, não irá, acredito eu, desqualificar a transmissão. Pelo 

contrário, contribuirá com as mudanças já existentes neste setor, visto que, se existem atletas 

mulheres que desempenham muito bem o seu papel no esporte, não há porque não existir 

profissionais no radiojornalismo. 

Algo que ainda não foi realizado pelas jornalistas entrevistadas é a narração. Mas, 

conforme todos os entrevistados, não falta muito para isso acontecer. Até chegar lá, muitas 

barreiras ainda terão de ser transpostas, principalmente o preconceito das emissoras e de alguns 

homens que, muitas vezes sem conhecer, já desqualificam o trabalho feminino. 
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Acredito que, depois de analisar as entrevistas das meninas, todas elas possuem como 

meta pessoal romper esses entraves e mostrar aos que duvidam do potencial feminino no 

radiojornalismo esportivo de que, sim, é possível mulher falar sobre futebol, conhecer e 

transmitir o que sabe aos ouvintes. Embora, muitas vezes, elas precisem dedicar-se o máximo 

possível para provar que não estão ali por brincadeira e, sim, por gostar e entender do que fazem. 

Depois de avaliar a pesquisa, constatei que a diferença no trabalho feito pelas mulheres e 

os homens no radiojornalismo santa-mariense não existe. O que existe é o preconceito tanto dos 

homens quanto das próprias mulheres, que muitas vezes, por medo de não conseguir atingir o 

objetivo, deixam de correr atrás do que gostam. 

O importante para qualquer produção em comunicação é o conhecimento e a dedicação. 

Se a mulher é boa na profissão, sabe o que está fazendo, ela será respeitada. O que difere 

qualquer pessoa na sua área é a responsabilidade e o preparo, não o sexo. 

Então, acredito que, para o sucesso nas diferentes áreas do jornalismo, principalmente o 

radiojornalismo esportivo, homens e mulheres devem buscar o seu lugar, sempre com coragem 

para enfrentar os obstáculos que surgirem. Não devem abrir mão do conhecimento, que leva o ser 

humano a qualquer lugar. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO 1 - ENTREVISTA COM LAURA GHELLER 

 

Dados pessoais:  

Nome: Laura Gheller 

Nascimento: 24 de janeiro de 1989, Constantina-RS 

Acadêmica do 8º semestre de Comunicação Social Habilitação Jornalismo – UFSM. Conclusão 

em dezembro/2010. 

 

Atualmente, estagio na Rádio Santamariense de Santa Maria, produzindo e apresentando 

programas jornalísticos. De maio de 2008 a maio de 2010 fiz parte da equipe do programa Radar 

Esportivo da Rádio Universidade. Em 2009 e 2010, participei do projeto Jornadas Esportivas da 

Rádio Universidade, transmitindo todos os jogos do Inter-SM na série A do Gauchão. Em ambos 

os trabalhos na Rádio Universidade, exerci a função de produtora, repórter (estúdio, campo e 

torcida), editora e apresentadora. 

 

1) Por que escolheram o rádio? 

 

Desde criança gostava de rádio. Quando ainda estava na escola, ia diversas vezes à rádio 

da cidade para gravar vinhetas de Natal, Páscoa, Dia das Mães e dos Pais. Praticamente uma vez 

por mês também participava de entrevistas com o pessoal da escola sobre os projetos 

desenvolvidos. Eram convidados um professor e um aluno e eu quase sempre ia como 

representante discente. Em uma oportunidade, por volta dos 10 anos de idade, participei de um 

programa de rádio como uma das apresentadoras. O programa já era tradicional na emissora, e o 

radialista resolveu fazer uma edição especial de dia das crianças convidando um aluno de cada 

escola da cidade para apresentar. Da minha escola, fui a representante. O engraçado é que eu 

nunca fazia questão de ir, a insistência era sempre da diretora. Creio que na época eu era 

escolhida por ter uma boa leitura. Sempre gostei muito de ler, então locução pra mim era fácil de 

fazer. Entretanto, nunca demonstrei um interesse explícito em participar, mas acabava 

concordando porque não era um sacrifício, no fim eu acabava não tendo tanta “vergonha” como 
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os outros alunos. Mas como eu disse, nunca foi uma prioridade nem algo que estivesse no topo da 

lista das coisas que eu mais gostava de fazer. Tanto que na hora de fazer o primeiro Vestibular, 

optei por Veterinária. Jornalismo foi somente a segunda opção e, mesmo assim, meio sem 

certeza. Depois, dentro do curso, todo mundo procura alguma coisa pra se identificar, seja em 

meio (impresso, rádio, TV, digital), seja em conteúdo (cultural, ambiental, esportivo). No meu 

caso, andava meio “perdida”, não tinha preferência por nada. Só sabia que não gostava de 

televisão. Também não me sentia atraída por algum assunto específico. E isso me incomodava, 

pois a maioria dos colegas já demonstrava intimidade com algum tema. Foi conversando com 

outro colega, que já fazia parte do Radar Esportivo, que descobri que tinha uma queda pela área 

esportiva, e resolvi tentar a seleção. No primeiro momento, a intenção era trabalhar com o tema 

esporte, não importando qual o meio. Casualmente, aconteceu de ser o rádio – que não era o meu 

preferido mas também não era a tão odiada TV. Com o tempo, passei a me identificar com o 

veículo e percebi que essa “intimidade” poderia ter alguma ligação com as pequenas 

participações lá do Ensino Fundamental, que me deram a “base” para o trabalho de hoje. 

 

2) Que diferencial vêem na mulher como radiojornalista? E atuando na área esportiva? 

 

Tradicionalmente – e isso é perceptível por qualquer um hoje em dia – o rádio é um meio 

masculino. Com a entrada da mulher nesse meio, creio que as coisas mudaram um pouco, que 

ficou visível que a voz feminina também agrada ao público ouvinte. O principal diferencial que 

vejo é justamente esse: a presença da mulher também no rádio, acompanhando a evolução da 

participação feminina em outras áreas, fazendo exatamente a mesma coisa que fazem os homens:  

produzindo, apresentando, comentando, fazendo locução. É diferente porque esse sempre foi um 

papel masculino. E as rádios cada vez mais buscam a participação feminina para alternar as vozes 

predominantes. Até porque creio que este também seja um anseio do público, que percebe a 

entrada da mulher no mercado de trabalho e questiona a presença dela em outras funções.  

No caso do radiojornalismo esportivo, acredito que a inserção feminina (e o diferencial) 

se deva pelos mesmos motivos citados anteriormente. E creio que a questão de ver uma mulher 

exercendo funções que tradicionalmente são masculinas, nesse caso, é ainda mais palpável. Se no 

radiojornalismo esse motivo já era importante, no radiojornalismo esportivo passa a ser 

fundamental. A diferença é que nesse meio a mulher ainda não faz tudo que o homem faz. 
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Enquanto em outras áreas do radiojornalismo (economia, cultura, política) a mulher produz 

reportagens, faz entrevistas, apresenta, comenta, enfim, realiza todas as atividades que um 

homem também faz, na área esportiva as funções são mais limitadas. O exemplo clássico é a 

narração. Até hoje, nenhuma mulher se aventurou com sucesso nesse posto. 

 

3) O  por quê da escolha do radiojornalismo esportivo? 

 

Já adiantei um pouco a respeito disso na questão 1. Como eu disse, antes de procurar 

especificamente o radiojornalismo, procurei um tema, um assunto que eu realmente gostasse de 

abordar. Dentre todos, o que eu mais sentia atração – e mesmo assim, sem ser aficionada – era o 

jornalismo esportivo. Aconteceu de o rádio ter sido o primeiro meio no qual pude lapidar essa 

temática. E aconteceu de eu ter me apaixonado pelo rádio. Então, nunca tive a pretensão de 

trabalhar especificamente com o Radiojornalismo Esportivo. Até porque acredito que, quando o 

profissional estuda e se aprofunda em um tema, em um gênero específico do jornalismo (no caso 

o esporte), ele pode aprender as técnicas de todos os meios para passar o conteúdo do qual é 

especialista – que creio que seja o mais importante, antes de saber “falar em rádio”, por exemplo.  

Mas voltando à questão, quando entrei na faculdade não tinha em mente “quero ser 

jornalista esportiva”, muito menos “quero trabalhar em rádio”. Resumindo, não há uma causa 

forte para a escolha de iniciar nessa área. Com a experiência no programa Radar Esportivo e nas 

Jornadas Esportivas, decidi  o motivo pelo qual gostaria de continuar a trabalhar: há pessoas que 

ainda duvidam que as mulheres possam entender de esporte tanto quanto homens, e virou meio 

que uma “meta pessoal” provar que isso não é verdade. Na verdade, essa “aceitação” dos homens 

para com a mulher nesse meio às vezes parece meio incoerente. Às vezes, é possível perceber que 

tanto torcida quanto colegas de imprensa e jogadores tratam as mulheres como um “mascote”, 

alguém que está ali aparte. Todos sabem o que ela faz, respeitam e colaboram, mas também 

entendem que ela não exerce o mesmo papel que os homens. Como se a função dela fosse ser a 

mulher que acompanha tal time. E assim, passa a ser protegida por esse status “mascote”. E isso 

é, de certa forma, um tipo de preconceito. Portanto, o preconceito explícito se torna praticamente 

inexistente, ao passo que o velado ainda predomina. Obviamente que não são todos que pensam 

dessa forma, mas é algo que inconscientemente muitas pessoas fazem e que, para as mulheres que 

trabalham com isso, se torna perceptível. O espaço já foi conquistado, as mulheres já estão lá 



58 

 

dentro. E são respeitadas por isso. Mas ainda falta mudar a configuração de como elas são vistas 

e, dessa forma, erradicar todos os tipos de preconceito. Esse é um dos motivos que me fazem 

continuar no Radiojornalismo Esportivo. 

 

4) Antes de trabalhar com o esporte já possuiam alguma ligação? Gostavam, praticavam? 

Teve influência da família? 

 

Nenhuma ligação. Sou torcedora do Grêmio FBPA desde criança, por influência do meu 

pai. Mas nunca fui fanática. Comemorava vitórias, sabia a escalação da equipe de 95, tinha 

camisa do time, bandeiras e tudo mais, mas fui ao estádio poucas vezes em função da distância da 

Capital. Acompanhava os jogos do Grêmio pela TV na década de 90, quando meu pai assistia em 

casa, porém sabia apenas o básico das regras: quando era falta ou quando o time fazia gol. 

Mesmo assim, eu gostava, ao contrário da minha irmã, que preferia ficar com minha mãe fazendo 

outras atividades durante os jogos. No final dos anos 90, uma equipe de futsal de Constantina 

disputava a série Ouro do estadual e, durante esse tempo, assisti a todas as partidas que 

aconteciam no ginásio da cidade. Nessa época, eu realmente gostava de acompanhar o esporte, 

meu pai nem precisava convidar para irmos, já estava sempre pronta. Alguns anos mais tarde, até 

entrei para a escolinha de futsal do time (que já não fazia mais o mesmo sucesso que antes). Mas 

a empreitada acabou durando poucos meses:  como eu ainda fazia aulas de ballet, a sobrecarga 

me obrigou a abandonar uma das atividades em função de um problema no joelho. De resto, até o 

Ensino Médio, adorava as aulas de Educação Física, gostava de jogar um pouco de tudo. 

Também sempre gostei de assistir a vários esportes na televisão, não só futebol. Vôlei e Fórmula 

1 estavam entre os preferidos. Entretanto, nada tão forte que me pudesse fazer pensar em 

trabalhar com isso e alguma forma – praticando ou cobrindo. 

     

5) Que tipo de modalidades esportivas já cobriram? 

 

O futebol foi o esporte com que tive mais contato, cobrindo tanto jogos, quanto treinos e 

bastidores. Foi possível estabelecer uma rotina de acompanhamento, que eu considero essencial 

na cobertura de qualquer esporte. Em algumas oportunidades cobri eventos de tênis na UFSM e 
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no ATC, além de partidas de vôlei e de basquete esporadicamente. Em todas as ocasiões, fazendo 

boletins ao vivo para o Radar Esportivo.   

 

6) Existe alguma diferença em cobrir jogos de futebol e outros esporte? Qual/Quais? 

 

No trabalho considerado rotineiro e essencial da cobertura (acompanhamento de treinos, 

jogos e bastidores), não. Nas especificidades, existe muita diferença. Cada modalidade tem um 

regulamento diferente. Cada esporte exige que o profissional saiba não só suas regras básicas, 

mas também todos os assuntos que, de certa forma, são afins a ele. Por exemplo: é impossível um 

repórter de Fórmula 1 cobrir esse esporte sem saber o mínimo sobre funcionamento de motores. 

Logo, esse profissional precisa de tempo e dedicação exclusiva a essa modalidade para 

acompanhar as mudanças, as evoluções das questões técnicas dos carros, das tecnologias que 

envolvem o assunto.  No futebol mesmo: o jornalista que cobre esse esporte também deve 

entender de economia e de direito, por exemplo, para poder tratar de uma transferência de um 

jogador, traduzir para o público o que querem dizer as cláusulas de um contrato. Isso tudo é 

questão de estudo e aprimoramento. E é praticamente impossível acompanhar todas as 

modalidades, todos os esportes ao mesmo tempo. Por isso, eu considero que, hoje em dia, 

raríssimos jornalistas podem ser considerados jornalistas esportivos, de fato. A maioria deles 

deve ser enquadrada como “jornalista futebolístico - que também cobre outros esportes”. Creio 

que o caminho para a o jornalismo esportivo, no futuro, seja investir cada vez mais na 

especialização do repórter em determinadas modalidades. É uma forma de apagar a imagem de 

“superficial” que a editoria tem perante parte do público. As reportagens não seriam mais 

“sempre sobre as mesmas coisas”. Acredito que criar o jornalista de esportes a motor, o jornalista 

de atletismo, o jornalista de vôlei, é uma forma de dar o devido valor a cada esporte, além de 

presentear o público com matérias aprofundadas e com conteúdo.  

 

7) O que o mercado exige hoje de uma radiojornalista esportiva? Em relação ao pouco 

número de mulheres neste setor. 

 



60 

 

8) Este espaço, radiojornalismo esportivo, é mais masculino. O por quê de haver tão pouca 

participação de mulheres neste setor? Pouco interesse da parte feminina? Falta de 

conhecimento? Ou preconceito por parte dos homens e das próprias mulheres? 

 

Um pouco de tudo, creio eu. Há pouco interesse das mulheres, sim. Na verdade, durante a 

infância e adolescência, elas dificilmente pensam em atuar nessa área, não se vêem fazendo isso, 

porque há poucos exemplos para se espelharem, já que os homens dominam. Ninguém incentiva 

essa participação feminina e, portanto, o interesse não é despertado.  

Por razões históricas, o futebol sempre foi um esporte predominantemente masculino. 

Dessa forma, é possível afirmar que mais homens do que mulheres acompanham futebol. Por 

esse motivo, numérico, mais homens do que mulheres entendem de futebol, o que não quer dizer, 

necessariamente, que homens entendem mais de futebol do que mulheres. Nesse caso, mais do 

que as poucas mulheres que acompanham. Que não são tão poucas assim atualmente, mas 

continuam em número inferior ao masculino. Pois bem, das mulheres que acompanham, não 

creio que estejam em desvantagem em relação aos homens no quesito conhecimento de futebol. 

Creio que as mulheres sofrem, sim, um pouco mais apenas para aprender, para adquirir esse 

conhecimento ao longo da vida. Como desde criança é o menino quem é incentivado a praticar o 

futebol, a ter oportunidade de aprender naturalmente, a mulher necessita de um pouco mais de 

dedicação para poder suprir essa leve desvantagem. Contudo, são dificuldades que podem ser 

ultrapassadas e a mulher pode se igualar ao homem no quesito conhecimento. O problema é que, 

proporcionalmente, poucas mulheres investem nisso em relação ao número de homens. Então, 

nesse sentido, um dos motivos para o rádio ser um espaço mais masculino, pode ser, sim, a falta 

de mulheres com conhecimento. 

 

9) Com um mercado tão amplo, o que pode ser feito para que a inserção feminina neste 

meio ocorra mais? 

 

Acho que o principal temor das mulheres que desejam entrar nesse meio é o de sofrer 

preconceito, por não terem conhecimento suficiente, por não conseguirem fazer o que os homens 

fazem. Então, para promover a inserção feminina no jornalismo esportivo, creio que o principal já 

está sendo feito. Há repórteres femininas que já estão provando para o grande público que as 
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mulheres podem, sim, cobrir esporte (principalmente o futebol) da mesma forma que repórteres 

masculinos. Infelizmente, isso ainda é privilégio dos grandes centros. De resto, acredito que, 

nesse momento, é preciso que a mulher tenha coragem. Afinal, se o conhecimento ela já tem, 

agora deve ter coragem de entrar no meio e, principalmente, de permanecer nele, mesmo com as 

dificuldades e os preconceitos velados de algumas pessoas. Dessa forma, através da insistência, é 

possível mostrar para colegas de imprensa, para torcida, para jogadores, que mulher cobrindo 

esporte pode e deve ser uma atividade tão natural quanto homens exercendo a profissão. Afinal, 

estar a par dos acontecimentos e conhecer o esporte são coisas que ambos os sexos podem fazer. 

   

10) Pelas experiências já vividas como radiojornalistas esportivas em coberturas, 

reportagens, locuções... que tipo de situações inusitadas já enfrentaram e o que as fez 

melhorar como profissionais em relação ao ocorrido? 

 

Não recordo de nenhuma situação curiosa ou excepcional que tenha vivido fazendo 

coberturas ou reportagens. Na verdade, o que nos faz melhorar como profissionais é a 

experiência. Por exemplo, a cobertura do segundo jogo sempre é melhor do que a do primeiro. E 

assim por diante. Vamos aprendendo com os erros, até porque é algo que não podemos prever, é 

uma transmissão ao vivo, as ações têm que ser pensadas em cima da hora, na maioria das vezes. 

 

11) O que há de diferente na apresentação, reportagem, locução no radiojornalismo 

esportivo da mulher para o homem? Que características qualificam e diferem os 

profissionais?  

 

     Creio que nesses quesitos – apresentação, reportagem e locução – não há diferença 

alguma. O resultado final de ambos é semelhante. O trabalho de apuração é o mesmo, as fontes 

procuradas atendem tanto homens quanto mulheres, a locução só se difere no timbre da voz. A 

apresentação do assunto também se assemelha; se difere, é porque jornalistas não são iguais, cada 

um tem a sua personalidade, e isso às vezes influencia de certa forma no resultado final. Mas – é 

bom ressaltar -  isso vale para homens e mulheres, então não é algo que seja diferente em função 

do sexo. 
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ANEXO 2 - ENTREVISTA COM LUÍSA DALCIN 

 

Nome: Luísa Dalcin 

Nascimento: 01/06/1985, em Santa Maria-RS 

Graduada em Comunicação Social - Jornalismo, pela UFSM, em 2010 

Algumas experiências profissionais: 

- Trabalhou no programa Radar Esportivo, na Rádio Universidade - UFSM, onde foi 

apresentadora, editora e repórter de campo nas séries A e B do Campeonato Gaúcho 2009.  

- Cursou o Curso Abril de Jornalismo da Editora Abril, como Mídias Digitais em projeto da 

revista Gloss (previsão para lançamento: maio/2010)* 

- Atualmente é jornalista do núcleo Comportamento (revistas femininas) da Editora Abril* 

  

* por enquanto os projetos são confidenciais, não posso expor sobre nenhum deles. Para 

quando é sua monografia? O projeto da Gloss eu posso divulgar ainda esse mês, mas o do Núcleo 

só no final do ano, ok? 

  

1) Por que escolheram o rádio? 

 

Porque a UFSM não oferecia, pelo menos naquele tempo, outras formas de se trabalhar 

com cobertura de esportes ao vivo. Na TV Campus, os programas eram mais fechados, e não 

existia nenhum impresso esportivo até então (não sei se agora existe). Fui convidada por um 

amigo para estagiar no programa Radar Esportivo e adorei a ideia. 

 

2) Que diferencial veem na mulher como radiojornalista?E atuando na área esportiva? 

 

Não sei se chego a ver um diferencial na mulher como radiojornalista. Não vejo motivo 

pra essa "segregação". Acho interessante alternar a voz feminina com a masculina no rádio, isso 

prende mais a atenção do ouvinte e se torna menos cansativo. Tínhamos resultados muito 

positivos no Radar Esportivo com essa experiência. Também não vejo diferença na mulher 

atuando na área esportiva. Sou contra pensar que um sexo tem mais direito a isso do que o outro. 

Não existe diferença prática nenhuma. Os dois tem prós e contras. Se a mulher for uma boa 
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profissional, estudar bem suas pautas, ir atrás da informação com determinação e realmente 

souber o que ela está fazendo, ela será respeitada. O diferencial está na preparação, na 

responsabilidade do jornalista, e não no sexo. 

  

3) O  por quê da escolha do radiojornalismo esportivo? 

 

Não foi uma escolha exatamente, como falei na pergunta 1, não tive muitas opções: para 

os alunos da UFSM, a oferta de estágio na área esportiva ficava bem restrita ao rádio. 

  

4) Antes de trabalhar com o esporte já possuiam alguma ligação? Gostavam, praticavam? 

Teve influência da família? 

 

Gosto muito de futebol e vôlei há alguns anos. Nunca pratiquei (apenas de brincadeira nos 

campeonatos da faculdade), mas já acompanhava ferrenhamente os campeonatos nacionais e 

europeus de futebol, e as ligas mundiais de vôlei antes de começar a trabalhar com isso. Hoje, 

infelizmente, me falta tempo para acompanhar tudo dessa forma, mas sinto falta. Quero voltar a 

trabalhar com esportes aqui na Editora dentro de alguns anos. 

  

5) Que tipo de modalidades esportivas já cobriram? 

 

O programa Radar Esportivo informava sobre vários esportes, mas no que tange às 

grandes coberturas, trabalhei apenas com futebol: cobrimos o Campeonato Gaúcho 2009: os 

jogos do Internacional de Santa Maria na série A, além da final do campeonato (Inter-POA x 

Caxias) e os jogos do Riograndense na série B. 

  

6) Existe alguma diferença em cobrir jogos de futebol e outros esporte? Qual/Quais? 

 

Acho que existe sim. O futebol é um esporte de massa, mais acessível. Em jogos de 

grande audiência (como clássicos, finais de campeonato, etc), a linguagem do jornalista deve ser 

mais didática, menos técnica. Muita gente que não acompanha o futebol diariamente acaba 

acompanhando esses grandes jogos. No futebol, a imparcialidade também deve ganhar uma força 
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maior. As torcidas são muito apaixonadas, muito fervorosas. Se o jornalista demonstra um 

mínimo de tendência para algum time, isso pode complicá-lo na hora de pisar no estádio de outro. 

As outras coberturas esportivas não lidam com grandes massas no Brasil. Portanto, a linguagem 

pode ser mais técnica, menos didática, porque, na maioria dos casos, só acompanha os jogos 

quem realmente gosta e entende do assunto. Uma outra diferença é a cobertura do cotidiano, dos 

bastidores. Só no jornalismo esportivo do futebol que se cobrem tantos detalhes e fofocas: quem 

foi em qual festa, quem brigou com a esposa, quem bebeu, etc. A cobertura do futebol muitas 

vezes sai do âmbito esportivo para entrar no âmbito da celebridade, coisa que não acontece nas 

coberturas de vôlei e basquete, por exemplo. 

  

7) O que o mercado exige hoje de uma radiojornalista esportiva? Em relação ao pouco 

número de mulheres neste setor. 

 

Os homens acompanham o esporte desde muito novos. Recebem dos pais um incentivo 

que a maioria das mulheres não recebe quando criança. Isso faz com que eles sejam, sim, 

naturalmente mais preparados do que elas para trabalhar com este tipo de jornalismo. Os homens 

tem mais conhecimentos gerais sobre o esporte, lembram de detalhes que acompanharam quando 

novos. O que o mercado exige é conhecimento, estudo, preparação, para ambos os sexos. 

Fazendo muita pesquisa e apurando muito bem as pautas na hora da cobertura, as mulheres 

também serão valorizadas. Principalmente no rádio, que não lida com a imagem (infelizmente, no 

jornalismo televisivo, ajuda muito se a jornalista esportiva for atraente), o importante é saber se 

impor, não se deixar levar pelas brincadeiras e mostrar que é uma boa profissional. 

 

8) Este espaço, radiojornalismo esportivo, é mais masculino. O por quê de haver tão pouca 

participação de mulheres neste setor? Pouco interesse da parte feminina? Falta de 

conhecimento? Ou preconceito por parte dos homens e das próprias mulheres? 

 

Acho que todas as opções citadas tem responsabilidade nisso. A cobertura esportiva 

radiofônica, por ser mais dinâmica, lida com uma correria com a qual a mulher pode não se 

adaptar. No intervalo do jogo, é aquele mar de microfones invadindo o campo e, se ela não correr 

e insistir da mesma forma que os homens, ela vai ficar de fora da transmissão. Além disso, por 
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ser um ambiente masculino, as piadas são masculinas, os comportamentos são, muitas vezes, 

machistas. A torcida é machista. A mulher acaba escutando muita coisa desagradável no campo 

quando trabalha nesse meio. É tudo uma questão de levantar a cabeça e se adaptar, se impor, 

demonstrar que é o seu trabalho que interessa. Existe preconceito sim, de todas as partes. Acho 

que ainda se acredita que a opinião masculina é mais confiável. Mas não acho que isso seja 

proposital: acho que é uma tremenda falta de costume. Se as mulheres começarem a correr os 

campos e mostrarem que dão conta do recado, isso pode mudar. 

  

9) Com um mercado tão amplo, o que pode ser feito para que a inserção feminina neste 

meio ocorra mais? 

 

A mulher tem que querer. O radio esportivo não é muito procurado pelas mulheres, a 

maioria prefere trabalhar em televisão ou impresso, porque tem um alcance maior, um 

reconhecimento maior. Acho que é só uma questão de costume. 

  

10) Pelas experiências já vividas como radiojornalistas esportivas em coberturas, 

reportagens, locuções... que tipo de situações inusitadas já enfrentaram e o que as fez 

melhorar como profissionais em relação ao ocorrido? 

 

Já passei inúmeras, algumas engraçadas, outras nem tanto. Houve uma coletiva de 

imprensa com um treinador (história até hoje contada pelo Gilson, inclusive), que, na hora da 

minha pergunta, ele disparou algo do tipo: "Esse bando de marmanjos (se referindo aos outros 

repórteres presentes) não te respeitam só porque tu és baixinha, né?". Isso foi ao ar ao vivo. 

Também já ouvi comentários de repórteres, torcedores, até de um árbitro assistente. Isso sem 

contar o que eu e minha colega de Radar Esportivo, Laura, passamos inúmeras vezes, 

principalmente em jogos fora de Santa Maria: os repórteres de outras rádios vinham nos 

entrevistar durante a cobertura, porque achavam curioso jornalistas mulheres em campo. 

Algumas coisas são divertidas, outras são desagradáveis. Eu ainda tinha um agravante: o fato de 

ser estudante. É natural sofrer uma espécie de "desconfiança" por parte do resto da mídia, quando 

se é jovem e estudante, na cobertura de um campeonato estadual. Mas isso foi um processo 

superado não só por mim e pela Laura, mas por toda a equipe. Nós todos tivemos que ignorar os 
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comentários de desconfiança e provar que estávamos ali para trabalhar de verdade. Com o tempo, 

conquistamos o respeito da mídia de Santa Maria, dos jogadores, da comissão técnica, etc. Isso 

nos ajudou muito a ter persistência, coragem pra manter o projeto e tocar a coisa em frente, 

mostrando que a gente estava ali para trabalhar como qualquer outro profissional. 

  

11) O que há de diferente na apresentação, reportagem, locução no radiojornalismo 

esportivo da mulher para o homem? Que características qualificam e diferem os 

profissionais?  

 

Como falei anteriormente, acho que nenhuma. Infelizmente, talvez hoje o homem ainda 

tenha um pouco mais de credibilidade no radiojornalismo. A informação passada em voz 

masculina pode parecer mais relevante para o ouvinte do programa esportivo. Mas isso não é uma 

questão de qualificação, e sim uma questão de costume. O jornalismo é uma profissão de 

apuração intensa, de pesquisa, e não de sexo masculino ou feminino. Quem tiver uma boa dicção, 

souber se expressar bem e for um repórter responsável, será um bom radiojornalista, 

independente do sexo. 
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ANEXO 3 - ENTREVISTA VIVIANA FRONZA 

 

Nome completo – Viviana Fronza 

Data de nascimento: 26/04/1979 

Cidade onde nasceu: Tucunduva - RS  

Universidade que cursou ou cursa jornalismo: Universidade Federal de Santa Maria  

Ano de conclusão do curso: agosto de 2008  

Onde atuou e atua profissionalmente: Rádio Imembui 

 

1) Por que escolheram o rádio?  

 

A minha paixão pelo veículo rádio iniciou quando tive a oportunidade de fazer um estágio 

no programa Radar Esportivo, da Rádio Universidade, logo no início do curso de Jornalismo. 

Nunca pensei que atuaria no rádio. A minha única certeza era que eu queria atuar com o 

jornalismo esportivo. Como a minha oportunidade de trabalhar na área surgiu primeiro no rádio, 

não perdi a oportunidade. Participei de tantas coisas boas na Rádio Universidade, nos projetos de 

rádio que isso acabou sendo um trampolim para eu entrar no mercado de trabalho. Desde a minha 

formatura em agosto de 2008 estou na Rádio Imembui. 3 meses de estágio e depois a 

contratação.  

 

2) Que diferencial veem na mulher como radiojornalista? E atuando na área esportiva? 

 

Acredito que não há nenhum diferencial. Homens e mulheres têm as mesmas condições 

de desempenhar a função. Agora, é inegável que o preconceito com a mulher é bem maior. Basta 

analisar o meio radiofônico de Santa Maria. Quantos são homens e quantas são as mulheres que 

atuam?? Na área esportiva a proporção de mulheres, falando em Santa Maria, é infinitamente 

menor do que o número de homens. Acho que muitos profissionais do rádio ainda acreditam que 

mulher não entende nada de futebol. O preconceito, é bom que se ressalte, vem dos próprios 

profissionais que atuam nas rádios e não por parte de jogadores, comissão técnica, enfim... Outra 

relação que posso falar por mim é que parece que pelo fato de ser mulher preciso todos os dias, 
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em pequenas ações, provar que tenho capacidade para desempenhar tal função. Fato que não 

observo acontecer com colegas homens. 

 

3) O por quê da escolha do radiojornalismo esportivo? 

 

O jornalismo para mim foi uma conseqüência da minha paixão desde muito pequena: o 

futebol. A forma como encontrei de me aproximar deste mundo foi cursar jornalismo. O rádio foi 

também uma conseqüência: o primeiro veículo que me possibilitou trabalhar na área. 

 

4) Antes de trabalhar com o esporte já possuiam alguma ligação? Gostavam, praticavam? 

Teve influência da família? 

 

Muita influência da família. Como disse acima sou apaixonada desde criança. As 

primeiras lembranças que tenho de televisão são a extensa programação esportiva da TV 

Bandeirantes. Tudo ao lado do meu pai.  

 

5) Que tipo de modalidades esportivas já cobriram? 

 

Muito futebol e um pouco de vôlei 

 

6) Existe alguma diferença em cobrir jogos de futebol e outros esportes? Qual/Quais? 

 

Acho que não existe diferença não. Em qualquer modalidade é preciso conhecimento. 

Talvez você tenha facilidade com um ou com outro esporte, mas o fato é que para fazer a 

cobertura de qualquer modalidade esportiva exige estudo e dedicação. 

 

7) O que o mercado exige hoje de uma radiojornalista esportiva? E em relação ao pouco 

número de mulheres neste setor, o que acham? 

 

Atualização, sempre!! Se você ficar 1 centímetro atrás, pode ter certeza que sempre terá 

alguém para te cobrar e soltar aquela frase:”mulher não entende nada de futebol mesmo”. É uma 
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luta diária, cansativa, mas muito prazerosa. Se você quer fazer jornalismo, entrar na cobertura 

esportiva para “aparecer” ou brilhar mais do que a cobertura: esquece!! O próprio meio dá um 

jeito de te escantear bem rapidinho. 

 

8) Este espaço, radiojornalismo esportivo, é mais masculino. O por quê de haver tão pouca 

participação de mulheres neste setor? Pouco interesse da parte feminina? Falta de 

conhecimento? Ou preconceito por parte dos homens e das próprias mulheres? 

 

Nossa própria cultura já nos condiciona desde pequenos que o mundo do esporte é 

predominantemente masculino. Como já disse acima, acredito que o preconceito por parte dos 

próprios veículos de comunicação atrapalha bastante. Mas não podemos esquecer também que 

poucas mulheres desenvolvem esse interesse. E quando desenvolvem procuram a televisão e não 

o rádio. Parece-me, muitas vezes, que o fato está em aparecer e não em gostar realmente do 

esporte, do futebol. 

 

9) Com um mercado tão amplo, o que pode ser feito para que a inserção feminina neste 

meio ocorra mais? 

 

Muito simples: mais mulheres apaixonadas por esporte. Em qualquer profissão, primeiro 

precisa haver paixão, depois persistência. Muitas colegas que conheci na faculdade até pensaram 

em seguir para o esporte, para o futebol, mas acabaram desistindo por acharem que as 

oportunidades são poucas. Também acho importante ressaltar que os professores da universidade 

não incentivam, pelo menos na UFSM. Mais uma vez o preconceito e a frase que ouvi muitas 

vezes de meus professores: “esporte não é jornalismo”.  

 

10) Pelas experiências já vividas como radiojornalistas esportivas em coberturas, 

reportagens, locuções... que tipo de situações inusitadas já enfrentaram e o que as fez 

melhorar como profissionais em relação ao ocorrido? 

 

Quando iniciei no rádio, ainda estagiária da Rádio Universidade e num projeto inovador 

que juntou alunos e profissionais ligados à Rádio, para a cobertura de jogos do campeonato 
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gaúcho ia aos estádios de futebol e colegas da imprensa santa-mariense faziam questão de 

ignoram meu nome e me chamar de “guriazinha”. Por muito tempo me trataram assim. Ao 

contrário de jogadores, comissão técnica, dirigentes de clubes, dos quais nunca sofri rejeição ou 

preconceito. No início foi bastante complicado, pois eu não sabia lidar com esse preconceito dos 

próprios integrantes da imprensa. Nesse período contei muito com o apoio dos colegas da Rádio 

Universidade, mais experientes, principalmente os jornalistas Gilson Pibber e Cândido Otto da 

Luz. Com a orientação certa consegui contornar a situação e mostrar que a minha intenção era 

séria, que não estava nos gramados para “aparecer” e chamar a atenção. Queria mostrar que 

estava ali para buscar o meu espaço. Hoje a situação é bem diferente. Consegui conquistar o 

respeito dos colegas da imprensa, mas volto a reiterar que a linha é tênue. Todos os dias provando 

que sou capaz.  

 

11) O que há de diferente na apresentação, reportagem, locução no radiojornalismo 

esportivo da mulher para o homem? Que características qualificam e diferem os 

profissionais?  

 

Novamente não vejo muitas diferenças, mas acredito que as mulheres, quando 

qualificadas, são mais cuidadosas, digamos assim. Naquela busca de ter sempre que provar 

alguma coisa para alguém, se esforçam mais pela informação apurada, correta.  
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ANEXO 4 - ENTREVISTA COM ANDERSON CAPES 

 

Nome: Anderson Capes 

Naturalidade: Santa Maria 

Formação: Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria em 2008. 

Atualmente trabalha na Universidade de Cruz Alta, RS (UNICRUZ) 

 

1) Como tu vês a participação feminina no radiojornalismo esportivo?  

 

A participação feminina tem enriquecido de forma significativa o radiojornalismo 

esportivo. A mulher possui formas e percepções diferentes do homem. Por exemplo: num campo 

de futebol, os homens por vezes são propensos a ter 100% de foco em apenas uma imagem. Já a 

mulher, por sua diversidade, utiliza-se da visão periférica, ou seja, ela capta várias imagens sem 

perder o foco em nenhuma delas. É uma das tantas características que os distinguem.  

 

2) Elas trazem algo novo para a área? 

 

A história, a sociologia, a psicologia entre outras áreas explicam as diferenças expressivas 

entre o homem e a mulher. A forma de proceder em determinada situação, o comportamento, a 

tomada de decisão, tudo isso é diferenciado na característica feminina. Este é exatamente o ponto 

que elas inovam. O homem, por sua história, se acostumou a seguir um roteiro, um tipo de 

cartilha pré determinada. A presença da mulher quebrou esse paradigma e deu às matérias, às 

reportagens conteúdo e sonoridade diferente por meio de ângulos interpretativo. 

 

3) Alguma vez presenciou algum ato preconceituoso por parte de algum jornalista ou 

repórter, pelo fato de elas serem mulheres? Qual? 

 

Eu lembro de dois episódios que me marcaram. O primeiro foi em 2006 quando minha 

colega Viviana Fronza entrou no vestiário do Inter-SM após um jogo para fazer a coletiva com o 

técnico. Como eu já estava dentro do vestiário ouvi os jogadores do Inter-SM comentarem: 

“Vistam-se rápido porque tem mulher no recinto”. Achei uma atitude bacana, pelo fato de os 
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jogadores mostrarem-se maduros perante a presença de uma profissional que estava exercendo 

sua função. 

Outro caso que eu lembro foi em Porto Alegre, no Beira-Rio em 2009. Após o jogo, 

sempre é colocada em prática a velha cartilha do repórter: chegar sempre a frente das outras 

emissoras e fazer a pergunta antes dos concorrentes. Analisando friamente trata-se de uma ideia 

mesquinha e insignificante. Agora, analisando “quentemente” é compreensível pelo fato de que, 

no calor do jogo, é possível captar ou flagrar algum depoimento que, momentos depois, não fosse 

proferido. E como o esporte é uma editoria que se baseia na polêmica, usa-se muito este artifício. 

Na entrevista coletiva no Beira Rio, todos os repórteres, usando seus portes físicos, chegaram no 

técnico primeiro e fizeram um “bolinho”, como os seguranças fazem com uma celebridade 

atacada por fãs. Na ocasião, o técnico do Inter-SM, Jorge Anadon, teve a sensibilidade e usou os 

três microfones (três rádios AMs de Santa Maria) para dizer que uma mulher estava atrás 

querendo participar da coletiva e que eles não estavam sendo cavalheiros. Luísa Dalcin, que tem 

1m 60cm entrou na coletiva e fez sua pergunta. Foi um belo tapa de luva para mostrar que existe 

espaço para o trabalho feminino no Radiojornalismo esportivo. As vezes o que falta é 

sensibilidade. 

 

4) Por que existe preconceito por parte de alguns homens e emissoras de rádio em relação à 

mulher no esporte? 

 

Acredito que, se o preconceito ainda existe, seja com emissoras ou homens, deve-se pelo 

fato da falta de atualização. É sabido que muitos donos de emissoras são pessoas com idade 

avançada, que vivem na ociosidade com falta de visão empreendedora e que receberam a rádio do 

pai ou familiar. A mulher numa emissora não só aumenta a audiência pelo carisma, mas também 

por ela ser uma novidade. Assim como as notícias diárias, tudo o que é novo chama a atenção. E 

se essa novidade vier provida de conhecimento esportivo aliado ao domínio da técnica 

radialística, acaba sendo um casamento perfeito.  

Creio que há muitos casos em que, os responsáveis pela contratação de um profissional 

em radiojornalismo, têm receio de colocar uma mulher na programação. O receio pode ser por 

vários motivos. Eles podem pensar que: será que ela entende de esporte? E se ela entende de 

esporte será que ela está por dentro de outras editorias, como polícia, política e geral (entende-se 
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aqui Rádios que querem um profissional completo e não apenas numa área específica)? Será que 

ela conhece a técnica do rádio? Será ela muito verde para exercer a função? Será que ela conhece 

a linguagem esportiva do rádio? 

Infelizmente o receio de contar com a mulher ainda é maior do que a vontade de dar uma 

oportunidade, uma chance delas mostrarem suas qualidades, conhecimento e habilidades. 

 

5) Que diferencial vê em uma mulher trabalhando no radiojornalismo esportivo? 

 

Acredito já ter respondido nas perguntas anteriores. 

 

6) Existe algo que não qualifica a mulher para trabalhar com o esporte no rádio? O quê? 

Por quê? 

 

Não. Pelo contrário. A mulher possui carisma, sutileza, postura, pró atividade, dinâmica, 

visão ampla, capacidade de contraponto, características que a tornam aptas a desempenhar 

diversas atividades profissionais, quebrando barreiras e desfazendo qualquer tipo de preconceito. 

Não é a toa que o trabalho feminino cresce de forma constante entre os segmentos mais elevados 

do país. Como narrador esportivo penso que futuramente haverá espaço para narrações esportivas 

feitas por mulheres, um muro que ainda não foi derrubado. 

 

7) Dito pelas três entrevistadas, que elas precisam redobrar e cuidar ainda mais o seu 

trabalho para que não se desqualifiquem e abram brecha para o preconceito. Isso não as 

posiciona e as qualifica como melhores atuantes em alguns aspectos no meio esportivo, já 

que existe um maior cuidado e detalhamento do que é feito? Por quê? 

 

Sem dúvida nenhuma. Isso é reflexo do trabalho desempenhado por elas. Estando 

inseridas nesse meio elas começaram a descobrir e traçar seus próprios atalhos, desviando-se com 

maestria das possíveis armadilhas que venham a encontrar. O jornalismo esportivo é uma das 

editorias mais exploradas nos meios de comunicação. Por isso quem estiver mais atualizado nesse 

meio sairá em vantagem. Não há mais espaço para cadeira cativa. Quem primeiro se 

profissionalizar terá tranquilidade para desempenhar sua função. 
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8) Na tua opinião, por que ainda existe um pequeno número de mulheres envolvidas no 

radiojornalismo esportivo? 

 

Na minha opinião não há um número pequeno de mulheres envolvidas no radiojornalismo 

esportivo. Diria que há um pequeno número de mulheres inseridas nele. Um exemplo: meu 

envolvimento com o esporte começou desde cedo, com o incentivo à prática nas escolas que 

estudei. Considero o esporte uma das formas de inclusão social e o incentivo à prática esportiva 

deve começar na infância, não só com o futebol, mas com outros esportes e respectivas 

modalidades, por meio da Educação Física nos Ensinos Fundamental e Médio. O esporte faz com 

que as pessoas percam a inibição, desenvolvam tarefas em grupos e descubram suas reais 

aptidões. 

O que acompanhei durante a academia, e considero um divisor de águas, são colegas de 

curso que passaram a se interessar pelo jornalismo esportivo após um evento marcante, como as 

Olimpíadas de 2004; ou a Batalha dos Aflitos pelo Grêmio em 2005; ou Copa do Mundo de 

2006; e/ou inédito título da Libertadores e Mundial pelo Internacional, no mesmo ano. Com 

certeza esses eventos e conquistas incentivaram o envolvimento de muitas mulheres. Mas afirmo 

categoricamente que as três mulheres com quem trabalhei já estavam envolvidas e engajadas há 

muito mais tempo com o esporte. E este é um ponto diferencial, por exemplo, na escolha de um 

profissional dentro do mercado de trabalho, mais precisamente, na área esportiva. Digamos que, 

quem já está envolvido no esporte desde cedo, tem um passo a frente dos demais concorrentes. 

  

9) Dicas e maneiras de como as mulheres podem romper o preconceito no meio esportivo. 

 

Eu sempre vi no trabalho uma forma de reconhecimento. Acredito ser este o ponto chave 

da questão neste momento. Se atualmente, mesmo sendo difícil, já existem algumas mulheres 

conseguindo o seu espaço dentro do radiojornalismo esportivo, tudo se justifica pelo trabalho. Se 

a inserção da mulher no mercado esportivo está complicada, e mesmo assim há brechas para 

penetrar, cabe a ela qualificar-se ao máximo e estar atenta às oportunidades, pois elas hão de 

surgir. Várias barreiras foram ultrapassadas nos mais de 100 anos da existência do Rádio. Esta é 

apenas mais uma que será transponível.   
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10) A indústria cultural vem abrindo brechas e espaços para as mulheres que têm interesse 

em participar. Essa participação para crescer necessita mais de quê? Participação delas? 

Aceitação dos meios e do público? 

 

A indústria cultural, a meu ver, é o resultado de uma sociedade altamente industrializada, 

ou em outras palavras, é uma sociedade dita de consumo. As indústrias culturais, há pouco 

tempo, voltavam-se em grande parte para culturas e assuntos estrangeiros, banalizando as notícias 

brasileiras. Assim como o esporte, a participação não cabe somente às mulheres, mas também aos 

homens, tomarem conhecimento de todas as áreas que envolvem o jornalismo brasileiro. Esse é o 

desafio. Mas, infelizmente, o fator preponderante neste problema da comunicação e da 

indústria cultural não está apenas no ponto quantitativo, e sim na estrutura intelectual dos 

indivíduos que receberão essas informações.  

 

11) As diferenças culturais pioram ou melhoram o trabalho da jornalista esportiva? 

 

Com certeza melhoram, pois agregam conhecimento de diversas regiões os que as 

qualificam, ou seja, tudo o que acrescentar ao profissional, é um diferencial a mais. Em cada 

região é possível encontrar culturas diferentes para uma mesma modalidade esportiva, expressões 

diferentes, enfim... 

 

12) Como foi trabalhar com as três? O que cada uma apresenta de diferencial como 

profissional feminina? 

 

Foi super gratificante trabalhar com a Laura, Luísa e Viviana. Cada uma apresenta 

características diferentes, fruto de suas personalidades, conhecimento e desenvolturas com o 

microfone. As três possuem um conhecimento invejável de várias modalidades esportivas.  

De diferencial, a Viviana possui uma personalidade forte, é extremamente organizada e 

comedida no microfone. A Laura tem uma habilidade impressionante com o microfone. Basta 

ouví-la por 5 minutos para certificar que ela é do ramo. Já a Luísa é mais extrovertida, consegue 

interagir com o ouvinte sem perder o foco e a seriedade.   
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ANEXO 5 - ENTREVISTA COM VICENTE PAULO BISOGNO 

 

Nome: Vicente Paulo Bisogno,  

Formação: Formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. 

Desde 1966 está no meio radiofônico.   

Atualmente trabalha na rádio Imembuí. 

 

1) Como tu vês a participação feminina no radiojornalismo esportivo? 

 

Eu vejo muito bem, como vejo em outros setores também não especificamente no 

radiojornalismo esportivo. Eu acho que este é um espaço enorme que têm e que ta em aberto para 

a participação feminina. E é claro tanto no esporte quanto em outras atividades é preciso que 

existam algumas aptidões, além do gosto, da vocação, além da consciência do que isto significa. 

Uma jornada esportiva eu sempre digo, pra mim, é a síntese do jornalismo, porque ali tu tens um 

pouco de tudo. Tu tens a informação, tu tens a percepção, tem que ter atenção, tem que estar 

ligado, tem que ter capacidade de improvisação, tem que buscar este conhecimento prévio do que 

tu ta fazendo. O importante é saber o que tu ta fazendo e como transmitir aquilo que tu ta vendo 

aquilo que tu ta reportando no caso para quem ta em casa, no caso específico do rádio. Então tu 

tens que montar este cenário todo e passar isto ai pra quem está ouvindo, isto vale para homem e 

para a mulher. Eu até não vejo uma diferenciação no fazer da coisa entre homem e mulher, mas 

as mulheres têm ocupado bem este espaço, tem se dado bem e acho que é um campo que está ai 

aberto, ta abrindo cada vez mais. Acho que é muito bom. Eu sempre acolhi com muito boa 

expectativa à participação da mulher também no rádio esportivo. 

 

2) Elas trazem algo novo para a área? 

 

Sempre acrescenta até pela curiosidade natural, porque não era tão comum nos campos de 

futebol. Hoje já está ficando mais comum. Mas é evidente o público é masculino o profissional é 

masculino as pessoas que trabalhavam no meio, de repente o próprio ouvinte. As próprias pessoas 

que estavam ali no campo de futebol ouviam uma mulher no microfone se davam conta de que 

estava trabalhando em uma rádio, claro que isto continua chamando a atenção, porque isto é 
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natural. A mulher desperta esta curiosidade mais do que os homens. O microfone chama a 

atenção em qualquer lugar na mão de um homem ou de uma mulher. Na mão de uma mulher 

chama muito mais atenção. E este é o primeiro contato digamos assim, essa é a primeira reação 

do ouvinte a partir daí a mulher que trabalha vai ter que apresentar conteúdo, vai ter que 

apresentar aquela informação, para citar como exemplo, em um campo de futebol quando eles 

vem uma mulher com um microfone pode ser levado a sintonizar aquela rádio que ela está 

trabalhando e ver como é que ela está se saindo, digamos assim, a partir daí ela vai ter também 

que ter profissionalismo e competência pra segurar esta audiência. 

 

3) Alguma vez presenciou algum ato preconceituoso por parte de algum jornalista ou 

repórter pelo fato de elas serem mulheres? Qual? 

 

Não, as dificuldades são frutos das diferenças físicas, porque é evidente que o homem em 

regra tem mais resistência, mas isto também não é fator impeditivo porque a gente trabalha em 

condições das mais adversas muitas vezes com chuva, com frio, com viagens, com 

deslocamentos e isso pode exigir, exige do homem também. Isso também pra nós é sacrificante 

em alguns momentos, mas não é um fator que impeça, existe aquela questão cultural, mas isto era 

mais no inicio, mais lá atrás hoje não. Hoje a mulher vai fazer reportagens no vestiário. O pessoal 

está sem roupa tomando banho, isso já quase também não acontece desse modo, já não invade 

mais vestiários, já não habita mais esta área, porque é uma área reservada deles. Mas também 

hoje tem sido tratado sem nenhum problema. Nas nossas jornadas aqui da rádio, ai na 

participação da Viviana que a gente tem essa experiência mais recente, nunca houve nenhum tipo 

de barreira, não coloca a Viviana ou não coloca mulher. Bota um homem porque mulher não 

entra ali, não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, na prática nós temos tido que cada vez 

mais mulher pode fazer tudo que nós homens eventualmente fazemos também. 

 

4) Por que existe preconceito por parte de alguns homens e emissoras de rádio em relação à 

mulher no esporte? 

 

Eu acho que as mulheres ainda são minorias, mas não tem mais barreira, essas barreiras 

caíram. Eu acho que está ai o espaço aberto. Acho que depende da capacidade de cada uma, do 
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interesse de cada uma é o que a gente tem percebido, tanto com a Viviana quanto com outras, que 

a gente teve com trabalho com mulheres, é que realmente parece haver uma preocupação maior 

um cuidado maior em se preparar. E isso vai de detalhes até outras situações. O que quero dizer 

com detalhes, a mulher principalmente quando vai pra uma jornada, ela tenta colocar uma roupa 

adequada àquela condição, ela vai subir escadarias, vai descer escadarias, não vai pular cerca 

porque não é o caso nem pra ela nem pra ninguém, mas vai se deslocar, vai trabalhar num 

pavilhão onde é um público que tem certa característica. Daqui a pouquinho ela vai lá para o 

meio do povão, onde o pessoal está com a charanga está fazendo barulho. Então são situações 

diferentes e o que eu tenho percebido é que elas realmente se preparam mais. A gente vai pro 

campo bota tênis e vai embora, pra usar também uma roupa adequada. Mas a mulher tem mais 

cuidado e tem buscado mais informação também que vem daquilo que é o mais importante que é 

também tarefa de todos que vão para uma atividade buscar informação, conhecer melhor o 

cenário, essa é uma preocupação que eu vejo nas mulheres. Onde é que é o jogo? Como que é o 

estádio? Onde que eu vou ficar? O que eu vou fazer? Então há esse cuidado maior sim, mas acho 

que por uma questão até de característica da mulher que tem essas preocupações mais do que a 

gente. 

 

5) Na tua opinião, por que ainda existe um pequeno número de mulheres envolvidas no 

radiojornalismo esportivo: 

 

Sim sem dúvida, a presença feminina ainda é bem menor, bem inferior a do homem. O piá 

o pai já pega pela mão, nem sabe caminhar ainda e já ta levando pra um campo de futebol. Com a 

filha já é diferente, ela normalmente frequenta outros ambientes. Embora isso também hoje, aqui 

a gente ainda percebe mais essa diferença. Em grandes estádios por ai já ta tudo igual. 

 

6) Dicas e maneiras de como as mulheres podem romper o preconceito no meio esportivo: 

 

Conhecer o mercado, ter consciência do mercado, saber aquilo que vai enfrentar e ai 

chegar à conclusão de que é aquilo. È um processo pra homem e pra mulher, eu hoje não vejo 

nenhuma diferença. Se aparecer aqui na rádio, e a gente tem recebido isso, mulher com 

disposição de conhecer de nos acompanharem pra saberem se é realmente isso que querem, ta 
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aberto tanto pra homem quanto pra mulher. A preocupação pra ocupar o espaço é igual tanto para 

homens quanto para mulheres. È ver o que o mercado oferece, é tentar evidentemente trabalhar 

dentro daquilo que faz parte da preferência de cada um, e cada um tem mais vocação, mais 

aptidão pra esta ou aquela área e ocupar os espaços que estão ai. 

 

7) A indústria cultural vem abrindo brechas e espaços para mulheres que tem interesse em 

participar. Essa participação para crescer necessita mais de que? Participação delas? 

Aceitação dos meios e do público? 

 

O crescimento cultural é importante para todos que querem chegar ao mercado, vocês que 

estão saindo de uma faculdade com uma grande carga de informação. Vocês daqui a pouquinho 

podem ter um choque com a realidade, porque a realidade da sala de aula, a informação da sala 

de aula é diferente da realidade do que nós vivemos aqui. Acho que isto é o fundamental, estar 

preparado para este choque da realidade. E ai vem o que um profissional espera, digamos assim, 

ganhar porque isto também faz parte daquilo que a gente busca a gente precisa de uma 

remuneração, é compatível não é compatível eu acho que está é uma das primeiras questões. Bom 

o mercado está oferecendo o que? E ai as condições de trabalho, e ai a realização de cada um é 

aquele negócio da pessoa de se encontrar naquilo que está fazendo, esta é uma busca pra quem 

esta começando e é uma busca pra quem já está a mais tempo nesta caminhada. 

 

8) Comente sobre o caso da Silvia Konorat, como era trabalhar com ela o que repercutiu na 

época de ser uma mulher no esporte: 

 

Tenho uma grata lembrança da Silvia, e assim, essa é uma das coisas que mais me dá 

alegrias nesta profissão até hoje que é de ter aberto portas pra muita gente. Muitas das pessoas 

que estão no mercado, graças a Deus, não é que passaram pelas mãos da gente. A gente abre 

portas, dá oportunidades. Da Silvia eu me lembro, tenho muito claro da garra que ela tinha da 

vontade que ela tinha, quando a gente colocou a Silvia numa jornada esportiva aqui no estádio do 

Internacional no Presidente Vargas, veja isto ai há quantos anos atrás, se hoje ainda chama a 

atenção. Me lembro da participação que a Silvia teve numa cobertura de 7 de setembro, de desfile 

Farroupilha, subindo naqueles carros,naquelas carretas, andando junto, porque era muito dela, ela 
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tinha muita força, tinha muito vigor, energia, ela gostava muito. Era aquilo que eu te falei do 

querer, a Silvia gostava de mais. E me lembro também da Vera Armando hoje em Porto Alegre, 

eu já tinha feito vestibular pra faculdade de comunicação e me lembro que a Vera Armando, fez 

uma vez e não conseguiu, fez segunda vez acho que não conseguiu, acho que foi conseguir lá 

pela terceira vez porque ela também sabia o que ela queria. Ela queria encarar a profissão e foi e 

realmente. Hoje é um dos grandes nomes que a gente tem ai. E ai, tu me faz lembrar de uma 

pessoa também falando em mulheres que pra mim e um exemplo e fecha com tudo aquilo que eu 

te disse, porque às vezes a gente chega a esquecer esta condição dela pela superação. E no caso 

dela foi superação em todos os sentidos, pela cor, pelo preconceito contra a cor, pelo preconceito 

contra a mulher, e ela sempre foi um exemplo que a Sandra de Deus, trabalhou comigo a vida 

intera no Controle Geral e só saiu daqui porque foi para Porto Alegre. Inicialmente como repórter 

da rádio Gaúcha, depois como chefe de reportagem da Gaúcha, depois como professora da 

UFRGS, hoje ela é pró-reitora de extensão da UFRGS e a grande paixão dela continua sendo o 

rádio. E a história dela foi sempre uma história de superação e de alguém que se afirmou na 

profissão, hoje ela é respeitadíssima, ela viaja por todo o Brasil pra fazer a verificação de 

qualidade de cursos, como convidada quase que permanente do MEC, exatamente pela sua 

qualidade e é uma mulher, negra que superou todas as dificuldades, é uma pessoa fantástica que 

pra mim é um exemplo de ser humano e de profissional. O que é importante, eu acho é querer de 

preferência, querer gostando e saber o que é que vem pela frente, as dificuldades não são poucas 

tanto para homens quanto para mulheres, acho que hoje para a mulher o grau de dificuldade é 

praticamente o mesmo, e tem que acreditar e buscar, abrir caminhos não tem outro jeito, não tem 

outra saída. 

 

9) Como é trabalhar com a Viviana? 

 

O trabalho da Viviana é um trabalho, os ouvintes podem falar muito mais do que a gente. 

A Viviana virou uma marca uma referência aqui pra nós, porque a Viviana tem uma coisa assim 

fantástica, que é a naturalidade. Um dos problemas que às vezes as mulheres enfrentam em se 

tratando de rádio é a questão da voz, tem que ser uma voz minimamente audível, a Viviana tem 

uma voz belíssima. Uma das coisas que eu não sei se os cursos hoje estão trabalhando, que eu 

defendia desde de quando passei pelo curso de comunicação na federal, que se tivesse um espaço 
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para que se pudesse trabalhar. No caso de quem vem pra rádio trabalhar a voz. Isso não é 

fundamental, claro hoje, já foi. Hoje o que faz a diferença é o conteúdo, mas se tu tiveres uma 

voz agradável ajuda. E a Viviana tem uma voz agradável, natural. Quando ela começou a 

trabalhar ela já estava pronta, ela fez um estágio aqui conosco, foi chegando, e quando ela se 

formou ela já encaixou direto porque ela já estava pronta. E ela é extremamente profissional, 

muito competente, dedicada ao extremo às vezes até demais. Ela acaba absorvendo esse estresse 

da função por querer fazer bem, às vezes chega a ser emburrada por querer fazer bem. Então 

realmente ela tem sido pra nós um exemplo muito bom, de alguém que é profissional e encara o 

que ela faz com extrema seriedade e isso é bom, porque eu acho que são condições que a gente 

que está no meio precisa ter.  

É agradável fazer rádio, é gostoso fazer rádio, nos alegra fazer rádio, às vezes nem parece 

um trabalho de tão bom que é estar no rádio, mas tem que ter esta percepção, essa consciência do 

quanto é importante a gente se preparar pra cada ação que vai fazer. Por que quem está do lado de 

lá, o público ouvinte quer receber uma informação qualificada, no que ele possa acreditar, nós 

lidamos muito exatamente com a credibilidade naquilo que nós fazemos, seja um programa 

musical como eu faço na Nativa aos sábados. E pra mim tem sido uma experiência fantástica, 

depois de 40 anos de profissão trabalhar com este público completamente diferente tem me dado 

ensinamentos a cada programa,mas ai eu preciso minimamente saber o que eu estou fazendo,me 

preparar para aquilo que eu estou fazendo. Diferente de como eu me preparo para uma jornada 

esportiva, e a Viviana tem isso, tem este cuidado e isso é fundamental, por isso que ela é uma 

afirmação, nós entendemos assim que a Viviana já é uma afirmação, ela tem um espaço enorme 

pela frente e vocês também, o espaço está aberto está chamando vocês pro meio. 

 

10) Se chegou a acompanhar o trabalho da Laura e da Luísa na Rádio Universidade. O que 

achou? 

 

Não cheguei a acompanhar, porque a gente normalmente trabalha no mesmo momento.  

Mas no caso do trabalho da rádio universidade é um laboratório fantástico, acho que é um espaço 

enorme, quantos profissionais já estão no meio, nós aqui mesmo na Imembuí absorvemos a 

Viviana o Cechela que agora está em Santa Cruz, mas continua sendo narrador nosso aqui 
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eventualmente. Eu acho que este trabalho de laboratório é bom, mas eu infelizmente não 

acompanhei o trabalho delas. 

 


